
VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER I 1923- 1936 • HONORATO TOMELIN I 193'7 - 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL I 1958 - 2004 • YVONNE ALICE SCHMOCKEL I 2005
. '

r

Na abertura dos trabalhos
anuais da ADVB/SC, [osué
Gomes da Silva, presidente

I da Coteminas, faz palestra
I em aborda o tema ''A

internacionalização das
empresasbrasileiras - o caso

Coteminas" durante o

Jantar de Idéias.•5 Operários trabalham na construção do cemitério vertical no Bairro Czerniewicz, mas moradores estão preocupados e se reúnem para discutir a realização da obra • 5

{O

O Correio do Povo apresenta
hoje o bloco Sem Preconceito

I Que conta a história de Adão e

Eva até chegar a Branca de

la Neve. Criatividade e bom gosto

rll sao as armas utilizadas em

� busca do título de campeão do

I carnaval.
s .85

REGIQNAL ',

Janta de Idéias
abre ano da

ADVB/SC

21° 1280MINIMA MAXIMA

Sol com muitas nuvens.
Pancadas de chuva à tarde
e à noite.
.86

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.581 • R$ 1,00

APAGÃO: ACIDENTE NO TREVO DE ACESSO A SCHROEDER PROVOCA FALTA DE ENERGIA DURANTE A MADRUGADA 5.

Obra em discussão

EDUCAÇÃO REGIONAL
' : I :Juventus enfrenta o Joínvílle depois de perder

Pereira e Leandro com problemas de contusão Conselho da SDR
tem encontro
no fim do mês

Cai desempenho
de estudantes na

prova do Enem

PlEAD RAGAZZI/OCP

Com problemas no time, o

técnico Itamar Schulle
conversou muito com os

jogadores antes do treino de
ontem. Além de não contar

com o suspenso Itamar, o

treinador ainda perdeu mais

duas peças importantes nesta

semana. O ala Pereira e o

atacante Leandro se

contundiram nos treinos e

devem desfalcar o tricolor em
Joinville.. 8

Os alunos que fizeram a

prova do ano passado
obtiveram uma média de
36,90 pontos, numa escala
de zero a 100. Na redação a

notamédia foi de 52,08.
Em relação aos dois últimos
anos, a nota do Enem na

parte objetiva caiu muito,
.01

A data e o local da
primeira reunião ainda não

foram definidos, mas,

segundo o secretário de
Desenvolvimento Regional
de Jaraguá do Sul, Ivo
Schmitt Filho, ela deve
acontecer ainda este mês, se
concentrando na discussão
de pleitos já conhecidos.. 4

,
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• EDITORIAL

Na sala de aula
Mais um representante de

Jaraguá do Sul e Região tomou
posse no Governo. O secretário
da Educação, Paulo Bauer,
chega com a difícil missão de
substituir aprofessora Elizabeth
Anderle que, juntamente com

o falecido professor Jacó
Anderle, deu uma nova face ao
sistema educacional catatinen
se. Há sim, ainda, muitas
escolas em estado precário; há
sim, ainda, injustiça com

relação ao salário, qualificação
e promoção dos professores.
Mas houve um avanço enorme .

em todos esses aspectos e em

outros fundamentais, como a

distribuição gratuita de
uniformes escolares e a

integração das escolas na rede
de computadores.Aliás, sobre
os gargalos da Educação o novo

"É hora de buscar o diálogo
com objetivo de trazer o

maior número de ações e

recursos possíveis para o

ensino público regional".

secretário foi bem claro em seu

discurso de posse. Para ele, a

Educação é uma área de muitos

problemas e que nunca haverá
solução para todos. Paulo
Bauer também focou seu

discurso no que considera a

base da educação: a

proximidade entre escola e

comunidade. Para ele,· os
verdadeiros heróis da educação
são os estudantes, qúe
diariamente ocupam os bancos

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

escolares de todo o Estado.
Traçou como meta a

valorização dos alunos, que
passa por incentivo e

capacitação dos professores,
incremento na infra-estrutura
dos educandários e a abertura
de mais vagas para o ensino
médio e profissionalizante. No
que se refere à nossa região, o
secretário frisou que as

diferenças partidárias não

podem ser levadas em conta.

