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o Bloco Em Cima da Hora

traz para passarela do

samba o enredo "Magia,
Alegria, O Circo Chegou". O

objetivo é conquistar o
tetracampeonato com ajuda
do picadeiro. • 86

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.580. R$ 1,00 1-1-_-

PREFEITURA PROMOVE ENCONTRO DE CRIADORES DE OVINOS NO SÁBADO

DIVULGAÇÃD/OCe,.

Prepare sucos naturais sem

que as frutas percam os

Ilutrientes e confira
�ambém deliciosas receitas.

I

Tudo na página semanal de
culinária.• 86

Sol e aumento de nuvens
d'e manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite 86

.
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Beta Carrero esteve ontem visitando as obras da Arena Jaraguá, junto com o industrialWanderWeege e o prefeito Moacir Bertoldi

PANORAMA

Presidente do
TSE desafia

parlamentares
o presidente do, TSE
(Tribunal Superior Eleitoral),
o rrúnistro Marco Aurélio
Mello, reagiu à proposta do
Congresso para congelar os

salários dos magistrados até

que os vencimentos de

deputados, senadores e da
Presidência da República
sejam equiparados. 183

Hízícnltores 'se reúnem para
definir compra da produção
Presidentes de sindicatos e

produtores rurais se

encontraram na manhã de
ontem com representantes
da Conab (Companhia
Nacional de
Abastecimento). O objetivo

.

foi definir estratégias para
escoar a produção dogrão e

aumentar o valor pago por
cada saca colhida neste ano.

6

PELO ESTADO

Governo de se
investe no

reconhecimento

Em sua mensagem anual
na Assembléia, LHS
reforçou a intenção de
manter os investimentos
em obras, e ações para
buscar o reconhecimento
do Estado. A idéia é fazer
o Estado de Santa
Catarina cada vez mais
conhecido. 82
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CAMPUS ! I,
Aulas da UFSC
iniciam neste

semestre em JS

Cassuli Advogados Associados
OAB/SC397/99 '!
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• EDITORIAL

OPINIAO

Sem esperanças
Os deputados e ser:uzdores

, recém eleitos nem começaram
a trabalhar e já estão de frente
para um dos maiores gargalos
institucionais deste País: as

Medidas Provisórias. Que
trancam a pauta do Congresso
por conta da regra: depois de
45 dias de tramitação, as MPs
automaticamente impedem a

votação de outras matérias.

Um deputado catarinense que
apóia o Governo destilou em

Brastlia a sua contrariedade: "O
Governo diz que não governa
sem as MPSi em compensação,
MS não legislamos com elàs".E
o País vive há quase duas
décadas com essa anomalia:
nos últimos 18 anos, segundo
levantamento do Departamento
Intersindical de Assessoria

Parlamentar, os cinco ptesi
dentes da República - José

. Para a OAB, um dos
motivos da existência do
instituto da media
provisória é a lentidão do
Congresso"

Sarney, Fernando Collor,
Itamar Franco, Fernando

Henrique Cardoso e Luiz Inácio
Lula da Silva - editaram pelo
menos 917medidas provisórias.
Também foram reeditadas
5.491 MPs. Comoinstrumento
da reedição, várias medidas

provisórias permaneceram anos

em vigor sem a devida
apreciação do Congresso
Nacional. Amedida provisória
que criou o Plano Real, por
exemplo, editada por Itamar

opiniao@ocorreiodopovo.com,br

Franco só foi votada em

meados do governo Fernando

Henrique Cardoso. Para a

OAB, um dos motivos da
existência do instituto da media

provisória é a lentidão do

,

Congresso em votar projetos de
lei, A afirmação,foi feita pelo'
presidente nacional da OAB,
Roberto Busato. "O processo

, legislativo brasileiro é altamente

complicado, pois temos uma

tradição demuita barganha, de
envolvimento político na

tramitação das leis dentro do

Congresso, o que realmente

dificulta esse processo",
afirmou Busato. Bem, se a

própria OAB parece confor
mada com a situação, resta

esperar por uma grande
reforma política, para que
tenhamos um Congresso
decente.

• ENTRE ASPAS

" o trânsito só vai melhorar quando construírem mais pontes e alternativas
para caminhões."

Eugênio AbentroH, taxista, sobre as mudanças introduzidas na área central da cidade.

UTive visitas que foram embora mais cedo por causa das moscas".

Paulo Sérgio Rapsinski, morador da rua Itoupava, centro de Schroeder, incomodado com nuvens de moscas
que Infestam sua casa.

USe as vantagens não foram três vezes maiores, eu saio [do cargo]".
MarcoAurélio Mello, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, desafinado deputados a trocarem salários e
vantagens com ele. <'

'. PONTO DE VISTA

A aplicação da litigância de
má-fé na Justiça do Trabalho

Quando se fala em "Justi
ça doTrabalho", urna primeira
idéia que se tem, .para a

grande maioria das pessoas, é
de que o empregado que

interpõe umaAção Trabalhis
ta, inevitavelmente alcançará
êxito em todos os seus

requerimentos, sejam eles
verdadeiros ou não. Isso
porque, tem-se UIDa fi)llsa idéia
de que o Judiciário Trabalhis
ta só defende OI) interesses do

trabalhador, não recríminan
do, contudo, eventuais atos

Uícitos cometidos pelomesmo.
Entretanto, diferentemente
do que se pensa, essa Justiça
Especializada já se manífestou,

.

e tem semanifestado contrária
a todo e qualquer ato que
vislumbre a ocorrência de
litigânCia de má-fé, seja pela

parte autora ou pela ré,
aplicando à mesma a

condenação prevista no artigo
17 doCPe.

Cita-se, como exemplo, um
recente julgado da 4ªVara do
Trabalho de [oinville (AT
02722-2005-030-12-00-8), em
que a parte autora, entre

muitas afirmativas, aduziu não
ter gOf:ado suas férias durante
urn período de 6 (seis) anos

consecutívos, Em contestação,
a empresa ré impugnou tal
fato, juntando prova doeu
mental a seu favor, a qual foi
ratificada pelas testemunhas
que foram ouvidas em

audiência de instrução, bem
como pelo próprio autor,
através do seu depoimento
pessoal.A sentença proferida
por aquele juízo reconheceu

1

.Paloma Maia de
Assis Pereira
Marquardt, Integrante
da banca da Cassuli
Advogados
Associados. '

parcialmente os pedidos do

autor, condenando-o; contu
do, em litigância de má-fé,
por ter alterado a verdade dos
fatos ..

"Ainda que informado

pelos princípios da

simplicidade e informalidade,
o processo do trabalho não

prescinde da lealdade e boa
fé processuais, consistente no
dever das partes em expor os

fatos com total veracidade.",
concluiu o Juiz Everton

Gonçalves Dutra. Esta
decisão é apenas uma que
demonstrá que a Justiça do
Trabalho, por mais pater
nalista que possa parecer,
preza pela lealdade processual
e condena a litigância demá
fé para qualquer uma das
partes.
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• Francisco Valdecir Alves
Especíaâsta em Marketing Político ,es
Assessor Comunicação do MocO! (
e Presidente de Amif Sl

he
O dia 31 de Janeiro de 2007 20 anos atrás. Acompanhei conseguiu asua reeleiçâ .Er

foio último dia do parlamentar sua história e trajetória foi por falta de trabalho i�l

que representava Jaraguá do política, sindical e .nos movi- dedicação em projetos, sej4 a

Sul e região; o grande líder, o mentos sociais, acreditando área social ou econôni ·1

humilde, o simples, o ético, o sempre em uma oportunidade como por exemplo: Bo
.

, rc

agricultor, o professor, o advo- e um futuromelhor, também o hospitais, na agricultu 'a

gado, o Deputado Dionei respeito pelo próximo, coisa rizicultura, etc., mas foidel
'

t
Walter da Silva, a quem tenho que falta e muito à vários a ganância de alguns, sa féi
o rnaior respeito e admiração, políticos aqui de Jaraguá e gens de outros, e também r,

pela sua pessoa, mesmo região. Homemhonesto, firme ser respeitador da democr 'I
algumas vezes não concordan- / em suas respostas, e o melhor Tudo bem Dionei a j Pc
do em alguns pontos de vista, que isto é próprio de quem segue ....e como já dizl ri',
mas melhor assim, isto faz conhece os problemas sociais escritorRonalKunz "Nin, �.�
parte da democracía. O que e políticos existentes, de quem pode sermelhor do que aq lpi
me fez escrever estas linhas foi aprendeu com a vida, mesmo que se dedica, de corpo e Fa
o fato de 'conhecer o Díonei quando alguns "políticos" àquilo que gosta de fazel Er
desde os tempos que trabalhá- endinheirados tentaram esta área você conhece, ,I U
vamos na empresa Weg, estu- prejudicá-lo em sua carteira novas oportunidades lhese

lOC

dáva�10s �1a F�rb el� Blume- quando parlamentar. É u� dadas,po:que�uemédo 2.'
nau, uto lá hã pratícamente homem do povo, e se nao o povo nao esquece.
_ pa

,

I�
OS textos para esta coluna deverão ter no máximo 1 ,680 carac., Fonte Times New Roman 12 B podem ser enviados pore'� Ih
redação@ocorrelodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, GI\ pr
Postal19, É obrigatório Informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados). tril

• DOS BLOGS

Ibtiijtie Souza "W1idijf!jMotas
Lula pede e

Bastos fica
o ministro Marcio Thomaz
Bastos (Justiça) concordou
em ficar no cargo até a

conclusão da reforma
ministerial. Bastos combinara
com o presidente que .

deixaria o posto depois da

eleição para as presidências
da Câmara e do Senado. Mas
cedeu a um novo apelo de
Lula. A expectativa de
Thomaz Bastos era de que
na segunda-feira fosse o seu

último dia em Brasília. O
ministro acalentava o desejo
de cue Lula antecipasse ao

menos o nome do novo titular
da Justiça. Dias atrás,
confidenciara ao vice

governador de Santa Catarina,
Leonel Pavan, que seu

substituto seria Tarso Genro,
hoje na pasta da Articulação
Institucional. Pavan deu com a

língua nos dentes. E o ministro
mandou desmentir a

informação que acabara de dar.
É com esse novo prazo que
Bastos passou a trabalhar.

josias@uol.com.br

Computadores
populares
Em 2007, os brasileiros devem

comprar 11 milhões de .

computadores (40% a mais
.

que 2006). Chegará na

preferência nacional, a

televisão, que deve vender
11,7 milhões de aparelhos. A
notícia foi baseada em

estimativas da Associação
Brasileira da Indústria Elétrica
e Eletrônica. A razão principal,
segundo os analistas, é a "MP
do Bem", aquela que o governo

,

posa de bonzinho e retira alguns
impostos dos computadores até
R$ 4 mil reas. São os

computadores "populares".
Ficam duas perguntas: se a "MP
do Bem" contempla
computadores 'populares",
quais seriam os computadores
'írnpopuares''? Seriam aqueles
que as empresas, pequenas e

médias, deveriam comprar
para acelerar os negócios?
Será que ainda é necessário
dizer que computador é
necessidade básica, como
arroz e feijão?
www.rnarcelotas.com.br

4] valdo@folhasp.com.br4]WWW.UOI.com.brtfe.rnandorOdrigues

• DO LEITOR

Muito obrigado, Dionei, pela
honestidade do mandato

I jJ.Uij ijSavão

Exigir é
respeitar
Costumo dizer que exigir é I

um sinal de respeito. Mas,' AI
preciso entender melhor o ; pi,
que significa. Os pais de U r'

criança com menos de sei� I
anos podem exigir que ela
durma em sua cama ou em CC
seu quarto. Porque se a

criança já tem condições p�
para ,fazer isso, permitir qUi �c
ela não faça significa impe� lir

que ela realize seu potenCi�!.Um adolescente tem ,I J
condições de começar a co��f
seus impulsos e, sempre qUi�
se descontrolar, deve ser I

interpelado pelos pais para �� "E
se contenha. Quando os pai�1 vi'
não exigem isso dele, p;permttem que se torne um

joguete de seus próprios dE

caprichos. Do mesmo moa� l

o jovem tem também ac

capacidade para se ca

concentrar em uma tarefa�; 6[i

atividade, e- nisso deve ser gc
exigido. A exigência é a I

medida que irá permitir que (P
ele desenvolva a concentra�i,PE
blogdamselysayao.blog.uoLco �t
----------.Ec�kalencar@folhasp,com,br s ,

,l
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omunicação da ,

refeitura de Jaraguá do

'3 ui informa haverá

pediente normal no

arnaval (de 19 à 21 de

'vereiro). Só o que
Itava, mesmo, era

echar as portas por
@s três dias, depois

: os 40 de férias, numa
II élaade onde tal festa

:�uase passa
despercebida.

lama?
',' Alguém deveria .fazer

; plantão na esquma das
J r' as Reinoldo Rau e

li! Quintino Bocaiúva e

l osrar às pessoas
m cofno atravessar a

primeira em segurança
na altura dos trilhos da

Ji c

lO linha férrea. Como em

; topas as mudanças que

)iá se fizeram. o pedestre
Im fj�a em segundo plano.

onfiança
� 'IEducação é o nome da
I� viá, o insumo, a matéria
prima do
desenvolvimento. Confiei

o ayocê esta Secretaria,
acreditando em sua

capacidade
a empreendedora". Do
I governador Luiz

enrique da Silveira
� (PMOB) ao empossar
;1; �ulo Bauer (PSDB)
!8mo secretário da
Educação.

revenindo
Secretários da
Segurança Pública dos
estados de Santa

J10atarina, Rio Grande do
Sul e Paraná reúnem-se
boje em Florianópolis. '

,tm pauta, operações
) imtegradas, inteligência
i� mlicial compartilhada,
li ,chamento das
� -fronteiras e prevenção

'ara evitar que bar Ididos
1 �b sudeste venham se

ffefugiar em SC.

�nen;e .

II"

i �or 40 horas semanais,
g prefeitura de Schroeder
iºara médicos do
programa Saúde da

I Família, R$ 5.830,00.
,Enfermeiro com curso

, Uperior, R$ 2.162,00 e

,odontólogo, R$
2.782,50. São três vagas
para cada uma das

I, �nções que serão
1\ �reenchidas ainda neste
trirnestre.