Até porque esta é uma

determinação do governador
Luiz Henriqúe para todas as

áreas do Governo. Assim, é
hora de buscar o diálogo corri

. objetivo de trazer o maior
número de ações e recursos

possíveis para aprimorar o

sistema de ensino público
regional.

• ENTRE ASPAS

" Está entre as cinco maiores do planeta",
Beto Carrero, comparando a arena multiuso de Jaraguá do Sul com outros empreendimentos
dogênero.

.

"É algo espetacular que os jaraguaenses estão recebendo".
WandérWeege, industrial, que doou o projeto da arena para a prefeitura.

"Vamos aproximar ainda mais o governo do povo mais distante".
LuizHenrique da Silveira (PMDB), governador, justificando a criação de mais seis Secretarias de Desenvolvimento
Regional.'

• PONTO DE VISTA <'

Administrando com maturidade

A Admínístração Pública é
normatizada basicamente por
três leis, a lei 4320 de 17 de
março de 1964 que estabelece
normas gerais de direito finan
ceiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços. Lei
8666 de 21 de junho de 1993,
que estabelece normas gerais para
contratos e licitações. E a lei
complementar nQ 101, de 04 de
maio de 2000 conhecida como a

lei de Responsabilidade Fiscal
que estabelece normas de finan
ças públicas voltadas pam fi res

ponsabilidade na gestão mcw,
mediante ações em que se

previnmnrlsoos e corrijamdesvios
capazes de afetaro equUtbrio das
contas públicas, destacando-se
o planejamento, o controle, a

ttwpar!ncia e a responsabili
zaçAo corno premissas básicas,

Faço esta introdução porque
temos o costume de dizer
precisamos admínístrar a

prefeitura como se administra
uma empresa. Quando falamos
isto é para dizer que vamos

administrar com austeridade,
com equilíbrio financeiro focado
para o cliente-cidadão. O que
diferencia a administração
públicadaadministraçãoprivada
é que esta última podemos fazer
tudo o que a lei não nos proíbe
sempre focando rentabilidade aos
nossos acionistas.Na admínístra
ção pública podemos fazer
somente o que a lei nos manda
fazer com regras rígidas e bem
delineadas, com SíIDÇOeS legais e
arcandomuitas vezes commultas
que o administrador temde pagar
doprópriobolso,
A Administração Pública

na verdade é a arte de con

ciliar a$ varíantes dos quatro
mundos que são: "O Mundo
Político, O Mundo das Leis, O
Mundo das Receitas, OMun
,do des Custos". O ponte de

.Celso Orlando Pirmann
Chefe de Gabinete da
Prefeitura de Jaragúá do Sul

convergência destes mundos é
realmente mínimo, porém a

conciliação traz tranquilidade
a administração e o atendi
mento privilegiando qualquer
um destes mundos em detri
mento de outro traz problemas
administrativos. A pergunta
que sempre nos fazem. Qual
destes mundos é o mais

complicado? Diria que é o

"Mundo PolÍtico". Os outros

mundos dependem de ações
que podemos mensurar os

resultados antecipadamente,
porém o político é também
admínístrar a vaidades de
pessoas, Pessoas que procuram
fazer "politicagem' sem conhe- .

cimento de dados, Veem-se na
ânsia e ou fobia de ocupar um
cargo de liderança, muitas
vezes não estando preparados
para tal. Como se diz na gíria:
"Mordidos pelo mosquito do
poder",

O CORREIO DO POV
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Uma troca·
negociada
Lula deve usar sua influência
para tentar a conciliação
entre os grupos que disputam
espaço na direção do PT, que
deve ser renovada. O
presidente mostrou-se
incomodado com a atmosfera
beligerante que tomou conta
do partido.Tratava-se no PT
uma disputa entre o Campo
Majoritário e uma

congregação de correntes
que, por minoritárias,
defendem a redistribuição de
poder na legenda. O pano de
fundo da contenda é a

sucessão de crises éticas
que, desde 2005, rói a
reputação moral do
petismo.Para Lula, a solução
está no meio-termo. O
presidente acha que o grupo
majoritário do PT terá de abrir
mão dQ controle hegemônico
da legenda. O ideal, acredita, é
que a partilha de poder ocorra
de maneira negociada. O
presidente não deseja tornar-se

protagonista da cena partidária.
josias@uol.com.br

� blogdaroselvsayao.tilog,uol.com.Br

.• DO LEITOR
Eu também quero falar
do Brasil e do Lula

IMdi Inês Dolei =
Mais abuso
dos bancos
Em boa hora o Ministério
Público do Ceará resolveu
investir contra a abusividade
dos valores cobrados pelos
bancos quando a pessoa·
contrata algum crédito. Está
lá no site do Banco Central
para quem quiser ver: o valor
médio cobrado pelos bancos
pela Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), é de R$ 450
para pessoa física, e nas

instituições privadas a média
é de R$ 472. E saibam que o

BC informa que o valor
máximo é de R$ 2 mil: Ou
seja, o consumidor já está
em situação difícil quando
recorre a um crédito, e se

a nda ainda mais se

precisar se valer dos bancos.
E tudo como o beneplácito do
BC. MP do Ceará ajuizou
Ação Civil Pública contra 23
bancos privados. A ação
requer suspensão imediata,
sob pena de multa de R$ 20
mil, por cada operação
realizada .

mariainesdolci.folha@uol;com.�1

�kalencar@fOlhasp.com.br

•Nilson Antonio Gonçalves de Souza
AssisteQte Administrativo

is
Está fácil de perceber: tudo do Lula. Infelizmente, este quemnão tinha luz elétricae

é culpa do Lula. A faita de nosso presidente fez mais: a casa agora teve a oportu a

terra paramilhares de famílias: corrupção em Brasília - culpa dade, mas só agora. Da a!
culpa do Lula. Este país, desde do Lula é claro. Quando o famílias que recebem o Bah o

a sua invasão pelos portugue- Presidente Lula assumiu nunca Família, quero falar de tad
ses, ingleses, franceses, espa- se ouvia falar em corrupção. os que não tinham condíç' o

nhóis ... nunca os governantes Ou alguém ouviu alguma vez de entrar para uma faculdsl
deixaram um trabalhador sem falar em desvios, em fraudes no - como o próprio presidentt
terra. Por isso, quando oMST painel de votação, na pasta e hoj e tem o Prouni. Da
ocupa umafazenda improdutí- rosa, em Lalau ... Mas as pessoas que conseguira
va a culpa é do Lula. A violên- coisas pioraram, O Lula é comprar um computador co
cia que temos hoje espalhada culpado pelo 'mensalãc', umpreçoacessível;querofalá I

pelo País - culpa do Lula, Na pelos 'sanguessugas', pelas das pessoas que não tinha OI

verdade todos os governantes, 'maracutáias' que existem nos condições de pagar ti

sem exceção, nunca deixaram Es tados e também nos dentista para Sells fi1ho� e qll ss
uma criança passar fome, um Muntcíptos: ísso ante IS não hoje tem o Brasíl Sorrident rd

pai sem dar o que comer para existia, culpa. do Lula. O Viva. li democtacía, viva" Ie
seus filhos, nunca faltaram salário mínimo, ele do preconceítc e viva .e
escolas para as crianças, filas aumentou", hoje está acima sabedoria do nosso povo é

IS

Irhoje â_5_CO_1sâ5 mudaram! culpa de 150_�6Iares, Quero fàlar_d�_ ígnorâncía de L�l�� parte_�ét r 1
---�--- .. _._-_ - - _ .. _---- - - .- ---_ - ._- - -�_... . �. - _ -

.� �
Os textos parusta coluna deverão tar no méxlmo 1 ,680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem sar enviados por e-mlll .�
redaçAo@ocorralodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel ProcOpio Gomes de Oliveira 246, cap 89251 200, Ca�

dPostal19, É obrigatório Informar nome completo, proflssAo, "'CPF e '" telefone ('" nAo serBo publicados). I
el