MOSAICO

Ação entre amigos
Expulso do do partido pelo diretório do PP por

desobedecer a uma determinação do diretório estadual na
votação de projeto do governador Luiz Henrique (PMDB),
Altair Guid foi para o PPS e reelegeu-se deputado estadual
com 18.834 votos. Agora, mal tomou posse e já se licenciou
para ser o secretário estadual do Planejamento, dando lugar
ao colega Sérgio Grando, ex-prefeito de Florianópolis e

ex-presidente da Fundação do Meio Ambiente, que passa
a ocupar uma das 40 cadeiras da Assembléia Legislativa
ostentando míseros 9.215 votos obtidos na eleição de
outubro.

Cobre e bronze com notas
"Se há quem rouba, tem

quem compra". Frase do
vereador Ronaldo Raulino
para justificar projeto de sua
autoria criando um

cadastro para estabeleci
mentos que comercializam
materiais de cobre ou

bronze usados. Estes se

obrigarão a encaminhar à

prefeitura relatórios de

compra e venda mês amês.

Cópias irão para a PM e
, delegacia regional. Se

aprovado o projeto, lido na
sessão de segunda-feira, os
comerciantes terão 60 dias

para se adequar. As

penalidades para o

descumprimento são

advertência por escrito,
multa no valor de 600 Ufirs
e cassação do alvará de
funcionamento.

Mudando as regras
A aprovação para o fun

cionamento de novos cursos
de medicina e de direito pelo
Ministério da Educação tem
agora novos critérios. A

avaliação será feita por uma
comissão de doutores, com
representantes doMinistério
da Educação. No caso dos
cursos de direito, a Ordem
dosAdvogados do Brasil terá
grande peso. Para os cursos

de medicina, que são

supervisionados pelo Con
selho Nacional da Saúde,
há também a exigência de

que demons-trem a

integração com a gestão
local e regional do SUS e

comprovem a disponibi
lidade de hospital de ensino
próprio ou conveniado,
pelo período mínimo de
dez anos.

Velhos amigos
Projeto de lei apresen

tado pelo vereador Jaime
Negherbon (sem partido)
reconhece de utilidade

pública a Associação de
Rádio Comunitária Alter
nativa 107,1 Mhz. Emis
sora comandada pelo PT,
partido pelo qual se elegeu
em 2004. E de onde saiu sob

ameaça de expulsão,

Teu mantém sentença
Wilson Lang (de

Blumenau), ex-presidente
do Conselho Federal de

Engenharia, Arquitetura e

Agronomia teve sentença
mantida pelo Tribunal de
Contas da União que o

condenou àmulta de R4 10
mil. Lang, que já foi
candidato a deputado
federal, é acusado de irre

gularidades na prestação de

contas com Confea. A
ministra Ellen Grace,
presidénte do TCU negou
o deferimento de liminar a
mandado de segurança
impetrado pelo acusado'.
alegando não ter tido
direito a ampla defesa. A

representação contra Lang
foi feita pela Federação
Nacional dos Engenheiros.

Jane de Araújo

Contra uso d'o FGTS
O senador Paulo Paim (PT-RS) voltou a falar sobre

o risco do uso de R$ 5 bilhões oriundos do Fundo de
Gar�ntia do Tempo de Serviço em obras de infra,
estrutura, conforme determiná a medida provisória
349/07. A MP faz parte do Programa de Aceleração
do Crescimento anunciado há duas semanas. Para o

senador, os recursos do FGTS constituem patrimônio
dos trabalhadores e, portanto, não podem ser

.
utilizados para outras destinações a não ser as

previstas em lei. Lembrou, também, que o dinheiro
do já é usado para a construção de casas populares,

.

saneamento básico e pagamento de indenizações aos

trabalhadores, no ato das demissões.

O CORREIO DO' POVO

Weg 1
A Weg comemora a

entrega de seu mais noy-o
lançamento: a Subestação
Móvel, que será entregue
hoje à Centrais Elétricas

Matogrossenses. Trata-se
de produto incorporado à
área de Energia da WEG.
Para comemorar, a Weg_
promove amanhã evento

.

demonstrativo par,a
diretores da Cemat, a

estatal cliente.

Weg 2
"A idéia é falar das

vantagens do equipamento
e demonstrar toda a nossa'

tecnologia neste novo

produto, certamente um
diferencial no segmento",
explica Alessandro A.
Hernandez, Gerente de

Subestações daWEG, indo
onde o cliente precisar com
agilidade e segurança. No
caso, Cuiabá, capital do
MT.

Idéias .1 BObagens ao lixo
Para marcar a posse de

Giuliano Doníni na vice- '

presidência regional da
entidade, a Associação dos
Dirigentes de Vendas e

Marketing de Santa
Catarina promove amanhã
em J araguá do Sul, a

primeira edição do Jantar de
Idéias 2007. Com palestra
de [osué Gomes da Silva,
presidente do grupo
Coteminas.

Idéias 2
Será no Baependi, a

partir de 20 horas. Hosué é,
'

filho do vice -presidente da
,

República José de Alencar
e, como o pai, feroz crítico
da política de juros do
Banco Central. E, por
extensão, do presidente
Lula. Informações e convi

tes pelos telefones (48)
3224-5258 (ADVB/SC) e

(47) 3275-7033 (Acijs).

Devagar
Segunda reunião ordi

nária do ano da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do,
Sul foi morna. E bastante

rápida. Projetos polêmicos
originados no gabinete do

prefeito Moacir Bertoldi
ainda não aportaram no

Legislative, o que deve
ocorrer depois do Carna
val. Talvez na quarta-feira
de cinzas

Jane de Araújo

Pelo conteúdo fútil" pela
incons ti tucionalidade,
porque caducaram ou pelas
bobagens propostas, a

SecretariaGeral do Senado

arquivou 1.054 projetos que
estavam tramitando na

Casa, de um total de 4.112
que analisou. Um do ex

senador Jorge Bornhausen
(PFL) propondo normas

gerais sobre direitos e

garantias aplicáveis na

relação tributária do
contribuinre com as

administrações fazendárias
tramitou por oito anos e

caducou. Três CPIs que
sequer foram constituídas
acabaram extintas. Uma
delas propondo todas as

privatizações feitas no país
entre 1990 e 2004. Nem o

PT, crítico feroz, topou.

Prioridade ou não, Blumenau
construção de'um estádio municipal.
complexo do Sesi terá destinação
associados e eventos do esporte amador. L,OffilSSaO

criada em 2006 para efetuar estudos tem a participação
de vereadores, iniciativa privada e governo ao
Estado. Que tem bancado expressivas

. construção daArena Joinville, onde joga o JEe.Ainda
não há custos projetados e nem um projeto definido�
mas a idéia é desenvolver o futebol ptofissional comb
um todo. Inclusive com casa própria.

"

i
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REMANEJAMENTOS: ADEMIR NEVES SANCHES ASSUME PRESIDÊNCIA DA FUJAMA

Rosemerl comanda o gabinete
\ ,

de gestão e planejamento
o remanejamento de

cargos faz parte do

pacote de mudanças
da terceira reforma

•

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

O presidente do PRB (partido
RepublicanoBrasi-leiro),Carlos

• AlbertoDias, assumiu ontem a

Secretaria Extraordinária para
Assuntos de Gestão. A pasta
estava vaga desde dezembro,
com a saída' de Luiz Antônio

Grubba. Dias foi exonerado
• segunda-feira dapresidênciada
Fujama (Fundação [ara
guaense de Meio Ambiente),
que será comandada por
AdemirNeves Sanches, irmão
da primeira-damaNildaNeves
Sanches Bertoldi e até então

diretor de Segurança e

Cidadania da fundação. Outra
mudança foi a nomeação da

vice-prefeita Rosemeire Vasel

�(sem partido) para o gabinete
de Gestão e Planejamento, há

.

cerca de duas semanas.
. O remanejamento de cargos
faz parte do pacote de

rnudanças previstas pela
terceira reforma adminis
trativa. Dentro dela, Dias terá
função estratégica no que se

refere a busca de recursos para

, I

ARQUIVO/OCP

Vice Rosemeire confiante nos próximos dois anos da administ!açãO
omunicípio junto ao governo
federal. Dentro do PAC

(Programa de Aceleração do
Crescimento), lançado pelo
governo Lula, o prefeito está

montando uma equipe para

priorizar a busca de recursos,

orientado pelo prefeito.
"

O novo secretário vaidividir
seu tempo entre Jaraguá do
Sul e Brasília. Aqui ele irá

orientar a equipe, que ainda
será nomeada, na elaboração
de projetos para áreas que

disponham de verbas e,

portanto, com real p�ssibili-

dade de serem contem-piados.
"Não adianta fazermos projetos
para os quais o governonão tenha
recursos e, por outro lado, deixar
de mandar outros com verbas

disponíveis", comentem.
Já na capital federal, além de
buscar as informações sobre os

projetos e encaminhá-los, Dias
também fará a partir do

segundo semestre contato com

os gabi-netes dos deputados e

senadores da bancada
catarinense. A intenção é

garantir a liberação de recursos
através das emendas parlamen-

tares - R$ 5 milhões por ano

por deputado - para o

municí-pio. "Este ano, a

maioria das cidades foi

contemplada e Jaraguá do
Sul não foi, talvez porque
não conversamos com a

bancada. Para 2008 queremos
mudar isso", disse,
le�brando que a inclusão da
rubrica através de emenda,

,

,

ainda que de valor não tão
expressivo, pode garantir a

contrapartida do governo
federal para determinado

projeto.
A definição sobre o seu

trabalho surgiu depois da

participação do prefeito
Moacir Bertoldi (PR) em

encontro com o presidente
Lula, há cerca de 20 dias. O

PR, resultado da fusão do
Prona e do PL, integra a base
de sustentação do governo

federal, assim como o PRB de

Carlos Dias, partido do vice

presidente José Alencar. No

município, a administração
também busca uma aproxi
mação com o PI; adversário
nas últimas eleiçõesmunicipais
e que ainda não decidiu se vai

ou não participar do governo.
Oassunto divide a opinião dos
petistas, ''As viagens do prefeito
aBrasília e a aproximação com
o PT. Tudo isto é uma

estratégia para obter recursos.

O CORREIO DO POVO I

'Aula no pólo da UFSC
começa nesse semestre
JARAGuÁ DO SUL

O reitor da UFSC

(Universidade Federal de
Santa Catarina), Lúcio José
Botelho, garantiu o início das
aulas no pólo jaraguaense da
universidade para esse

semestre. A informação é do

professor Cláudio Piotto, um
dos idealizadores do projeto
de interiorização da UFSC
no município. Ontem à

tarde, ele participou de uma

reunião em Florianópolis com
o reitor da universidade,' o
prefeito Moacir Bertoldi e a

vice-prefeita Rosemeire
Vasel.

r

Segundo Piotto, o campus
funcionará no primeiro
andar do Cepeg (Centro
Politécnico Geraldo
Werninghaus), Bairro Vila
Rau. Ele informa que no

primeiro semestre serão

oferecidas três faculdades,
sendo que duas já estão

definidas: administração e

I Pomercde se prepara
J.

.aara 6a'Stammtisch
As inscrições para a 6ª

edição do Stammtisch de
Pomerode estão abertas até o

·

próximo dia 15. O encontro de

amigos acontece em 24 de

fevereiro, sábado, na Praça
Jorge Lacerda, nos arredores do
PortalTurísticoSul, no centro.

Para participar é preciso
.reunirnomáximo 20 pessoas e
'se cadastrar pelo telefone (47)

r 3387-7229, ou por e-maílno
comprasrg'pomerode.sc.govbt

Cada confraria deve pagar

ç!\$ 35. O valor só será aceito

caso seja enviado à organização
até o prazo final das inscrições.

I i

No total, o Stammtisch tem
capacidade para juntar 1.200
participantes, divididos em, no
máximo, 60 equipes. A
abertura do evento está
marcada para às 9h e o

toque de recolher, às 17h.
Mas, às 16h, é cancelada a

venda de bebidas aicoóli
cas. Também serão disponi
bilizados banheiros quími
cos no local e segurança

reforçada para' evitar
problemas. Vale lembrar que
os integrantes dos grupos
devem instalar as barracas
um dia antes. (KE)

Coral da Scar abre vagas'
Pessoas que gostam de

cantar, mas que nunca

tiveram a oportunidade,
.

podem agora participar das
atividades do Coral da
Scar (Sociedade Cultura

Artística). A entidade está

divulgando o período de

inscrições para testes

vocais e preenchimento de

vagas.As inscrições são

gratuitas e podem ser feitas
na secretaria da Scar

(telefone 3275-2477).
.

Podem participar dos
testes pessoas de ambos os

sexos, com idade a partir de
18 anos. Os testes vão

acontecer nos dias 14 e 28
de fevereiro e na mesma

data em março, das 19h às

19h30, na sala do Coral,
que fica no Centro
Cultural de J araguá do
Sul. Os selecio-nados

integrarão os naipes
tenores, contraltos,
sopranos e baixos, com

ensaios todas as quartas
feiras das 20 às 22 horas, sob
a regência da maestrina

Denise Mohr, responsável
pela parte musical.

Este ano, o Coral
comemora 33 anos de
existência. Como
acontece todos os anos, o

Concerto de Aniversário,
em junho, é uma das

atrações.

inglês. O terceiro curso pode
ser matemática ou biologia,
Também destaca que os

equipamentos que integram
os laboratórios serão'(
fornecidos pela UFSC.
As datas de início das aulas

E

e de abertura do vestibulal
ainda não foram definida!

\

porque o cronograma será

divulgado na próxima
semana. De acordo co�
Piotto, a universidade deve
oferecer aproximadamente
40 vagas para cada curso,
totalizando 120.

interiorização vai facilitar o

acesso à educação e

contribuir para o desenvol
vimento de Jaraguá do Sul
e as cidades próximas",
comentou o prefeito
Bertoldi. Hoje, Botelho v'

reunir-se em Brasília com

representantes do Minis,
tério da Educação pan

planejamentos orçamen
tários relacionados ao

campus. (DZ)

O Grupo Breithauptfez ontem à tarde a entrega do quarto veículo sorteadol
promoção - Breithaupt 80 anos -, Contemplada no sorteio realizado no domin�
dia 4, a ganhadora Ivone Volkmann, moradora no Rio Cerro II, recebeu!