• DOS BLOGS

liMiG"t.tijRodrigueS
Sócom
atestado
A primeira decisão do novo

presidente da Câmara dos
Deputados, Arlindo Chinaglia
(PT) na reunião foi a de dizer
ser necessário endurecer as

regras para a falta de

deputados. Não haverá mais
justificativas para as faltas;
somente por atestado médico.
Vamos ver... Hoje, é a maior
moleza. O líder de cada
partido abona as faltas de
seus liderados e envia um

documento para a direção da
Casa. As sessões em plenário
destinadas para votação
acontecerão nas terças,
quartas e quinta-feiras. Na
semana anterior ao Carnaval
haverá um "esforço
concentrado", com sessões
de segunda.a sexta-feira.
Chinaglia cumpre um ritual
comum. Todo o novo presiden
te da Câmara, no início tem
um discurso semelhante. Em

tempo: ainda não se chegou a .

um acordo sobre o aumento
salarial dos deputados.
.WWW.uol.com.br/femandomdrigues

�josjaS@UOI.com.br
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omessa do pre ldente

,

Hoje, é moleza. Qualquer
dos 513 deputados

derais pode faltar às sessões
egando qualquer coisa.
ta comunicar ao líder de

cada que a ausência é

onada, sem qualquer
sconto no salário. Mas

or novo presidente Arlin
JS o Chinaglia (na foto, ao

ndo) que vai pôr um fim

o descalabro. Anunciou
vai cumprir com

rigidez os horários das
sessões, não vai permitir
faltas, a não ser em caso de

doença do deputado ou

em cumprimento de'
missão oficial, e prometeu
que haverá votações às

quintas-feiras, além das

terças e quartas. Presiden
tes anteriores também
falaram isso,' mas nada
aconteceu, com apenas
duas votações por semana.

.ex.endo no tabuleiro
o assumir o Gabinete de Planejamento e Gestão a

ice-prefeita Rosemeire Vasel fecha as portas para
ossíveis barganhas com as bancadas aliadas naCâmara
e Vereadores; dando ao prefeitoMoacir Bertoldi um
ouco mais de tranqüilidade no trato de projetos
olêmicos que devem aportar no Legislative. já neste

'rimestre .. A não ser que a pasta, politicamente, não
ejª atraente pata possíveis interessadQs no primeiro
8calã().OvereadorRonaldQ Raulíno, um dos citados,

.

ádisse claramente que só aceita secretaria onde possa
azerpolítica.

peso do IPTU
Secretário da Fazenda, Alexandre Alves, projeta
cremento de 25,3% na arrecadação do IPTU em: relação
ano passado: de R$ 6,7 milhões para algo ao redor de

$ 8,4 milhões, com 38.209 carnês. Para quem pagar à
ista até 9 'de março, desconto de 18%. O imposto

en presenta apenas 5% de toda a arrecadação própria, porém
ui a principal fonte de recursos para salários, compra de
la ateriais de expediente, equipamentos e manutenção da
,Ií ota de veículos, entre outros compromissos. O setor de
I bras, diz o secretário, depende em 80'% do IPTU,

�a cluindo pavimentação e compra de máquinas.

ama de espinhos
) ,Carlos Alberto Dias, que '

I a passou pelo Gabinete da
1 omunicação, foi exonerado
I� a presidência da Fujamas e

II ssume a Secretaria Extra-
r rdinária para Assuntos de

'

estão. Ou seja; na prática
�e assume o papel de 10-

: Ista iunto aministérios em
I rasília na defesa de
rojetos de interesse do

, ,UniCípi(i) que dependam da
I beração de dinheiro fe
üeral. Agora vai ter de

mostrar muita competência
com trabalho diuturno
naquela selva de pedras que
é o Distrito Federal, habitada
por lobistas profissionais
altamente gabaritados que
prestam serviços para

empresas, prefeitos, gover
nadores, estatais e por aí
afora. E terá de agir muito
rápido porque do cofre da

prefeitura já se pode ver o

fundo há tempos.

Na proa
Até o final do mês de

março o Partido Republí
cano deverá ter a sua

executiva estadual oficial
mente constituída. Resul
tante da fusão entre PL e

o Prona, o PR terá na dire
toria estadual o prefeito
Moacir Bertoldi e o

presidente do diretório

municipal Leônidas Nora,
ex-diretor de turismo.

Garantido
Jaraguá do Sul, junto com

Itajaí, Tijucas e São

Joaquim foi selecionada
para receber recursos

destinados a ampliação e

implantação de sistemas de

água e esgoto. A verba total
a ser rateada é de

.
R$

_ 84.327.538,12. Estas prefei
turas têm até 5 de março
para apresentar projetos
básicos.

Eleições
Em Corupá, no dia 21 de

março, cerca de 900 alunos
vão escolher 9vereadores
mirins. A eleição, com

urnas eletrônicas.acontece
em quatro escolas. Os

pequenos assumem os

cargos no dia 26 de março
e ficam até20 dedezembro.

_

Participam da eleição os

alunos matriculados de 5ª 9-
8ª séries.

Pente muito fino
No ano passado, 740 mil

declarações foram retidas
na malha fina da Receita
FederaL'Número que deve
subir ainda mais diante de
maior sofisticação no

cruzamento de dados.
Passa a ser obrigatória a

inclusão do CPF de

dependentes maiores de
21 anos. Aposentados na

_ condição de dependentes

obrigam-se a declarar os

vencimentos. A não

informação motivará re

tenção. Doações para

campanhas eleitorais tam
bém serão investigadas a

fundo, comparando com

as declarações feitas aos

Tribunais Regionais Elei
torais pelos que deram
dinheiro e por quem
recebeu.

Ver e crer
O PMDB sai na frente. O

catarinense e líder do

partido, senador Valdir

Raupp (RO)disse que a

reforma política será

prioridade. Raupp afirmou

que o partidosaiu fortale
cido na nova composição
das duas Casas do Congres
so, o que o credencia a

postular as mudanças.

ROSBvelit PinheIro

Os milhões das loterias
Apenas no mês de janeiro

que passou as loterias da
Caixa Economia Federal
arrecadaram R$ 545,8
milhões. Em relação a

janeiro do ano passado, um
crescimento de 70,35%.
De tudo isso a CEF
transformou 20% em

prêmios, o resto só Deus
sabe onde vai parar. O

Em nome da harmonia
"Queremos essa harmonia no relacionamento.com

o Executivo e com os servidores desta Casa em todas
as suas entidades representativas. Uma demonstração
é a presença todos es deputados, independente
de partido. Mas o principal vértice dessa atitude é a

harmonia com a sociedade, legislando em seu favor,
fazendo os deblltes necessários para o fortalecimento
da democracia. Essa é a forma como vamos agir para
o fortalecimento de nossas instituições e do Estado
de Santa Catarina". Deputado Júlio Garcia (PFL),
na foto ao centro, presidente da Assembléia
Legislativa, ao receber o governador.

volume de apostas mostra

que não só os chamados

caça-níqueis depenam
mortaístrabalhadores, estes
os responsáveis diretos por
esta fabulosa receita. Mas os

jogos "oficiais" do governo,
também. Parece refletir um
certo desespero das pessoas,

_

ávidas por enriquecer da
noite para o dia.

Para sempre
Clemente eMaria Vegini,

pais do bispo Dom Dirceu

Vegini, comemoram Bodas
de Diamante (60 anos de
casamento) com festa no

sábado, 10, na Igreja Santo
Antônio da localidade de
10 Braço do Norte, em

Massaranduba. Commissa

celebrada pelo próprio
filho, ordenado bispo em

junho de 2006.

PSF

O vereador Jaime
Negherbon (sem partido)
teve aprovado pelo prefeito
Bertoldi pedido para a

implantação do Programa
Saúde da Família na região
do loteamento Firense.
Com médico, enfermeiro e

medicamentos. Ele foi
sondado para assumir 'a

presidência da Fujamas.