'

chaves do veículo Rat Pálio Flex das mãos do diretor Bruno Breithaupt!
promoção do Grupo, realizada desde de outubro de 2006, sorteou em qua�
.rneses três automóveis Fiat Pálio Flex, um Ford Eco Sport e dezenas

prêmios como televisores. Segundo a assessoria do Grupo Breithaupt
ganhadora recebeu simbolicam�nte as chaves do veículo, sendo que a en ,

c
efetiva será feita após regularizartoda docurnentação do automóvel d

1\

Promoção de EscapamentosOriginais
J

3371-7398
com 20% de desconto à vista

ji IH __
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10 ENCONTRO DE OVINOCULTORES: OBJETIVO É DESENVOLVER NOVA ECONOMIA NA ÁREA RURAL

e Reunião de criadores debate abertura de associação
k

'

:': Um dos assuntos e, dessa forma, mais força para informou que existem no
s . � reivindicar e receber incen- municípiocercade40criadores
!li será a insemmaçao tivos", comentou o produtor de ovinos e caprinos e que a
ia artificial em ovelhas rural JoséAntônioGascho, um prefeitura tem técnicos

e cabras no Estado dos idealizadores do encontro. capacitados para realizar a
as Um dos assuntos debatidos será inseminação artificial. "Será
aI D�IANE ZANGHELINI a inseminação artificial em uma nova atividade econômica
aI JÁRAGUÁ DO SUL ovelhas e cabras no Estado, que para o produtor rural", aposta.
rá �

, vai reduzir os custos de criação Atualmente, a criação de

la� J No próximo sábado, 10, a através do melhoramento caprinos e ovinos namicror
rn Secretaria de Desenvo-, genético desses animais. região é voltada ao consumo
Ie lvimentoRural vai promover o Nomês de março, a Cidasc próprio ou à venda para sítios
lº "Encontro de Criadores de (Companhia Integrada de reprodutores. Em médio
Ovinos de Jaraguá do Sul", no Desenvolvimento Agrícola de prazo, os associados também
Bairro Santa Luzia, com a Santa Catarina) de Indaial poderão planejar iniciativas'

o ptesença de criadores do deve começar a coleta e para impulsionar o comércio'
e município e de Guaramirim, distribuição do sêmen para os de carne de ovelhas, cabras,

1[. Schroeder e Corupá. O criadores e prefeituras catari- leite de cabra e derivados

�[objetivoécriarumaassociação nenses que realizam a insemi- (como queijo e nata) junto
I de ovinocultores e caprino- nação artificial Até agora, as às empresas produtoras da

t� cultores para desenvolver 'inseminações que aconte- região. O encontro no
au novas atividades econômicas ceram em Santa Catarina sábado é aberto para todos os
m

na área rural da região. foram realizadas com sêmen criadores interessados. A
"Com a formação de um coletado emoutros estados. presença pode ser con-

r! núcleo, os criadores terão O secretário de Desenvol- firmada pelo telefone (47)
1- representatividade no governo vimentoRural, AmarildoSarti, 3274-8291 (Sítio JG) .

J
l'lnscr.ições para

1
concurso encerram

: As inscrições para o

concurso público da prefeitura
de Corupá terminam hoje. São

'

40 vagas oferecidas em diversos
Setores da administração
ública. A taxa referente ao

cadastro variaconforme o cargo '

�
"

pretendido e vai de R$ 25 aR$
-70; . Interessados devem
; entregar os documentos

I sol" dlClta os na Câmara de
. Vereadores.

CORUPÁ COLETIVA ACIJS

Prefeito divulga
prioridades do ano

Núcleos Setoriais
premevem palestra

O prefeito Mário Sérgio
Peixer realiza hoje, às 9

horas, entrevista coletiva
na sala de reuniões da

prefeitura. Na pauta"
projetos e prioridades da

administração municipal
para este ano, programação da
Casa da Cultura, e a

instalação e posse do Codec
(Conselho de Desenvolvi
mento Municipal).

O Conselho de Núcleos
Setoriais Acijs-Apevia inicia

,

o calendário de atividades
deste 'ano com a presença do

jornalista e professor José Luiz
Tejon. No próximo dia 15, ele
fala sobre o tema ''O sucesso

é a vitória da criança", em
palestra no Centro Empre
sarial. O evento conta com a

parceria da Sociesc e é aberto
ao público em geral.

QUARTA·FEIRA, 7 de fevereiro de 20071 5

PIERO RAGAZZI/UCP

O criador de ovelhas da raça Santa Inês, José Gascho ressalta importância da associação para a área ruráÍ
"

manutenção de toda a estrutura
administrativa do município,
como pagamento de salários,
compra de material e de

equipamentos, além de

manutenção da frota. Ele
também acrescenta que, "con
forme determina a legislação ,

25% do que arrecadamos são

destinados à Educação e outros

15% para aSaúde". O setor que
mais depende do IPTU é a

Secretaria de Obras, já que 80%
de suas ações dependem de
recursos domunicípio.

I� Órgãos debatemações conjuntas deflscalízaçêe Aulas começam hoje nasescolas da rede municipalPIERO RAGAZZI/OCP , I '

A Defesa Civil realizou definido na audiência Começa hoje o ano letivo PIERO RAGAZZI/OCP reaproveitado do ano anterior
ontem uma reunião, na pública. Depois desse para os 15 mil alunos das 34 e pesquisar o preço em vários
sede do Corpo de Bombei- limite, a policia receberá escolas de ensino fundamental estabelecimentos. "Os pais
ros Voluntários do municí- uma listagem dos estabe- e nos 23 centros de educação não devem acreditar que-à
pio, com represen-tantes da lecimentos liberados e infantil da rede municipal de loja que promete um bom
corporação, Polícia Civil e poderá interditar os que Jaraguá do Sul. Na rede desconto é a que tem os

Ministério Público. O não apresentarem os particular de ensino, as aulas melhores preços", explica.
objetivo do encontro foi alvarás exigidos. "Se não começam hoje nos colégios Também é preferível fazer as
discutir ações conjuntas de tivermos organização pode- São Luís, Evangélico e Dente comprarsemacompanhiados
segurança para casas de mos colocar em risco a vida de Leite. Para as outras filhos, pois isso evita levar
shows e outros eventos com da população. E isso nós particulares - Jangada, Bom para casa marcas mais caras.

aglomerações. O assunto não queremos", comentou Jesus Divina Providência e DIREITO DO ALUNO
será debatido com proprie- Dias, informando que um Canguru - as aulas começam - Os estabelecimentos de
tários de estabeleci-mentos dos principais problemas no na próxima segunda-feira, 12. ensino não podem suspender
noturnos a sociedades de Promotor Alexandre: "interdição" município é a poluição A rede estadual de ensino volta Aulas começam para 15 mil alunos

provas, reter documentos
atiradores em uma audiên- explica que, até então, a sonora. somente no dia 26. EstanislauAyroso (laraguá 99), escolares ou aplicar qualquer
cia pública, que deve prefeitura e a polícia O promotor de justiça De acordocomo secretário Ribeirão Molha (Rio Molha) outra penalidade pedagógica
acontecer, na Câmara de forneciam o alvará sem a do meio ambiente, de Educação e Cultura, e Ricieri Marcatto (Rio Cerro para os alunos inadimplentes.
Vereadores, na próxima apresentação do Laudo de Alexandre Schmitt dos Anésio Alexandre, amatrícula I). A informação é do diretor do
quarta-feira. segurança dos bombeiros. Santos, va i tre.d ig ir um prévia em janeiro apontava 'MATERIALESCOLAR Procon de Jaraguá do Sul,

O coordenador da "Agora, o estabelecimento documento deter-minando '12,8 mil alunos crianças no _ Para quem não comprou" Sérgio Félix, citando a Lei
Defesa Civil, Carlos Dias, só será liberado com a a fiscalização unificada dos ensino fundamental e 3,1 mil ainda o material escolar, o 9.870, de 2? de novembro de
informou que a grande vistoria de todos os órgãos. "Se for constatado crianças na educação infantil. professor de finanças e 1999. ''Ainstituiçãonãopode
dificuldade de fiscalização órgãos", garantiu. que determinado estabele- Também informa que estão orçamento da Unerj (Centro impedir o acesso à educação

,

:�o município diz respeito O prazo para adequ- cimento não está legali- previstas reformas e am- Universitário de [araguá do por causa da dívida, deve
,ào trabalho realizado ação das casas noturnas às zado, ele pode ser interdi- pliaçõesemescolasmunicipais Sul) dádicasparaevitargastos procurar as formas legais de
isoladamente'pelos órgãos normas de segurança e tada imediatamente pela no decorrer deste ano, como desnecessários. É importante cobrança sem prejudicar o

de segurança pública. Ele poluição sonora será polícia", informou. está acontecendo na Antônio verificar o que pode ser aluno", explicou.

Meta é arrecadar R$ 8,4 milhões com IPTU este ano
A prefeitura de Jaraguá do

Sul está distribuindo os 38.209
carnês de IPTU (ImpostoPredial
e TerritorialUrbano) e Taxas de
Serviços Públicos, o querepre
senta um valor lançado de R$
10,5 milhões para este ano.

"Nossa meta é arrecadar pelo
menos 80% deste montante,

chegando a R$ 8,4 milhões",
anunciou o secretário da Fazen
da, Alexandre Alves, durante
coletiva realizada ontem.

Ele destacou que, confir
mada esta previsão, omontante

representará um incremento de
25,3% em relação ao ano

passado, quando foram reco

lhidos cerca de R$ 6,7 milhões.
Para atingir ameta, ele informa
que a prefeitura está oferecendo
um desconto de 18% no valor
do IPTU aos contribuintes que
efetuarem o pagamento à vista

até o dia 9 de março.
Alves lembra que o IPTU

representa 5% .de toda a

arrecadação domunicípio, mas
é a principal fonte de recursos

para o funcionamento e
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DíYIDAS PROTELADAS: "SITUAÇÃO DOS AGRICULTORES É MUITO DIFíCII..:', DIZ LUCIO STOLF

I Gerente da Conab
participou de reunião
para levar propostas

ill dê' compra a Ministério
::1
li

·Jlli K�LLY ERDMANN
MASSARANDUBA

I

I Discutir ações que possam
garantir o lucro e a

córnercialização do arroz

produzidona região do Vale
do Itapocu. Estes foram alguns
dos objetivos do seminário
realizado ontem na sede do
Síndicatodos Trabalhadores
Rurais, em Massaranduba.

O encontro envolveu
rizicultores e representantes
de várias entidades ligadas à

questão, que discutiram

O CORREIO DO POVO

-»

Problemas com o preço do arroz

II reúnem produtores e sindicalistas
FOTOS: PIERO RAGAZZI/ CESAR JUNKES/OCP

Valor pago pela saca não equivale nem aos custos da produção ....

principalmente a crise

enfrentada pelo meio nos

últimos três anos. Agora,
segundo a gerente de operações
da Conab (Companhia
Nacional de Abastecimento),
em Santa Catarina, Maria de
Lourdes Nienkotter, a meta é

definir uma estratégia para
aumentaropreço pagopela saca
do grão.

. "Temos três

alternativas", comenta.
A primeira delas é o

contrato de opção, que ocorre
quando o governo federal
realiza um leilão público
tendo como meta fixar válores
superiores aos mínimos

estabelecidos por 50 quilos de
arroz. Outra possibilidade é

adquirir a produção e mantê

la estocada até que haja a alta

O problema foi a tônica da reunião de ontem entre agricultores e entidades

de preços. A terceira,
conforme Maria de Lourdes,
seria retirar da região o arroz,
já beneficiado, e envia-lo ao

Nordeste do país a fim de
escoar grande daquilo que foi
colhido.

De acordo com o

presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de
Massaranduba, Lucio Stolf
indiferente da maneira

escolhida pela Conab e

Ministério da Agricultura, o
interessante é que os grãos
sej am comprados dos
rizicultores. ''A situação dos

produtores é muito difícil.
Todos estão endividados",
enfatizou. A defasagem
ocorreu por causa do
aumento de área plantada,

em suma noMato Grosso e em

Tocantins, das importações
feitas com as indústrias
uruguaias e paraguaias; e do
crescimento da produtividade.

Atualmente o preço da
saca de 50 quilos de arroz gira
em tomo dos R$ 20. O ideal,
para Stolf, é que este valor
chegue, pelo menos, aos R$ 30
para ocasionar lucro.
Massaranduba tem cerca

1.100 rizicultores, responsáveis
pela colheita de algo em tomo

de i milhão e 400mil sacas do

grão. Já 6 município de
Guaramirim, que colheu
quantia semelhante em 2006,
deveter diminuição de 8 a

10% na produção devido aos

problemas enfrentados na

venda do produto.

UNERJ

Processo seletivo
termina hoje

Encerra hoje o prazo para as

inscrições do processo seletivo
a partir do histórico escolar na

Unerj. As vagas disponíveis são
para os cursos, em horário
matutino, de Administração,
Direito, Engenharia Mecânica
e Moda. À noite, a instituição
oferecemais outros cursos, com
relação disponíveis no site

www.unerj.br.Mais informações
pelo telefone3275-8200.

• MOEDAS .ESTRANGEIRAS - $ P9R REAL
-

Pré-estrela de filme da Família Schürmann é hoje
Quem gosta de aventura

tem um bom motivo para
assistir o filme "O Mundo em

, Duas Voltas", prestes a ter pré
lançamento em Jaraguá do
Sul. Produzido durante as

viagens da Família

Schürmann, o longa-metra
gem tem patrocínio de cinco

empresas da cidade e por isso

chega antes aos cinéfilos da

região.
. A sessão acontece hoje no
Centro Cultural Scar, que está

sendo adaptado para esta'

exibição. Podem participar,
convidados da Weg, Duas
Rodas, UrbanoAgroindustrial,
Marisol e Seara. Os outros

interessados precisam esperar
- até 16 demaço, quando ocorre
a estréia oficial.

O Filme - "O Mundo em

DuasVoltas"mostra um pouco

.,.

j\;'

Família vem para Jaraguá do Sul apresentar o filme, em sessão na Scar

das duas viagens que os

Schürinann fizeram a bordo do
veleiro ''Aysso''. Juntas, elas
somam 10 anos de navegação,
sendo a última delas um

repeteco do trajeto feito pelo
português Fernão de Maga
lhães, responsável por provar à

"

humanidade que a terra é
redonda, Ela foi realizada pela
família entre os anos de 1997 e

2000. O longa, dirigido por
David Schürmann, reúne

imagens coletadas em quatros
continentes, 30 países e emrrês
oceanos. (KE)

DÓLAR (EUA)
. COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,085 2,087 it

PARALELO 2,220 2,320 "

TURISMO 2,020 2,173 "

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA 45.325 0,09%
it DOW JONES (N. York) 12.657 ·003%

" MERVAL (B. Aires) 2.094 087%

it NIKKEI (Tokio) 16.951 ·139%

0,720

• CUB fevereiro

R$890,14

ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO VALE DO ITAPOCU - APEVI
ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu - APEVI·, usando
da faculdade que lhe confere o Ar�go 20 dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores Associados para

_ participarem da Assembléia Geral Ordinária a reaizar-se às 19 horas do dia 12 de fevereiro de 2007.
na sede social, à rua Octaviano Lombardi, 100, Salão Nobre Pedro Donini, em primeira convocação,
a fim de deliberar sobre a seguinte.