OCORREIODOroVO,

DETALHE

Melhorando
Marcado para o próximo
dia 12, às 17 horas, a
entrega das obras de

ampliação do Centro >

Comunitário do Morro da
Boa Vista/Projeto Cidadão,
com a participação da
Secretaria de Desenvolvi- ,

menta Social e Família. A

associação faz belo !

trabalho de preservação 1

ambiental.
I

Sem novidades
Nem mesmo a bancada

,

da situação, com nada
menos que 27 parlamen-
tares, animou-se para
aplaudir o governador
Luiz Henrique da Silveira

(PMOB), que na terça-
feira foi à Assembléia
Legislativa apresentar
ações do governo parà
2007. Foi um discurso
morno e repetitivo .

Gostou 1
Beta Carrero comprome-
teu-se a trazer alguns cos
shows-de seu parque '�.-
temático localizado no ,

município de Penha para
Jaraguá do Sul tão logo a i
arena multiuso seja i
inaugurada, o que deve
ocorrer e maio. Considera
a área como uma das
melhores do mundo no

gênero. c
.

�" ,

Gostou 2
Evidentemente que os

shows não poderão exibir
animais. Recentemente, a (

Câmara de Vereadores
aprovou projeto de lei dos
vereadores Ronaldo
Raulino e Terrys da Silva
proibindo espetáculos
circenses do gênero no-

município. ,

,

Grosseiros
í

Associação dos Portado-
res de LER/Oort de
Blumenau move denúncia
no Ministério Público
contra médicos que
trabalham no setor de

,

perícia do INSS. Motivo:
tratamento desrespeitoso
e cínico a pacientes. E
isso é novidade? Infeliz-
mente, temos casos

assim às pencas.
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COMPOSiÇÃO: MAIORIA DOS INTEGRANTES PERMANECEM, COM EXCEÇÃO DOS PRESIDENTES DE CÂMARAS Obras serão prioridad
este ano, diz prefeitoConselho de Desenvolvimento

volta a se reunir este mês crescendo no município, e

depois a Vila Amizade".
Peixer também está confiante r,

quanto à liberação dos R$ 8,� rá
milhões pelo BNDES (Banco ri
NacionaldeDesenvolvimento e
Econômico e Social) este ano,
O projeto foiencarninhados-
2003, no primeiro governo de DA
Peixer, e aprovado, ma!

depende da liberação do!
recursos pelo Tesourol.

. WI
NacionaI. Com contrapartida on
do município totalizando � ae
15 milhões, o montante será

an
destinado a implantação dOba
sistema de transporte coletiv
próprio de Guaramirim, e p�
inclui obras como a construção� I
d

.

I dovi
In,

e termina ro ovíárín
ciclovias e pavimentação de mC' 1
ruas. E semelhante ao

Transjaraguá, que també qu

aguarda liberação do!
ca

"A
. pr

recursos. ssnn que OI

recursos forem liberados pam cl
Jaraguá do Sul, serão também

te

para Guaramirim", informou
(CT) jes

Em entrevista coletiva
realizada ontem, o prefeito de
Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer- (PFL), fez um balanço
dos investimentos realizados e
destacou as metas da

administração municipal para
os próximos dois anos.
Segundo ele, em 2005 e 2006
foram priorizados a educação
e a saúde, que no período
receberam recursos acima do

percentual exigido por lei, 25
.

e 15% do total arrecadado,
respectivamente.
A partir deste ano, o prefeito
informa que, além de dar
continuidade aos

investimentos em educação e

saúde, serão priorizadas as

obras de infra-estrutura
urbana.Ameta é asfaltarentre
dez e 12 quilômetros de ruas,

desde que com adesão da
comunidade. Também anun

ciou a construção demais uma
creche e de novos postos de
saúde. "Vamospriorizar aCaixa
D'água, o bairro que mais está

PIERO RAGAZZI/OCP

Encontro ainda não
tem data marcada,
mas deve acontecer
no fim de fevereiro

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

O Conselho de Desenvol
vimento Regional realiza
este mês a primeira reunião
do ano. A data e o local do
encontro ainda não foram

definidos, mas,' segundo o

secretário de Desenvol
vimento Regional de

Jaraguá do SuI, Iva Schmitt
Filho, ele deve acontecer

no final do mês, mesmo sem

a aprovação da reforma
administrativa do governo,
que vai alterar a estrutura

das SDRs (Secretaria de
Desenvolvimento
Regional).