ORDEM DO DIA:
1 - Apreciação do Relatório da Oiretoria sobre as atividades desenvolvidas durante o exerclcio
administrativo findo em 31 de dezembro de 2006;
2 - Leitura, discussão e votação do Balanço Geral relativo ao exercício administrativo findo em 31
de dezembro de 2006;
3 - Eleição do Conselho Deliberativo e Fiscal;
4 - Assuntos de interesse geral da Assoclação.

Nota:
1 - As chapas para eleição do Conselho Deliberativo, que é composto de 7 (sete) membros e do
Conselho Fiscal, que é constltuldo por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, deverão ser

registradas na Secretaria da Entidade até às 17 horas do dia 8 de fevereiro de 2007;
.

2 - Não havendo quorum em primeira convocação, no horário acima mencionado, a Assembléia
Geral Ordinária reallzar·se-á em seg�nda convocação com qualquer número de Associados presentes,
às 19h30mín, no mesmo dia e local.

J.araguá do Sul (SC), fevereiro de 2007.
MÁRCIO MANOEL DA SILVEIRA

Presidente

ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO VALE DO
ITAPOCU

EDITAL D� CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas do Vale do
Itapocu - APEVI -, usando da faculdade que lhe confere o Artigo 19 dos
Estatutos Sociais, convoca os Senhores Membros do Conselho Deliberativo
para reunião a realizar-se às 20horas do dia 12 de fevereiro 2007, na sua

Sede Social, à rua Octaviano lombardi, 100, Salão Nobre Pedro Donini, a
fim de deliberar sobre a seguinte.

ORDEM DO DIA:
1 - Eleição da nova Diretoria da Entidade, gestão 2007/2008;
2 - Assuntos de interesse geral da Associação.
Nota:
As chapas devem ser registradas na Secretaria da Entidade até as 17 horas
do dia 8 de fevereiro de 2007.

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2007.

MÁRCIO MANOEL DA SILVEIRA
Presidente

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2007
ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Assessoria Técnica Especializada de Gestão Previdenciária para o Regime
Próprio de Previdência Social dos servidores dos públicos do MUnicípio de Jaraguá do
Sul (FMPS) e do Plano de Assistência (FMASA), fundos administrados pelo ISSEM
- INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JARAGUA DO SUL.
TIPO: Menor Preço Global

REGIMENTO: Lei Federal nO 8.666/93 e suas anerações posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 11 :00 horas do dia 22 de
fevereiro de 2007, no edifício-sede da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sito na

Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, no Setor de Protocolo,
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14:00 horas do dia 28/02/2007, na sede do ISSEM
- lnstãuto de Seguridade dos Servidores Municipais, situado na RuaWalter Marquardt, i

623, sala 4, Bairro' Vila Nova, Jaraguá do Sul - SC.

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo poderá ser obtido no endereço abaixo.
ISSEM - Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais de Jaraguá do Sul
Rua Walter Marquardt, 623, sala 4, Bairro Vila Nova
CEP 89.259-700- Jaraguá do Sul- SC.

iNFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço: Rua Walter Marquardt, nO 623, Sala 4 ou pelo fone/Fax Oxx47-3372-8650 ou

pelos e-mailsgetulio@issem.com.brouissem@issem.com.br
Jaraguá do Sul (SC), 26 de janeiro de 2007.

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS

POsmvo � ENERGIA - EXATHUM - SOCIESC/TUPY - ACE

TRANSPORTE ESCOLAR
E UNIVERSITÁRIO

UNERJ - CEPEG - SENAC - FAMEG

Ligue: 3370-4888 /9184-9988 com Luciane Ligue: 3371-5891 / 9973-8831 com Roselene
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� JET-SKI: JARAGUAENSE CONTINUA NA BRIGA PELO DÉCIMO TíTULO BRASilEIRO CONSECUTIVO E ESPERA CONQUISTAR A SEGU�DA VITÓRIA NO ANO

AlessanderLenzi disputa a segunda etapa do nacional
o jaraguaense venceu

,

a primeira etapa em

Piçarras e pode estrear

nova jet-ski

JARAGuÁ DO SUL

o j araguaense
Alessander Lenzi promete
um show neste fim-de

semana em Itanhaém (SP),
durante a disputa da

segunda etapa do 20º

Campeonato Brasileiro de

Jet Ski. Considerado urn

dos principais nomes da

modalidade no país, Lenzi
busca o décimo título na

categoria Freestyle
Profissional (manobras
livres). A competição será

realizada no sábado e,

domingo na Boca da Barra,
próximo ao late Clube.
Lenzi explicou que está

montando um novo

equipamento, que poderá
ser utilizado no final de
semana. "Eu e minha

equipe estamos

trabalhando esta semana na

montagem do novo

equipamento. Se ficar
pronto a tempo, pretendo
competir com ele em

Itanhaém. Acredito que
vai dar certo", comentou o

piloto que chega na sexta

feira ao litoral paulista.
Além das nove conquistas
do Brasileiro, Lenzi ainda
tem no currículo os títulos
de campeão mundial do

Freestyle Profissional,
bicampeão mundial de
Manobras nas Ondas,
tricampeão do Circuito
Mundial da UIM (União
Internacional de
Motonáutica) e bicampeão
da Copa do Mundo.

O piloto jaraguaense
venceu a etapa de Piçarras,
com uma grande exibição,
principalmente na segunda
bateria. As suas

apresentações são sempre
cercada de expectativa
pelo público e Lenzi
costuma corre'sponder.
Lembrou que em Itanhaém

�

JoAo NETO/FOTOJUMP

as condições são boas para
manobras e, além disso, o

público fica próximo e isso

motiva os competidores. A
programação da segunda
etapa do 20º Campeonato
Brasileiro de Jet Ski tern
início Na sexta-feira, com
a recepção dos pilotos e

acerto dos motores. No
- sábado, das 9 às 12 horas
acontece as inscrições dos

pilotos. Das 12 às 14 horas
estão marcados os treinos

oficiais e às 15 horas será
realizada a primeira série
de bateria do circuito

fechado e em seguida a

primeira apresentação do

Freestyle. No domingo, a

movimentação tem início

às 14 horas, com a segunda
série de baterias do
circuito fechado. A partir
das 15h30, os pilotos
inscritos no Freestyle fazem
a segunda série de

apresentações. Na

seqüência haverá a entrega
de prêmios.

Mille I 3 unidades

Palio I 4 unidades

Strada I 4 unidades

�sq
.sc

Alessander Lenzi espera conquistar a segunda vitória do ano no Brasileiro e pode estrear um equipamento nov�;)

�, ',;)1

f;EIRÃO PRA LEVAR NESTA QUINTA, SEXTA E SÁBADO

,_

PREÇO DE FÁBRICA

CHASSI 4920771 R$20.990,*
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PREÇO DE FÁBRICA
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CHASSI2897252 R$23.790,* : I

PREÇO DE FÁBRICA

J
,"

,)

�
�

"
'" -e

'�
�,

w

- )Q

i G

.'

�

, 'J

=£
1
:i

CHASSI 2549514 R$28.490'I*
E mais ... Idea - 2 unidades e Doble, Adventure - 1 unidade
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q..-�_ ......_""".

·Promoç60 vólida para os dias 8, 9 e lOde fevereiro. Preços válidos somente poro as unidades com o chassi relacionado. Estes preços e condições. podem ser revogados a qualquer momento sem aviso prévio.

JAVEL FIAT
COHSóIlCIO

fiA'
o...�

CONCESSIONÁRIA FIRT

JAVEL Concessionária FIAT . Rua Expedicionário Jo60 Zapella, 214 • Fone 337" 2111 • Jaraguá do Sul· SC
--� �J
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VISITA ILUSTRE: EMPRESÁRIO EDIRETOR DE TV CONHECE A OBRA QUE SERÁ INAUGURADA EM MAIO
DIVULGAÇÁO/OCP

Belo Carrero (D) esteve ontem na Arena Jaraguá e comparou a obra como uma das cinco melhores do mundo no gênero

Beto Carrero deve fazer um
show na inauguração da Arena
o empresário esteve
ontem na cidade junto
com '0 diretor de TV
Wilton Franco

Franco. O proprietário do
Beto Carrero World veio

conhecer o espaço e elogiou
a estrutura da Arena. Nos

próximos dias, em con

versações com o prefeito
Moacir Bertoldi, pode-se

INGLATERRA

Colorado acerta
com atacante Jean·

j'.

o Internacional acertou
ontem 'à contratação do
ataçante Jean, ex-São

Paulo, Ele disputou o

último Campeonato
Brasileiro pela Ponte Preta
e estava negociando com

um clube turco desde o

início de janeiro, mas as

tratativas não deram certo.

O jogador, que tem

contrato com o São
Caetano até 2009, fica por

.

empréstimo no Beira-Rio
até o final da. atual

temporada .:

que investe em turismo, é

uma satisfação encontrar um
lugar como este. "Dá para
montar mega espetáculos
aqui. Beto Carrero é um

quintal aqui de Jaraguá do
Sul, já que emmenos de uma

Russos fazem proposta
para o atacante Obina

DIVULGA ÃOO vice de futebol do

recebendo". Foi confirmado
que no dia 6 de maio, terá um
grande evento de futsal na
arena.

O prefeito Moacir Bertoldi
espera confirmar o espetáculo
para o dia da inauguração.
"Vamos acertar todas as

possibilidades do Beto Carrero
estar aqui com grandes
artistas, propiciando a. todos
uma maravilhosa apresen
tação" falou. O presidente da
FME, Jean Leutprecht, disse
também que já está em

contato com produtores de
shows para trazer mais

atrações para a inauguração.
A intenção é fazer uma

semana de eventos depois da

inauguração oficial.

O CORREIO DO POV

• LINHA DE FUNDO Julimar Pivall

Em Erechim
o Atlântico buscou no

futsal catarinense os dois
novos reforços para a

temporada 2007, O
primeiro deles é o ala
Marquinhos, que estava no

Joinville, e o outro é o

também ala Thiago, que
defendeu o Chapecó. O time
gaúcho disse ter encerrado
as contratações até o início
da Liga, só em caso de maior
necessidade.

Seleção da Rodada
Como no ano passado, toda a rodada do Campeonato Catarinense
terá uma seleção dos melhores jogadores da rodada. A escolha é
feita por membros da imprensa, especialmente televisão e rádio,
que acompanham os jogos. Somente agora, na sexta, saiu a
primeira lista. E o Juventus emplacou três nomes - o lateral-direITo
e pulmão do time, Pereira, o zagueiro Diego, que marcou gol, e o
técnico Itamar Schulle que, mesmo expulso no intervalo, foi
lembrado. Os resultados acumulados até o fim do campeonato
apontarão os melhores em cada posição.

Taça Pomerode
Já foi divulgada a tabela da
primeira rodada da Taça
Pomerode. O Flamengo
estréia fora de casa, no dia
4 de março, contra o Água
Verde de Tlmbó. Já o

Vitória está de folga na

abertura da competição.
Na categoria aspirantes, as

duas equipes não atuam na

rodada inicial. Entre os

titulares são oito equipes e os

aspirantes são sete.

Portugal bate 9 Brasil'
com gols no 2° tempe

e o atacante Adriano, q
retornou a Seleção ap

participação decepcionas
na Copa do Mundo.

Badalados antes da parti
Kaká e Cristiano Ronal'
decepcionaram a torcida q
lotou o Emirates Stadiu .

C,om a derrota, o Brasil se i

sem vencer Portugal des

1989, quando goleou por4l
no Rio de Janeiro. �

retrospecto, no entanto,

vantagem é brasileira, comi
vitórias, dois empates e qua
derrotas.

,

�\

definir um espetáculo do hora você está no parque",
parque para inaugurar a obra, comentou.

no dia 10 de maio. Com conhecimento e

Beta se mostrou muito
. viagens' por todo o mundo, o

impressionado com a obra e empresário afirmou que o

disse estar surpreso com o espaço está entre os melhores

espaço. "Poucas no mundo do mundo. "Minha vida está
JARAGUÁ DO SUL existem como a em pesquisar parques por

.. .. .. . . grandiosidade desta arena.. todo Omundo. Tenho mais de
Ontem as obras da Arena Santa Catarina será I) novo ' 74 mil fotos de locais como

Jaraguá receberam a ilustre destino planeta. Ultra- este. Está entre as cinco
visita dos empresários Beta passará Cancun. O mundo maiores do planeta". O
Carrero,WandérWeege e do vai descobrir o Brasil e Santa industrial Wandér Weege
diretor de televisão Wilton Catarina", afirmou. Para ele, também elogiou o espaço.

"No ano passado quando
estive aqui já falava da
fantástica obra. Mas hoje
estando aqui é um momento

de felicidade. Está quase

pronta. É algo espetacular
que jaraguaenses estão

Flamengo, Kléber Leite,
afirmou ontem que o

atacante Obina recebeu
uma proposta de um clube
russo de São Petersburgo. O
dirigente não falou em

valores, mas disse que o

camisa 7 deverá continuar
na Gávea. A multa
rescisória do jogador é de
US$ 5 milhões, cerca de R$
10 milhões. O técnico Ney
Franco se espantou com a

notícia. "Fique até

surpreendido", disse.

Reforços
Cinco nomes foram
confirmados na equipe de
futsal do Minas, que se

prepara para a fase
eliminatória da Taça Brasil.
O ala Augusto, destaque de
São Miguel do Oeste no

Catarinense do ano

passado é um deles, Os
outros são Jaderson (ex
Malwee), Alex (ex-Praia
Clube), Pixote (ex-São
Caetano) e Gustavo (ex
Atlético-MG) .

Reapresentação
A Ulbra se reapresenta
amanhã e está cheia de
novidades no elenco,
Destaque para o goleiro
Lavoisier, o pivô Maicky
(ex-John Deere) e o ex

jogador da Malwee Dimas.
Além deles, quem também
está confirmado é Lucas,
que vem do Minas. Bruno
Souza e Marcel continuam
na equipe.

LONDRES

A Seleção de Portugal
venceuo Brasil por 2xO, ontem
em Londres, na Inglaterra, e

acabou com a invencibilidade
do treinador Dunga, que já
durava seis partidas. Essa foi a
segunda vitória de Felipão
sobre o Brasil, desde que
assumiu o time português. O
jogo foi caracterizado princi
palmente pela forte marcação
das duas equipes e serviu para
o técnico Dunga testar vários

jogadores como o meia Diego
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MINISTROS RECEBERAM
500 MIL POR VIAGENS;
LUIZ FERNANDO FURLAN

.

LIDERA LISTA DE GASTOS ® 83

perspectivas profissionais. "Em
termos do local de trabalho,
eu digo sempre: 'Vista-se não

para o emprego que você tem,
mas para aquele que almeja"',
disse James Aguiar, co

apresentador do programa Full
Frontal Fashion, exibido no

VOOM HD, um grupo de
canais de TV de alta definição.
De acordo com três quartos
dos entrevistados de uma

pesquisa feita pelaWorkPlace
Media, de Mentor (Ohio)
vestir-se com elegância para o
trabalho aumenta a

produtividade dos
.

funcionários.
Robert Burke, da Robert
Burke' Associates, uma

consultoria de luxo, disse que
as pessoas andam se vestindo
com mais rigor: "Houve

tempos em que era moda ser

rebelde e as pessoas se vestiam

mal de propósito", disse ele.
Mas hoje vemos mais pessoas
se vestindo como

profissionais."
Entrevistada pela Reuters, a
estilista Julie' Chaiken
contou que quando era

jovem e trabalhava emNova

York, usava terninho todos
os dias no trabalho porque
eu não pretendia ser

secretária para sempre.

"Algumas das outras

assistentes me olhavam com

desconfiança, mas eu queria.
progredir. Para isso, uma das
coisas necessárias era me

vestir para conquistar o

respeito que me possibilitaria
avançar".

LHS ABRIU ONTEM A
16a LEGISLATURA COM
LEITURA DE MENSAGEM
CONFORME CONSTITUiÇÃO • 82

inistros vão ao Congresso defender PAC

DETALHE PODE fAZER DIfERENÇA

com mudanças ao PAC.
"Estamos preparando emendas
às Medidas Provisórias do

programa, já temos preparadas
pelo meno� 14 ou 15 emendas.

Queremos que a aceleração do
crescimento não seja
manifestação de apenas uma

vontade", disse o líder do PSDB
na Câmara, deputado Antonio
Carlos Pannunzio (SP).
Apesar da pressão do Palácio

do Planalto para a aprovação
dos projetos do PAC, a

tramitação do programa na

Câmara ainda não foi definida

pelos líderes partidários. Sete
MPs que integram o plano
trancam a pauta de votações da
Casa a partir do dia 15 de

março. Além das MPs, outros
dois projetos e mensagens
tramitam na Câmara com ações
do PAC.

Dilma tem a missão de reunir a base aliada em torno do projeto.

restar atenção à moda rende fruto no trabalho
estir-se melhor
ode aumentar a

rodutividade e

acilitar promoção,
ostra pesquisa
ita na Califórnia

ma pesquisa realizada pelo
rviço de colocação de

�cionários administrativos

ptticeTeam, de Menlo Park

Califórnia), revelou que
is de 90% dos gerentes
trevistados afirmaram que
estilo de uma pessoa
uencia suas chances de

I,romoção.I fi terço afirma que a

eira como o funcionário
veste desempenha um papel

Na lntativa de garantir a

ovação do PAC (programa
Aceleração do Crescimento)
a Câmara dos Deputados, os

iu
..

tros Dilma Roussef (Casa
,e ivil) , Guido Man tega
,es nda) e Paulo Bernardo
4) ianejamento) vão se reunir

� m integrantes da base aliada
to, Câmara na semana que vem

rui a apresentar detalhes das

a ropostas que integram o

!lOgrama. Os ministros devem
ao Congresso na próxima
ana-feira com o objetivo de

.

ar a tramitação do PAC.
'O programa é a grande
otidade que tenho como líder
PI Vou trabalhar para que
projetos que compõem o

,

C sejam votados o mais;
ido possível" disse o líder do .

na Câmara, deputado
nrique Fontana (RS).

.

líder se mostrou disposto a

tar sugestões da oposição
modificar pontos do PAC

sde que não atinjam a

sência do programa. O
passe entre os líderes está em
o da indicação de relatores

)?ara os projetos do PAC.
A oposição reivindica
lat· dOftas o programa e

Ol1lete apresentar emendas

I.

---'
Modo de se vestir influência diretamente no andamento da carreira, confirmam especialistas na área

Tesouro
desvia
recurso

Família Schincariol
abandona o comando

em outubro de 2004 e que
inclui a profissionalização
de sua gestão".
"Chegou o momento de

nossa família delegar suas

funções exec u ti vas e

concentrar sua participação
no campo estratégico e

consultivo, em linha com os

mais avançados conceitos de
.

."

governança corporativa,
disseAdriano Schincariol.
Fernando Terni, que assume

o comando executivo do
grupo, ocupava o cargo de
presidente da Nokia no

Brasil e de vice-presidente
de infra-estrutura da
empresa na América Latina.
Antes, foi presidente _

da

Intelig.
O grupo é composto pot

nove unidades industriais,
com capacidade de

produção anual de 3,0.1
bilhões de litros de cerveja e

1,02 bilhão de litros de água,
sucos e refrigerantes e conta

c o rn mais de 7.500'
funcionários diretos.

O Tesouro Nacional pode
desviar até R$ 11,726
bilhões de recursos que têm

'destinação carimbada no

Orçamento da União para
abater a dívida pública e

aumentar a capacidade de

empréstimos da CEF

(Caixa Econômica Federal)
para o setor de saneamento.
Num primeiro momento,

irá utilizar R$ 5,2 bilhões

para viabilizar o financia
mento às empresas esta

duais de saneamento por
meio, da CEF, uma das
medidas incluídas no PAC

(Programa de Aceleração
do Crescimento). O
destino dos recursos que
sobrarão, R$ 6,526 bilhões,
não está definido e parte
poderá não set usada.
"Estamos preocupados em
garantir os recursos para a

CEF. O uso das outras

fontes ainda será analisado",
. disse o secretário do
Tesouro Nacional, Tarcísio
Godoy.

RIO DE JANEIRO
A Schincariol, segunda
maior produtora de
cervejas do Brasil,
anunciou ontem, a

contratação de Fernando
Temi para ocupar o recém
criado cargo de presidente
executivo da empresa.A
chefia do dia-a-dia da
Schincariol estava com

Adriano Schincariol, que
ocupava o cargo de dire tor
superintendente desde
agcsto de 2003.Agora
Adriano e os demais
membros da família passam
a atuar, juntamente com

conselheiros profissionais,
no conselho de

administração.
No mercado, especula-se

que a mudança seja uma

preparação para a venda da
Schincariol. Em nota, a

Schin afirma que as

mudanças na diretoria são

"parte do processo de

reorganização de negócios
iniciado pela companhia
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•

e defendej,.•_Ji .. __

descentralização na AL
o governo pretende
buscar internacionalizacão

.>

eintensificar os investi-
mentos na publicidade

POR PATRíCIAGOMES
FLORIANÓPOLIS (CNRlADI)

Na leitura da mensagem
anual do governador exigida
pela Constituição, ontem (6),
na Assembléia Legislativa,
durante a primeira sessão da
16ª legislatura, LuizHenrique
reforçou sua intenção de

priorizar a descentralização,
de manter os investirner-u \

em obras e ações e de buscar
a internacionalização do
E·stado. "Deveremos
intensificar os invest+ ,,-1'.'

na publicidade ut, 'l I

do Estado. Faze
catarinense cada v>

-

r

conhecido é nosso non .:

enfatizou o governador,
foi acompanhado pelo vice

Leonel Pavan n

secretários de Estado IVl'

Carminati, Derly da

Fatma e

acordo l;

Anunciação, Altair Guidi e
Paulo Bauer.

,

N a presença dos 40
deputados da Casa.. Luiz
Henrique anunciou que
leva à Assembléia o

projeto de lei cornpl e
mentar que dá conse

qüência à reforma admi
nistrativa. Segundo o

governador, esta terceira

etapa enfatizará a dife

rença de funções entre as

secretariais centrais e as

regionais, estabelecendo
q u e estas realizam e

a qu e las coordenam e

1 ", -"hm. Além disso, vai
reduzir em mais de 500 os

cargos de confiança no

.

governo - dentre os quais,
QO

, SDPs. "Ainda assim,
I 10 j iroxunar mais o

10 do povo mais

'st,.,')te. com a criação de
or 2L3 seis SDRs, em

It' pitanga, Seara, Quilombo,
raw, Timbó e Braço do

«"Ll", irsec governador;
qüe qualificou as secretarias
. egionais de "infantarias" e

os Conselhos de
Desenvolvimento Regional
de "nossa inteligência".

O silêncio regis trado
durante a leitura das oito

páginas da mensagem do

governador foi citado pelo
presidente . da Casa,
deputado Julio Garcia, para
que seja substituído pelo
debate entre os parlamen
tares. "Embora o governo
tenhamaioria historicamente
folgada, a Assembléia vai

contribuir e aperfeiçoar os

projetos que chegarão à

Casa", disse o presidente.
Nesta legislatura, apesar da
base do governo ter 2 7
deputados e a oposição só 13,
Julio Garcia destacou que a

"composição da Mesa e das
comissões indicam clara
mente que vai ter espaço

para todos e a discussão vai.

ser a mais ampla possível".
Garcia também reafirmou sua

convicção no relaciona
mento harmônico entre os

Poderes e entre a situação e

a oposição.

em

p
� dutor

Produtores terão prazo para se adequar 3S novas normas

Será. assinadc) 1).1) , ILl

Capital o Termo de C01�1-

promisso de Ajust'tment ')
de Conduta para pndll
to�es de frango da região
da Grande Floüanópul•..
O objetivo é regularizar a

situação ambiental da

categoria.
Assinarão

Ministério P(I II
.

dação do Meio Ambienl�

(Fatma), a Epagri, o Sindica tu
da Indústria de Carnes e

Derivados (Sinr!i(_L'
prefeitura:; d

integrantes eLI
duas das principais empre
sas do setor: Macedo Agro-

, 1 Lfld e Frangos Mor-

() acordo prevê a con

cessão, dentro de 90 dias,
<ia licença ambiental de
LunClOnamento da ativi

dade para as empresas

participantes, que terá
v:::llirlarle de 36 meses. Para

� concedido urn
I .l que os produ

I
, s façam as adaptações.
Além do licenciamento

ambiental, o acordo prevê
-1� "1 H>C'upE'ração da

1 dol ,tia das
111[') dl nrmaze-

namento e compostagem
de resíduos.

Ciclista atitJl
em pedestre

Um homem foi baleado
ontem, pelamanhã no bairro
Cordeiros, em ItajaL Um
homem conhecido como

Dezinho passou de bicicleta

por Jefferson Massaneiro, de
22 anos, e disparou dois tiros'
com um revólver calibre 38.

Uma bala acertou a

vítima no peito e a outra

passou de raspão ao lado do
tórax. Massaneiro foi
encaminhado ao pronto
socorro.

VIOLÊNCIA
Jovem baleado
em Palhoça

Um jovem de 24 anos foi
baleado na madrugada de
ontem, quando chegava em
casa, na Rua União, bairro
Terra Fraca, em Palhoça. O
rapaz, cujo nome não foi

divulgado pela polícia, foi
atingido por dois tiros. nas
pernas e foi levado para o

Hospital Regional de São
José. O aumento da
criminalidade na região será
motivo de passeata no

próximo final de semana.

Estado
Deputados afiados pera apree'iar ,refor,ma
M·Bis da que dU�II1� IJI.:!i iJG�t�doi,egli1d� d� �ta·Ç'B.i:itl'inB._ilp

elillílm s:imellil]as: om SàD Dtilm:tb.e,i[:(]9 de, prum!WI Viagem .P�
lJ"()GlJrilm peflm :Buris kioolôgicos pela ptag,m-.lsmad05 serriços ,pmalad,os.
nD\1dade 00, PaltiKio Bmn�gaVeme é i!pCULtadll pe)o,dub1ê de cieLltista po:tí.&!
�;ltcrAdlékiD Madmdc .. "Tu ct.Jrtrl�ulf) e ,Mpl1ÍaÇãD pú�1mmnso:1idad.Qs!!
atr.a:<:[afÍ5Iií:':1l �BLcfa lUIS �eiç()es para o E.kei:Llilj\fO,.mas desla vez,; em, ete:l.dft�
mlíljtL� diOdJ e !Li ispu�Ada? all3ilJ1QJu�, OSi legjs1iU1o:rei!'� analisá Q Iam

'

president!.! do PMDB no. Es,tado. A Eém da mailoria reeleita.. os. estreantes dt�
gam p.')m experiêndas na ,�lrl:n'D.. ¢om., \1vmda ,de���d.ade ,Rs '

e ·de oofillro[e externo na adRlm!stmçAc púbUm Ou petD mencJ5 oom, hiBtóri
de e.:qJos!ÇtÍ1'l ['tIL .ltlillfdia aplUUr de awa:çio. romunil'rJa oi! d.e di1Sli!e.. 'Legist
e!.ILlda, pctl1Jl::nlQ.. para ap'fedu a t.E![o.::!im. ll!Ímmii. administrativa sob III m

'

da ,e02lTlk-alirlí1lÇtl.o, que de5SD'libarca hoje naAle5c 011, Ioimll, dep� 4e:
CW1:1p'Ien1£!l1d:M ã jà, e:k:i5tel\� Lei 2&t Um mfu.amBiQlide 15f."págirillS que
d!2i¥11I da €o:ra qUL!51Ões pontuais eemo sratwCilA;io fa2:endii\l:ia.t oonstitl..tiçio
(undo de p[�dendiil fi D'lltE'1tS po�cu_

n

�------------------����"���a�
LI;J.b:H�� e fllv.ãri:fik) Si'!�&m
lI1'IiMli.� dep:tJs&pu,99M f.\dAle:sé,. �

dupliJl.pattidf'ú.. u dill .à�W'fJ .aoNli1ítiOt.Fait t1
�r no 'Cér..l:n1&ilp:tiatC¥bl1[)�'j.I�út es

aliióO!.i (]i 'íat1J �o Bt&lL) kettlilfiã� dI:! '.3 ial
riL qWltJlit'I.L"l:nl� �� dté 1i!!i«I.ât' ái prcduçãu "l
L!ltt!1. €!íU'riitthues.1f! filom'1 dílViWi. Tá:ll1t.em
&4'� <Il �ll'íu :tiáütié!Otx'ííM íe�b;
de�i'll!ftlllt'ilfli\J!r.lbl dúEiiadõ, Haje,. ,

go.��f1doli' lê' '11100�lt� à M!1émblém tOm £I

ptdjeiD da n.'rfõ-fm�

R�lntB"ml
o PMl)H.. i iIf�t'iIIà:r �1:t11 &11 ]4 (ú-

I��� � � �,:,"bJ& Cj!� pE'tiptm
Óilriáli d. M.e:.a �1It! das, li cr.1 páJ:tJ ,Hes-
:t'Iéi.L'1.deNi;d<.il H�

..

q,úcflf!;
....v.¥.'. :flit E'ie;.",ãO�."Rbirttldo 'Jil:é4i-� al!ipüthii'õ pt���

urn !SwL dLl Ii'trottrft:l"� e d�I'If:i:lottD
dm �'b.JM Ii;,� lO��-.Jfl-yetí:'lãdm P.âU
,lo. .A.:lÍ:ir'I· _

Nowrede
A.tiI!lr1,.�1i:1 ifiQ pt1nl.1 mãO:.il'ltó li ob�·
• � LULl� ,fuJi�t türuj

td d.e W1f1.:n:!.�1b:Jel ê de i3'jlL� multll.l
.st:;!t.. �"Ut'i!í�riI � \� di!'��iJe :i.a'iêi
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DellOis do Carnaval
["ani :I. .!lI..'ni,.dUQ Jdcli� aandlli é:. t!l!idü
p3,ã fttbre 1ÍétIw:iJd.� :lI}líelJ!
itl!.")Çt'l! u.m2! J N��� PJfe!íRJ,.
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�Jf :ili'ldtJ b:.5In £) L.'l�al. .