Schmitt Filho lembra
que a maioria dos 20
conselheiros deve perma
necer, exceto os presidentes
das Câmaras de Vereadores
empossados em l°de
janeiro. Além deles, o

conselho, de caráter deli
berativo, é formado por

prefeitos e representantes
da sociedade civil organi
zada. No total sâo 20 pes
soas, sendo quatro repre-

, ,

Discussões devem estar centradas na saúde, educação e infra-estrutura, informa secretário

sentantes de cada um dos
cinco municípios de abran

gência da SDR, respon
sáveis pela definição das

prioridades da região.
Nenhum projeto ou

ação, convênio, financia
mento ou parceria do Esta
do com qualquermunicípio
ou entidade é executado
sem antes obter a aprova
ção do conselho. Além dos

representantes municipais,
ó grupo conta com o apoio

de outros três conselheiros

que representam o Estado:
dois da área de segurança
pública e um do setor fazen
dário. Estes, porém, não têm
direito a voto durante as

deliberações.
A última reunião do

conselho foi realizada no dia
7 de dezembro, com uma

homenagem aos servidores
do Estado pelos 30 anos de

serviço, e apresentação das

propostas do orçamento

regionalizado de 2007.

Segundo o atual secre
tário, que não deve

permanecer no· cargo

depois da reforma,· as

disbissões este ano·.devem
estar centradas nas áreas de
infra-estrutura rodoviária,
principalmente no que se

refere a SC-413, além da

educação e saúde. "SãO' os
pleitos já conhecidos da

região", destacou Schmitt
Filho .

Peixer: confiante na liberação dos recursos do BNDES este ano

. ,
<'

Darci de Matos vem a JaraguáPresidente da Câmara elenca prioridades
Co

encontro, informou ontem �
dm0,Presidente do PFL fpH

J araguá do Sul, Valdli
Bardin, deve ser carr,

relação a eleição par
escolha do novo coar'

denador regional da sigla
O atual, Alcides Pavanello Co

já anunciou que pretende Si
deixar o cargo. pr

A última visita de Mate p

�. região foi em novembro de

j á na condição d da

deputado eleito, quand to

participou de encontro d pa
PFL de Guaramiritn At
Vereador por [oinvílle, e

pefelista recebeu 48.10 in
votos em sua pr imei'' e�
disputa a uma das 40 vaga! Cc

tal

�

OIVULGAÇ�Oechsler, no Bairro Ilha da

Figueira, e que liga Jaraguá
do Sul e Guaramirim. O
assunto foi tema de diversas

.

reuniões com lideranças dos
dois municípios e do gover
no estadual, que enten

deram caber ao Executivo
estadual a responsabilidade
pela obra. Outras priori
dades, no entendimento do

presidente, devem ser a

instalação de redutor de
velocidade em frente a

Escola São José, no Bairro
Rio Branco, e outra na

conhecida curva do Amo

Zindars, na SC-416, além de

construção de acesso para a

Vila Brümueller e de uma

O vereador Evaldo. João
Junkes (PT), que passa a ter

cadeira cativa no Conselho
de Desenvolvimento Re

gional na condição de presi
dente da Câmara de Verea
dores de Guaramirim, elen
cou ontem algumas obras de
infra-estrutura que irá
defender. "Uma das prin
cipais reivindicações será as

obras da Rua Cláudio Toma
selli, no Bairro Amizade".
Ele lembra que no ano

passado o governo do Esta
do garantiu a ·liberação de
verbas para as melhorias, até
agora não realizadas.
O petista também citou o

asfaltamento da Rua Carlos

O deputado estadual
Darci de Matos (PFL)
participa hoje, às 15 horas,
de uma reunião com

prefeitos, vereadores,
presidentes de diretório e

outras lideranças pefelistas
da microrregião, na

Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul. Como a

partir deste ano o Vale do

Itapocu está sem

representante na

Assembléia Legislativa, o

deputado deve se colocar a

disposição da re.gtao ,

inclusive na reivindicação
de pleitos junto ao governo
estadual.