Na lista do Pi
1.,Ii..., di! :l,álihlC�'J;' d'-.éf.iiim
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GELAMENTO DE SALÁRIOS DOS MAGISTRADOS

: residente do TSE
esafia parlamentares

presidente do TSE

ibunal Superior
eitonl), o ministro

. arco Aurélio Mello,
a�iu na noite de

gunda,;feira, à proposta
Congresso para

ongelar os salários des

agistrados até que os

�cimentos de

putados, senadores e da
eSidênda da República
jam equiparados.
'Eu faço um desafio: troco
gue eu ganho pelo des

puradoe e senadores.
mos colocar no lápis as

ntagene des
riameneares. Se essas

ntagens não foram três
ezes maiores, eu saio (do
�.O)II, disse ele. Oministro

�ssas declarações durante
a inaugural do curso de
reítç de uma faculdade

. f.ticular na cidade de São
uh

� IA questão des
ncímentos alimenta uma

lêmíca entre os poderes
. íslatívo e Judiciário
.de o final do ano

�ado. Em dezembro, o

rt:iF (Supremo Tribunal
eral) derrubou o ato

s Mesas Diretoras do

Deélaraçêo foi resposta à proposta para congelar os salários dos magistrados

Senado e da Câmara, que
elevaram os subsídios des
parlamentares para R$
24.500'0 reajuste de 91%,
que provocou revolta na

sociedade civil. A decisão
do STF gerou revolta
entre os parlamentares,'
que ameaçaram retaliar o
Judiciário.

. Hoje, o maior salário 'é
pago pelo Poder Judiciário,
seguindo pelo Legislatívo
(R$ 12,8 mil) e depois o

Executivo (R$ 8.885). A

isonomia entre os

vencimentos des três

poderes já foi uma proposta
defendida pelo ex

prestdente da Câmara, .

Aldo Rebelo (PC do B.SP)
e mesmo do prestdente
Luiz Inácio Lula da Silva.
Os 'integrantes do
Judiciário se defendem e

dizem que as gratíflcações
recebidas

. pelos
parlamentares inflam os

vencimentos dos
deputados e senadores.

.: inistros receberam
I '00 mil por viagens
O primeiro escalão do
'''erno federal recebeu
,ase R$ 500 mil em
'"lias de viagens em

06. O gasto" com cada
dos ministros (e

'cretários com status de
inistros) foi de pouco
enos de R$ 15 mil - ou

[a, é como se cada um

, esse recebido na

dia, quase dois s�lários
.

tras.A informação foi
1 ulgada on tern, pelo
e ta Magazine.
O campeão no recebi•.
nto de diárias é Luiz

ernando Furlan (Desen-

'\

volvimento, Indústria e

Comércio), que tem entre

suas prioridades a

promoção de produtos
brasileiros no exterior. Ele
recebeu R$ 57.128 para
custear seus gastos com

hospedagem e alimentação
em 16 viagens.

O Terra Magazine
informou que obteve os

dados no Portal da

Transparência
(www.{XJltBlda��br),
iniciativa do governo Lula

que põe à' disposição de
todos os cidadãos relató
rios detalhados sobre a

aplicação do dinheiro
público.

1

\!

ANISTIA

Dirceu nega
campanha
o ex-ministro José Dirceu

negou ontem, que esteja por
trás da organização de uma

campanha por sua anistia.

Em 2005, ele foi cassado no
Congresso por suposto
envolvimento no esquema
do rnensalâo. O projeto da
anistia ganhou destaque na

imprensa após esse final de
semana, quando políticos de
peso dentro do PT se

posicionaram publicamente
pela demanda de Dirceu,
Eles ressaltaram que a

bandeira ainda não é do PT,
mas pode vir a ser. "Do ponto
de vista estatutário, é só

questão de apresentar a

proposta para a discussão",
disse Berzoini.

Sob suspeita de fraude no cálculo da' taxa de inflação
argentina, o Indec (Instituto Nacional de Estatlstlca e

Censos), órgão que corresponde ao IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatlstlca), divulgou que a inflação de janeiro
foi de 1,1 % ante o mesmo mês do ano passado.Segundo
técnicos do instituto, a Inflação chegaria a 2,1 % se não

.

houvesse alterações na metodologia consideradas por eles
como IImanipulaçãoll•

O indicador, que, em principio, seria menos importante
do que o da inflação do ano passado, que ficou em 9,8%
(cumprindo a meta de um digito do governo), acabou se

tornando o mais esperado até agora no governo de Néstor
Kirchner em razão do escândalo com o afastamento da diretora
responsável pelo cálculo do IPC e a intervenção no instituto.

Em carta aberta à população argentina, os funcionários
do Indec acusaram Kirchner de manipular o cálculo do IPC
para exibir uma taxa de inflação inferior à verdadeiramente
registrada no mês passado, O governo nega.No cálculo do
IPC de janeiro, o Indec desconsiderou a alta de 22% dos
planos de saúde tradicionais e só computou os 2,2% de
reajuste de um piano aiternatlvo recém-criado,

• PELO

Inflação suspeita
fica em 1,1%
na Argentina

Funcionários do
Indec acusam
Kirchner de
manipular os dados

CARTA·BOMBA Duas pessoas ficaram feridas ontem,
após a explosão de uma segunda certa-bomba em
um escritório no Condado de Berkshire (noroeste do
Reino Unida), O novo incidente acontece um dia
depois que uma explosão similar atingiu um escritório

. de Londres.

CRANIO-SANTO A Igreja Ortodoxa Russa manifestou
indignação com a tentativa de venda pela internet de
um crânio e osso supostamente pertencentes a São
Felipe, O anúncio apareceu em um website russo.

PRÓ·INFÂNCIA Cerca de 60 países da Europa, África,
América e Ásia se comprometeram ontem a não
conter esforços para pOr fim à utilização e ao

recrutamento liegal de meninos e meninas por forças
e grupos armados no munco,

Vrdeo mostra ataque
Um video gravado da cabine de um caça americano mostra

um ataque dos EUA contra um comboio britânico no Iraque, que
matou por engano um soldado britânico em 2003. Segundo o

jornalliThe Sunil, uma sucessão de erros levou à morte por IIfogo
amlgoll•

O video, divulgado pelo jornal e considerado secreto pelos
EUA, segundo o Ministério da Defesa britânico é pivô de uma

disputa legal sobre ,a morte do cabo Matty Hull, 25, em 2003.0
incidente aconteceu em 28 de março de 2003, sete dias após o

início da invasão do Iraque para derrubar Saddam Hussein.
Em transcrições de trechos da gravação entre pilotos de dois

caças A-10, é posslvel ouvir um deles lamentando ter atacado o
alvo errado após o bombardeio, de acordo com o jornal.

.

Hull morreu no local do ataque em Basra (sul do Iraque), em
28 de março, apenas três dias depois de fazer aniversário. Outros
quatro soldados britânicos ficaram ferid9s na ação.

EUA prossegue debate sobre moda e anorexia
Estilistas americanos
reiteraram esta semana o

desejo de lutar contra a

magreza excessiva das
modelos que participam da
Semana da Moda de Nova
York.
O Conselho de
Desenhistas de Moda dos
Estados Unidos emitiu, no

mês passado, uma série
.oe recomendações sobre o

tema. As propostas do
Conselho incluem

organizar seminários sobre os distúrbios de desordem alimentar, proibir as modelos
menores de 16 anos de desfilar e ajudar aquelas que apresentarem sinais precoces
de doenças como a anorexia.
No mês passado, o conselho explicou que suas diretrizes buscavam "consclentlzaçào
e educação, não o controle". A polêmica cresceu com a morte em novembro de 2006
da modelo brasileira Ana Carolina Reston, por causa de sua anoréxia.
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CULINÁRIA: VEJA DICAS DE COMO FAZER SUCOS DELICIOSOS

% Saúde. que vem do copo,
.

basta usar a criatividade

'P"�-:

.��. Os sucos naturais são um ótimo pedido para os dias quentes de verão

�;;
II

.

��f.l? Que tal um alimento saboroso,
II f' � nutritivo) refrescante e fácil de

II preparar? Para os dias de calor,

:1 nada melhor que um suquinho
bem gelado. O Correio do Povo

';:is: selecionou algumas receitas de
�::.;; sucos para você se inspirar e cuidar
�, dahidratação no verão. Além de . Garanta sabor com pequenos cuidadosusar as dicas como base, sinta-se à

I 'vontade para acrescentar frutas e

f
.

i legumes da sua preferência.
i Os sucos são uma solução

prática e gostosa de unir o

essencial ao agradável. Você pode
prepará-los variando cor, sabor e

textura. Muitas combinações
podem ser transformadas em

bebidas refrescantes e saudáveis.
Sem esquecer da regra básica que
é o uso da água filtrada no

preparo. Atenção para os

cuidados antes e durante o

preparo para você garantir sabor e
nutrientes do seu suco.

Água, frutas e legumes são

alimentos indispensáveis para
uma boa alimentação. O corpo
humano necessita de hidratação,
uma vez que a água desempenha
um papel vital no corpo humano.
Ela é necessária para digestão de
alimentos e, entre outras funções,
ajuda a manter a temperatura do

corpo estável.

Já as trutas e legumes sâo ricos

em vitaminas, minerais e centenas

de nutrientes que l?rotegem nosso

Além de ref�escar,
is

fíl:
.Oí'

'I

�

,

organismo contra doenças, além
de fornecerem energia para
realizar tarefas. Com o verão e

aumento de temperatura, é

fundamental que se cuide ainda
e-

Fot�s Divulgação

mais da hidratação. Não deixe seu

corpo morrer de sede e carecer de
vitaminas. Tudo isso pode ser

resolvido a partir de uma

alimentação saudável.

O segredo para se garantir cor, sabor e
o máximo de nutrientes dos sucos é
respeitar algumas das regras: .

1- Frutas e verduras devem ser bem
lavadas, mesmo que você não vá utilizar a
casca. Lave tudo em bastante água
corrente.
2- Cascas de frutas cítricas, sementes e

caroços devem ser removidos. Os restos
das demais frutas e legumes podem ser

colocados no processador.
3- Se a fruta for muito grande, deve ser

cortada em pequenos pedaços para
facilitar o processamento e não danificar'
os eletrodomésticos.

.

4- Bananas, abacates contêm pouco
sumo. Por isso, se for utilizá-Ias, coloque
as no liquidificador é não no processador.
O purê dessas frutas pode ser então
misturado com outros sucos.
5- Utilize sempre água mineral ou filtrada

para adicionar à polpa das frutas e

legumes.
Lembre-se: quanto menos água, mais
concentrado ficará o seu suco.

6- Corte as frutas somente no momento
em que for preparar a bebida. Isso evita

que alguns nutrientes se percam. Da
mesma forma, o suco deverá ser
consumido tão logo estiver pronto.

Combinações nutritivas
Muitas combinações de frutas e

legumes podem ser feitas. Isso depende
muito do gosto de cada um. Via de regra,
evite misturar mais de quatro frutas na

mesma bebida, senão você corre o risco
de não conseguir identificar o sabor de

. nenhuma delas e ainda comprometer o

resultado final.
Para um equilíbrio no sabor, procure

misturarfrutas ácidas como, por exemplq,
laranja e abacaxi, com frutas mais neutras
como mamão e maçã.

Para quem não gosta ou não pode
beberleite

Bata no liquidificador 1 xícara de brócolis,
3 folhas de couve, 3 cenouras e 1/2 maçã.
Para evitar resfriados
Bata no liquidificador 1 kiwi, 1 manga, 1/2
melão e 1/2 xícara de morangos.
Para aumentar a reserva de ferro
Bata no liquidificador 1 maço de salsa, 1

pimentão vermelho, 1 xícara de brócolis e

3 cenouras cruas. Adicione suco de limão
ou de laranja para melhor o sabor se quiser.
Para recuperar as reservas de potássio
Bata no liquidificador 1 laranja, 1/2 melão,
3 cenouras e 1 banana
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As grandes marcas mundiais
bem perto você.

-".�
40.: ..

�.�-
Ellen's
cosmética e perfumaria

Será que a dupla
inseparável - formada
por Deborah Secco e

Juliana Paes - está com

os dias contados? Pelo
menos em "Pé na Jaca",
as duas vão disputar o
mesmo homem. O
sortudo vai ser o

personàgem de Murilo
Benício.

Shopping Breirhovpt - 1<> PISO

, 3371 1590· ellons(@cllens corn br

r· It} S'j�lm(( ,. r �I
. U � ,a I i I i JU
__'. - di ., d) .� -.:..tP ----.,.� :::;;';::J"

Com o samba-enredo "Magia, Alegria, o Circo Chegou" o bIOCO'E:fh��:'
.

Cima da Hora promete fazer bonito no carnaval deste a_n4.�
..��

.

AI_?agia do circo.
e o tema apre
sentado pelo

bloco carnavalesco Err{
Cima da Hora neste ano.

Com o samba-enredo
"Magia, Alegria, o Circo

ala composta só por
crianças. Segundo Iracema;
o samba-enredo
homenageia também os

artistas circenses, e afirma
- sem mais detalhes - que o

público "r e r á

uma

surpresa" durante o desfile.
"Não estamos apenas em

busca do título. Neste ano

queremos apresentar um

espetáculo mais alegre e

descontraído", salientou.
Ano passado, o Em Cima
da Hora s a g r o u v s e

tricampeão com o samba
enredo "Os Quatro
Elementos", que alertou
sobre· a importância da

Chegou", os integrantes
homenageiam a foliã
AliomarMartins ("Nega"),
uma das fundadoras do
bloco que faleceu ano

passado. "Não é só porque
uma estrela parou de

brilhar que as outras vão se

apagar", comentou a

presidente Iracema
Pinheiro.

Para mostrar a magia
que o picadeiro exerce

sobre a platéia, haverá uma

preservação ambiental.
De acordo com a

presidente, o bloco é

composto por sete alas e

conta com 220 integrantes.
No momento, 15 pessoas
trabalham diariamente na

produção das fantasias. As

peças são confeccionadas
com tecidos e plásticos
importadas da Alemanha,
além de materiais usados
no ano passado.
A rainha da bateria do

.

Em Cima da Hora é atual
Miss Jaraguá, Daiane Ritta,
e a componente mais

antiga é Avanir Pinheiro,.
84 anos. Ela é mãe da

Bloco
Em Cima da Hora

Samba-enredo
"Magia, Alegria, o Circo
Chegou"

Número de integrantes
220

Presidente
Iracema Pinheiro

presidente do bloco e val,.,: '.
desfilar na ala das baianas: ·.c;'

tr
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I • PROGRAME.SE

� CINEMA
..

JARAGuA DO SUL
, I

CINE SHOPPING 1
A procura da felicidade

, (14h20, 16h4Q, 19h, 21 h2D -Todos
os dias)
CINE SHOPPING 2
O Diabo Veste Prada
(17h10, 19h2D, 21 h3o, - Todos os

dias)
Xuxa Gêmeas
(14h, 15h35 - Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Uma noite no museu (leg)
(14h, 16h20, 18h40, 21 h - Todos
os dias)

JOINVILLE

Cine Cidade 1
A',procura da fellcldada
(�4h2Q, 16h4a, 19h, 21h2a-Todos
o�_dlas)

, pine Cidade 2
A Granda Familia
(15h, 17h1 a, 19h2a, 21 h3O, -Todos
bs dias),
pine Mueller 1
p .1I.usionista
(13h3a - SextSab)
�13h3D,22h1 a-Dom/Seg/Ter/Qua/Q
�I)

�oCky
Balboa

22h1Q - SextSab)
ma noita no musau

1(15h4Q, 17h5a, 2Qh - Todos os

�Ias)
IClns Mueller 2
IA menina e' o porquinho (dub)
!(14h, 16h - Todos os dias)
!Dlamante da Sangue
1(19h, 21 h4a - Todos os dias)
IClne Mueller 3
iA procura da felicidade
:(14h2r 16h4D, 19M15, 21h50-

!TOdOS (,J dias)
i
!

iSLUMENAU
,

jOlne Neumarkt 1
:D818 Vu
: (14h1 0., 16h5D, 19h15, 21 M5D -

:1'ooos os dias)
.Clns Neumarkt 2
A ,Conquista da honra
(1-�h45, 16M3D, 19M, 21 M35 -

To�os os dias)
Clp's Neumarkt 3
A-{lrocura da felicidade

, (1 ª-h2a, 16h4a, 19h20, 22h -

T�os os dias)
C�De Neumarkt 4
A�Grande Familia _

I
(14h30, 17h, 19h3a, 21 h4Q -

Tõoos os dias)
.

C1t;1e Neumarkt 5 '

Rõcky Balboa
21 h20 - SextSab)
Uma noite no museu (leg)
(22h - Todos os dias)
'(19h1 0,21 h20-Dom/Seg/Ter/Qua/Q
ui)
Dogão - Amigo para cachorro
(dúb)
(14h15, 15h50, 17h20 - Todos os

dias)
CJ�.e N�umarkt 6
Díamante de sangue .

(18h40, 21 h30 - Todos os dias)
Uma noite no museu (dub)
(14h, 16h15 - Todos os dias)

t> SERViÇOS
f ,inscrições
r&Senac está com inscrições
abertas em todo o estado para os

cursos de educação profissional de
"I'lTvel técnico. As vagas são
limitadas. Informações pelo site
www.senac.sc.br

Palestra
O presidente da Coteminas, Josué
!Gomes da Silva, faz palestra no

Jantar de Idéias da ADVB, no dia 8
de fevereiro, em Jaraguá do Sul. O
evento acontece às 20 horas no

Glúbe Atlético Baependi. Os
Ingressos custam R$ 35,00.

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

FERJ reajusta 55 % as mensalidades
As mensalidades da antiga Ferj (Fundação Educacional Regional
Jaraguaense), para o primeiro sernesfre de 1987; sofreria um

reajuste de 55% sobre o valor cobrado até dezembro de 1986,
segundo a reportagem do Correio do Povo, edição semanal de 31 a

6 de fevereiro. A matéria informava também sobre um encontro entre
o conselho curador, a congregação e representantes da comunidade
acadêmica. No encontro f·oi discutido também o desenvolvlmento de
dois cursos de pós-graduação, o primeiro, de "Especialização em

Economia Empresarial", e o segunda, de "Especialização em

Contabilidade, Administração Financeira e Auditoria".
Além destes assuntos, o encontro da época discutiu a necessidade
de ampliar o espaço ffsico .da FERJ, diante da possibilidade concreta
de implantação de um novo curso superior no segundo semestre, o .

de Pedagogia, extensão da Universidade Regional de Blumenau.

II O DIA DE HOJE
� SANTO
SantaColeta
Santa Eugênia
São Ricardo de Toscana

� EFEMÉRIDES
Dia Nacional do Gráfico

.,1965,
Americanos bombardeiam
Vletrnallil d.o Gu.!.." ,

.

� 1971
Suíça aprova voto feminino em

eleições federais.

� 1981
A FGV anuncia qua à Inflação
brasileira am 1980 foi de
110,2%, a maloraté.,então.

�1984
Astronauta americano passeia
pela primeira vez livre no espaço

.• O CLIC DO LEITOR Mande sua loto para o Extra:
extra@ocorrelodopovQ,com.br

As águas do rio Itapocu, que corta Jaraguá do Sul, foi o tema da
foto da leitora Bruna Schummar.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Proíeto
Ern parceria com ;1 He31
PrOinoci)es e Eventos, a

Scar 1 ealizará o pmiotu
"Gland[)s Nomes", que
pretende trazer ao municipio
intérpretes cia IVIPS para
shows no Centro Cultura!

�Encontro
O 10 Encontro de Ovinos
de Jaraguá de Sul será
realizado no próximo dia
10, ás 09h na propriedade
do Sr, José AntOnio
Gascho, localizada na Rua
Emldia P. Gascho, 120,

�Curso
O curso "Habilidades da
secretária e

recepcionista" será
promovido nos dias 12,
13 e 14 de fevereiro,
das 19h30 às 22h30, O
valor será de R$ 180,

• PREVISÃO DO TEMPO

O CORREIO DO POVO

• ANIVERSÁRIOS
07/02

Kátia Karla Bruch
Ursula Christine S, Franzner
Carlos Alberto da Silva
Gabriela Nagel Guths
Luanna Hedler
José Carlos Demarchi
Zeli Butzke
VerOnica Kuster
Marlindo Paterno
Tamara de Cássia P. Rodrigues
Maria da Penha Sadinski
Itacir José Conti
AMra Breych
Vilmar Machado
Dirce Silveira Jordan
Francisca Machado
,André .L. Grassmann
Marla daPenha Sadlnskl
Dletmar Laura .Erdmann
Kevin Hansen
Eliana Kurt
Ivo Bianchini

. LEIA O MUNDO
Se o seu mundo ê saber tudo o que

acontece na sua cidade e reglao, entao
seu Jornal é O Correia do Povo,

Ele traz uma cobertura completa da sua

cidade e reg lao, com dados completos
dos fatos de sua comunidade, ou

seja, o mundo que Interessa a você,

.JARAGuÁ

a

Tempo instável em Santa Catarina
A frente fria ganha força no Sul do
Brasil e favorece pancadas de chuva
generalizadas no estado,
especialmente durante à tarde, quando
há risco de chuva forte e temporal.
Temperatura amena, Vento de norte,
passando a sul com rajadas fortes,

� Jaraguá do Sul e Região

Pancadas de chuva à
tarde e à noite ..

Sol com nuvens.

� Fases da lua

Sol e nuvens com
pancadas de chuva.

SABADO �
MIN:23°c �
MAx: 30°C
Sol com pancadas
de chuva àtarde e à noite.

� LegendasCHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE

O 02/02. � 10/02 17/02'� 24/02 '¢·60"Q�
.n�olarano ParGialmont� Nuplnóo Instávol Chuvoso Trovoada

nu�IQóo

6
FLORIANÓPÓLlS
MíN: 23°/ MAx: 31'
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• NOVELAS
� GLOBO - 18H

o Profeta
Clóvis dem�e Jurema e Amadeu. Analu chora

ao saber que os dois vão embora. O delegado
segue o carro

.

dos homens contratados por

Clóvis, até um casebre. Eles fogem pelos
fundos levando Marcos. Carola chora ao ver

as roupas de Marcos.e a gana de. L�cas. O
delégado perde a pista dos cnmmosos.

Filomena alerta que é preciso colocar

pessoas de confiança na casa de Clóvis para

proteger Analu e Sônia. Abigail. decide

procurar emprego. Paulito diz que val se

vingar de quem sabotou o restaurante. �ise�e
e Tainha combinam o casamento. Edne diz

gue Tainhà precisa vender o dia�ant� para

pagar a dívida. Gabriel cobra satístações de
. Camilo e conta que Gilda é sua irmã. Carola

tem a idéia de colocarAbigail, Pelópidas, Cida
e Lidia trabalhando na casa de Clóvis e revela

as péssimas atnudes de Clóvis. Lia promete
vinte páginas do diário se Clóvis colocar Ruth

na fábrica como diretora. Tony e Baby
. entregam João para Teodora e decidem ficar

a sós. Oedé encontra Piragibe na porta da

delegacia disposto a dar queixa contra Clóvis.

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Arthur se assusta ao ver Lance. Morgana
segue Alma e pede para conhecer o filho
dela. Alma afirma para Morgana que não

quer nada dela e a expulsa de sua casa.

Lance, Arthur, Guinevere, Maria e Elizabeth
contam as novidades, da vida uns para os

out[Os e tomam banho de riO como fizeram

quando eram crianças. Tadeu se esforça
para dar conta das mulheres que estão atrás
dele. Morgana descobre que Último
mandavamesmo cestas de Natal para Alma
e decide que precisa conhecer o filho dela
de qualquer jeito. Leila se finge de doente

para chamar a atenção de Tadeu, em vão.
Duas mulheres enganam Tadeu e o largam
na beira do rio. Elizabeth vê Arihur e'
Guinev.ere juntos. Guinevere géjrante a
Elizabeth' que seu romance com Arthur
começou depois da morte de Caco. Lance
se declara para Maria, mas ela continua'
fugindo dele. Maria admite para Lance que
está grávida.

.
Páginas da Vida
Silvio reclama, que Tônia não lhe deu
atenção. Márcia e OUvia percebem que Tide
se encantou com Tônia. Léo convida alivia
para jantar com eles, mas ela não aceita.
Léo insiste e Alice reforça que alivia está

· cansada. Alice tem uma crise de ciúmes e

briga com Léo. Alice diz que Léo não quer
· saber de Francisco, mas que só quer dar
uma de bom moço para conquistar Olívia,
Léo segura o braço de Alice com raiva e ela
se seta. Alice vai embora sozinha. Olívia vê
o final da briga e consola Léo, que promete
ligar no dia seguinte, Kelly chega com Eliseu
e Verônica na AMA para procurar Fred.
Verônica vê Tide e pergunta a Fred se não' é
seu avô. Eliseu se levanta para se apresentar.
Tide, Olivia e Márcia caminham
naturalmente em direção a eles. Kelly pede
que Eliseu use bem as palavras. Eliseu deixa
claro que é um homem acostamaoo a lidar.
com pessoas importantes. Márcia comenta
com EUsa que OUvia fez niuito mal em não
contar para Tide sobrá o romance de Sflvio e
Tônia. Alice diz para Léo que torce para que
ele perca a causa, assim não terá que aturar
Francisco pelo resto de sua vida. Léo deixa
claro que se ela começar a disputar a

atenção dele Com o filho está perdida, pois
ele seguramente fica com Francisco. Alice
escapa das mãos de Léo, chocada com o
que ouviu. Felipe avisa Fred que Eliseu está
se aproximando de Tide.

� RECORD - 19h15
· Bicho do Mato
Pajé.diz a Ruth e aos jagunços que eles não
precisam matar para ganhar a vida. Os
lagunços se emocionam com o discurso do
Pajé e aos poucos vão largando suas armas.
Ruth se irma, Pajé e ela se encaram. Pajé toca
no coração de Ruth e na mesma hora uma
tempestade começa e um raio cai sobre os
dois. TInia chega à delegacia chorando com o
que acabara de acontecer. Pedro está
desesperado no chão da aldeia com Ruth
des.aCordada em seus braços. Ele liga para
TavInho, que nem se importa com anotícia.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Ennia diz a mãe que a querfora de casa, pois
receberá uma visita importante. Cilene se
Irrita e as duas começam a dlsc�tir. Sergio
acalma a situação e leva Cilene para o
quarto. Boris pede para Rosárla aludá-Ia a
entrar na favela, como um novo morador,

· pOls ele quer proteger Joana e Miguel.Patncla assina a "nota casamentOrla" de
Berloque e Lisinha, Isabel e Pàdro decidem
mesmo se separar e contar a noticia 'a

�arlana, Nogueira pergunta a Erlnla se ela
em liberdade de entrar na casa de Miguel,

Extra
extra@ocorrelodopovo.com.br

��MUDANÇA
A nova fase da

personagem de Débora
Secco na novela Pé na

Jaca, será endiabrada.
Depois de dar em cima do
noivo da irmã Leila

(Fernada Freitas), a noviça
agora vai sismar que está

apaixonada por Arthur

(Murilo Benicio) e travará
uma verdadeira disputa
com Gui (Juliana Paes)
pelo moço. "Mas não sei
se ela é capaz de se

apaixonar de verdade por
alguém", reforça Lombardi.

��PROJETO
A idéia é emplacar na TV

algo no estilo "Pai e Hlha",
show que Wanessa e Zezé Di

Camargo estão fazendo
desde janeiro. Marcus
Buaiz, noivo e empresário
de Wanessa, está

. negociando com um

diretor da Record. O
programa seria de
variedades, gravado em

estúdio, com
entrevistas e shows.
Wanessà e Zezé
fizeram quatro
apresentações do
"Paj e Filha" no
Nordeste, neste fim
de semana.

QUARTA-FEIRA, 7 de fevereiro de 2007 I 78

Se Meu Pai Fosse ...

A Confiança Mata o Homem

• DIVIRTA-SE

��JUNTOS
Tudo indica que Susana
Vieira e Marcelo Silva
estão juntos novamente.
De acordo com

informações da coluna
"Retratos da vida", do
jornal "Extra", amigos da
atriz e do PM garantem que
eles reataram. Atriz fez um �
churrasco no domingo e

_

reuniu as duas famílias. Os
parentes ainda
comemoravam a volta de
Marcelo. A coluna também j,

aflrrna que Susana teria
alugado um apartamento
na Barra da Tijuca para a

sogra perto do filho.

'i

Mande sua piada para o ExIra: .

. extra@ocorreiodopovo.colTj.b(
.

, "

.."r

• CRUZADAS
I z 3 •

I

Z

3

•

5

.i'

Estava um bêbado no ônibus, falando sozinho, em voz alta:
" ,

- Se meu pai fosse um pato e minha mãe umapata, eu seria um patinho ..:.:" I.

Se meu pai fosse um cachorro e minha mãe uma cadela, eu' seria um
,: I, y'

cachorrlnho.. Se meu pai fosse um gato e minha mãe uma gata, eu li, ,

seriaum gatinho ... Se meu pai fosse um ...

- Escuta aqui, ô meu chapa - interrompeu o motorista,
levantando-se e caminhando em sua direção. - E se teu pai fosse um

. veado e tua mãe uma p ... ?
- Aí eu seria motorista!

,:l I

- Eu estou me demitindo! - diz a faxineira do banco para o gerente, irada' '.� 1
- O senhor não confia em mim! '"H !

- Mas o que é isso,' Maria? - exclama o gerente, espantado - A senhora
trabalha aqui há vinte anos, eu até deixo as chaves do cofre em cima da
minha mesa!
- Eu sei! - diz a faxineira, chorando - Mas nenhuma delas funciona!

Horizontais
01) Uma das maiores cooperanvas do Paraná com sede em Campo Mourão -

(Girla) Pessoa chata, desagradável
02) Papagaio pequeno - Ave ciconiforme da família dos ardeídeos, socoznho
03) Pessoa de posse, abastado - Legião da Bôa Vontade - Pequena argola
04) Oração que os mouros tazern à noite - Assalariado
05) Neste lugar - Fe�o de cobre, brônzeo - O som da batida na porta
06) Fileiras - O Olavo poeta
07) Tirar, arrancar - Perereca; rã
08) Dialeto Iraniano falado ao longo do mar Cáspio - Gruta pequena
09) Inseto com asas membranosas transparentes, conhecido como lavadeira -

Sufixo:raça habitante
10) Pequeno altar - Uma sala do hospital para casos críticos - Substância
orgânica extraida do espermacete
11) Detector de perigo - Chocalho indígena
12) Aromaticidade - Referente a lã

Verticais
01) Cap�al da Venezuela - A amada do Dr. Jivago
02) Divindade africana - Disparar ,a arma
03) O transporte de Noé - Terminado
04) ... Tsé Tung (Líder Chinês) - Gênero de palmeira semelhantes as que produz a

tâmara - Sigla do Amazonas
05) Saudação - Rezar - Toca larga
06) Referente a alpino - Deserto do Irã chamado de pólo quente
07) Palavra sérvia:bram;o -

.... de Moura (cidade de Rondônia)
08) Guarnecer asas - Toga - O aluminio
09) Laço apertado - Rei dos Hunos - Época, etapa
10) Um fruto rico em Vitamina C antioxidante - Organização dos Paises do

.

Atlântico Norte
11) A dor da menstruação - Correia de amarrar sapato
12) (Mit.Grega)Gigante, pai de Dto e Efialtes - Diz-se da dose muito grande

• HORÓSCOPO

�-,
I .'I-_ I
'L', I

L_ � ��I

Libra 23/9 a 22/10
Seu lado conciliatório talvez fique um pouco de
lado hoje, o dia é de revoluções ... O que significa
jogar coisas fora, reavaliar pqsições e não tapar
o Sol com a peneira. Está achando ruim? Mas
depois você vai se sentir muito melhor por ter se
livrado de todo aquele peso morto. Não se

preocupe, isso não envolve magoar ninguém. O
negócio é com você mesmo ..

Escorpião 23/10 a21/11
Emoçôes fortes e inquietações? Faz parte do
seu show. Não dê atenção para provocações de

.

engraçadinhos, cuidado com o que sai da sua

boca, pois pode acabar sobrando para quem não
tem nada a ver. As pessoas andam muito
suscetrveis, facilmente magoáveis ... Você sabe,
na própria pele, como é isso. Dê-se um tempo,
ajuste a sintonia fina.

Sagitário 22/11 a 21/12
Campo aberto pra você, centaurlnho. Seus
projetos se encaminham ao sucesso, com um

bom desfecho e resultados pra lá de positivos.
Esta claridade e leveza se refletem também no

equilibria corpo·mente: homem e cavalo atuam
em perfeita harmonia, Obstáculos, pessoas e

empreitadas dlffcels? Deixe a criatividade
cuidar do assunto,

7 , 9 "0 II 12

Capricórnio 22/2, a 21/1
Aquilo que ontem parecia uma epopéia, hoje
soa como uma história meio sem sal? O
cotidiano nem sempre reserva desafios
olímpicos para você resolver, nem sempre há
montanhas enormes para escalar. Quem sabe
você aproveita pra dar uma parada e olhar a

.

paisagem? Estenda a toalha, faça um

piquenique, ponha seus sllênctos em dia.

Aquário 21/1 a 18/2
Quarta-feira e astral leqal: tudo de bom para
sair e encontrar a galera ou talvez aquele
alguém que há algum tempo vem girando em

suas ldéias. Relaxe, frater aquariano, vá sem
medo. Ninguém quer terminar com sua '.

liberdàde, muito pelo contrário, afinal, o
amor liberta. Apaixonado também é sinônimo
de leve e solto ... "

I
I

Peixes 19/2 a 19/3
Astros passeiam de mãos dadas nas águas

Ide Peixes. Uma benção para o seu dia. '

Deixe-se contagiar pela leveza do ser, relaxe
e flutue nurne boa, entre em sintonia com
sua energia criativa e Imaginativa e nutra-se:
dela, Esta é a fonte de força e orlentaçAo

'

para suas açOes, HAn? Ora, quando a maré
Imudar, você saberá o que fazer,

.

j
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Áries 20/3 a 20/4
Você não gosta quando suas emoções fazem
ficar assim, meio malinha? Ah, carneirinho,
deixe rolar. Tem gente que está gostando do seu

jeito, louca pra conhecer esse seu lado mais
.

doce e se lambuzar. Deponha as arrnas, você já
lutou batalhas suficientes nos últimos tempos.
Vai dizer que não está precisando de uns mimos,
Uns chamegos?

Câncer 21/6 a 21/7
Que sorte têm os caranguejos, pois, quando
ficam enjoados de circular pelo meio aquático,
podem descansar as pinças em terra firme (e
vice-versa). áuando chegar à areia, aproveite
para tirar de sua concha o que você carrega aí
dentro com tanto carinho para tomar um banho
de sol. As vantagens? Mais saúde, leveza,
clareza de Sentimentos...

'

Touro 21/4 a 20/5
Chega de encucações porque as coisas

pareciam muito paradas. Astros se reúnem no

Àr, elemento dos relacionamentos e da

comunicação, dinamizando seu dia. Você tem
muito a fazer, pessoas a ver e abraçar...
Esqueça um pouco que tem os cascos tão -

firmes no chão e deixe suas asas brotarem,
eleve seu espírito. Vai dar tudo certo.

Leão 22/7 a 22/8
Uaaah! Que soninho, hein? Tudo bem, como
bom rei que é, você tem direito a algumas
espreguiçadas a mais. Role um pouco, enrole,
mas depois se desenrole, tome um café bem
forte e vá à luta. Há providências à tomar e
novidades 3 implementar. Especialmente em

relação a questões subjetivas. Quanto tempo faz
que você não se repensa?

Virgem 23/8 a 22/9
Que diferença faz um dia? São apenas 24
horinhas, Nada disso, querido vlrglniano, Seu
coração não pode esperar, Vamos la, não deixe
a emoção plantada lá, torrando nesse verAo
escaldante, Você preza tanto a sua saOde: será
que esqueceu o que o doutor recomendou?
Tome aquele banho dos dellSBS, ponha aquele
perfume e .. ,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Alegria, alegrlal Caminhar no vento, sem pensar
em nada, só caminhar e ventar, asas abertas no

abraço do vôo, Alegria, a vida em todas as cores,
em todas as escalas e canções, Parar no ar
como um colibri, beijar as flores. Capturar o
olhar amoroso de certo alguém e levé-Io às
estrelas. Alegria, estado de graça que se

multiplica ao dividir,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A cantora baiana Ivete Sangalo ilustra a capa
da Revista Nossa da edição de fevereiro

RIFA
o Grêmio Esportivo [uventus lança na próxima semana

em [aragua do Sul uma rifa para angariar fundos e

garantir um campeonato sem dívidas (como foi no ano

passado, quando iniciou a gestão Lia Tironi). O prêmio
principal será uma MotoYamaha OK, no valor de R$

.

6.040,00, doada pelo empresário,Wigando Méier Filho,
proprietário da Jaraguá Motos. O preço do bilhete será R$
5,00 e o sorteio será num domingo, dia 15 de abril no final
do jogo entre juventus e Próspera.

Estrutura de eventos
SIIa lie retmlIo com
caputàde pataad l00:peAOM
TtlefGDe
BadaessCeMft
�de�
JDtftDet (coberttam sem&o
em. todama sociDl)

CAMAROTE

Por Moa Goncalves
"

moagoncalves@netuno.com,br

ESTACIONAMENTO
Olha, gente! Não foi um nem

dois leitores que me pediram
para que eu escrevesse na

minha coluna dizendo que
morrem de saudades do antigo
estacionamento rotativo pago.
Todas as pessoas que me

procuraram falam a mesma

coisa: reclamam que os

motoristas, aqueles espertinhos,
estacionam seus carros já na

primeira hora do dia e só

tiram o veículo ao anoitecer,
quando termina o expediente.
Enquanto isso os comerciantes,
que dependem do
estacionamento para seus

clientes, ficam na agonia de
mãos atadas, perdendo seus

fregueses, obrigando-se às

vezes até a fechar a loja. Taí o
recado!

FALCÃO FICA"QU VAI?
O c�áque Falcão t¢$'contrà
para jogar para a Malwee até
2010. Até aí tudo bem! Mas,
para a tristeza dos fãs, isso não

a que e��;iiá� ,§� r�ç;lit
a a terrinha.'�,¢gundo o s

www.cruzeironet.com•.br, Falcão,
após terminar seu cêntrato com
o Ja��guá, ..:vai e(l_ at sua

car;��ra em Soro .SP.
é'verdade que ele está
construindo naquela cidade
uma mansão num condomínio
de lqifo, onde p de mor
corif'; família. a/coisa q
confirma essa possihilidade é

que Falcão costura um projeto
com a prefeitura de Sorocaba

pa�ai�stalar uma,.�colinhafutêrléól com sua márca. Então,
quem viver, verá! Olha, quem
bebe dessa água... Não sei não!

O casal, André e Otília
Schwirkowski,

comemoraram 50 anos de
união no dia 2. Felicidades
dos filhos, Antônio, Paulo,
Odete, Adriano e Marcos

Bem Confortável
Apmrunento duplex rom 60m2
'Vista pam o rio
Coz.:inM americana completa

, Cama solteiro/casal king size
Builiàmde�mum�
Sa]a de estar e lavabo
Conexão rápida e lavado
Conexão rápida com internet

Lazer
SUa de aJonpillCll'O
Sauaasma
......úmida
Pitdna
SoIariuIIle ámIs de n:pouso
Jwazri (apaddade
pua I palIOiIS)

Tarifas qUê vãote 'de1íxarberri

• TE cOr�TEI?

O CORREIO DO POVO

� meu amigo André Dõring, da Garage Best
Audio, um dos melhores quando o assunto é Som
automotivo, depois de atender sua clientela por
vários anos na rua Walter Manhke, vai mudar
toda a sua estrutura para a Rua Barão do Rio
Branco, 309 (antiga Baterias Sanson), rio
próximo dia doze. Bola branca!

o empresário Arsanjo Paul e sua esposa Merabe
Colaço voltaram maravilhados do recente show do
músíco Flavio Venturini, em Joinville. Aliás, o casal
tem acompanhado todos os melhores espetáculos I

que pintam por aqui e onde mais possam ir.
Realmente adoram a cultura em todos os sentidos,

o amigo de Longa data Renato Koslowski, que
detém a marca "Menina Linda" (que já
conquistou merecidamente seu espaço como

uma das grifes mais concorridas no mercado),
começa em breve um trabalho de marketing
para lançar a marca "Fruto da Paixão", outra
grife da sua empresa.

Pra quem gosta de estar antenado e gosta de muita
cultura: o Museu Wolfgang Weege (no Parque
!'Aalwee) está realizando a exposição "Oescobrindoa
India", que permanece para ser visitada até o dia
cinco de março. Realmente vale a pena conferir!

o meu amigo o empresário Wilson :'Bibi"
Kohlbach não quer vida melhor. Depois que se

aposentou e descobriu as delícias da Praia do
Grant (Itajuba), passa o dia tomando sol,
fumando charuto e tomando seu inseparável
uísque - e, lógico, jogando muita conversa fora
com ns amigos.

Quem vem aproveitando a temporada de sol todos
os finais de semana em Balneário Camboriú é o

casal Dr. Amaro Xmenes e sua esposa Rita.

AbertO

.,.o�lico
WJJ1,Ua{é

damanhã,
almoço e jantar

Coffee break
�
':BôffetS

FormaturaS
Casamentos
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