Outro assunto do

passarela na ponte sobre o Rio

Putanga, que faz a divisa dos
municípios de Guaramirim e

Massaranduba. (CT)

li;-- f>

Deputado deve se colocar a disposição
'na Assembléia, sendo o 1 e
colocado. (CT)

Promoção de Escapamentos Originais

com '20°10 de desconto à vista3371-7398

I"
I
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j J
NSTRUÇÃO: ADVOGADO DA EMPRESA RESPONSÁVEL DIZ QUE ÁREA NO CZERNIEWICZ NÃO OFERECE RISCO

oradores são contra ampliação de cemitério!
reocupação é de

�t� ráfego na rua

l� rincipal provoque
ito esabamento da obra

:l\1DAIANE ZANGHELINI
de ARAGUÁ DO SUL
la!

lo! Moradores do Czernie

rolwicz realizaram, na noite de

daontem, uma reunião para

�âebater sobre as obras de

:ciampliação no cemitério do
dObairro. Um dos motivos que
v
preocupa os moradores é

,.eque o cemitério está

<l0instalado na encosta de um

lO'morro na Rua Jorge
deCzerniewicz. Eles temem

�o que o intenso tráfego de
� caminhões na via pode
OI
provocar o desabamento da

OI d dconstrução, no ecorrer· o
m
. tempo.
�m

"Várias casas dessa rua
lU.

- h d�estao com rae a uras por
10 causa domovimento. Além

disso, a empresa não prevê
a construção de um'
estacionamento, e isso vai

deixar o trânsito ainda mais
difícil", comentou o

presidente da associação de
moradores, Waldir Krüger,
informando que entre cinco

e oito mil corpos serão
enterrados no local. A
cons trução de jazigos
ve r ticais começou em

dezembro e a previsão é de
que sejam finalizadas até o

mês de julho.
De acordo com ele, a

empresa Leier Adminis
tradora e Prestadora de

Serviços Ltda, responsável
pela obra, não tem licença
ambiental e nem alvará de

construção. Os moradores
também desaprovam o

sistema de anuidade a ser

adotado para o uso das
chamadas "gavetas".

O advogado da Leier,
José ,Carlos Mendonça,
informou que o

empreendimento vai ocupar
150 metros quadrados de
área e que serão cons

truídas somente 380 gave
tas. Segundo ele, os alvarás

já foram solicitados para a

prefeitura e a Fatma

(Fundação do Meio

Ambiente), mas afirmou
não saber quando foram
encaminhadas por "não
estar com a documentação
em-mãos".

"Os engenheiros já
descartaram o risco de
desabamento no local e

estão estudando a

instalação do estacio

namento", pontuou.
Segundo ele, a manu

tenção do cemitério, que é

particular, será feita pela
Leier. Em relação à venda
de jazigos, afirmou que ela
não será perpétua. Depois
de dez anos, os familiares
do falecido terão de
renovar o prazo ou autorizar

a cremação ou trans

ferência dos restos mortais

para um ossário ou outro

cemitério.

Até o fechamento desta

edição, a reportagem não

teve informações sobre o

desfecho da reunião.

cidente de trânsito no Vieiras provoca blecaute
Um acidente na BR- Vectra, bateu em um poste

280 na madrugada de às 2h49:-
ontem, no Bairro Vieiras A Ce le sc (Centrais
(próximo ao trevo do Elétricas de Santa
Schroeder); interrompeu a Catarina) informou que o

energia elétrica nos bairros poste caiu e um cabo de
Nereu Ramos, Estrada energia arrebentou. A
ova, Vila Rau, J araguá _l- energia elétrica foi

Esquerdo, Barra do Rio restabelecida às 7h40,
Cerro e nos municípios de quando os funcionários

11Corupá e Schroeder. O finalizaram o trabalho. Até

lfmédico José Faria Lins o fechamento desta

lilho, 61, que dirigia um edição, o condutor do

11

Vectra
.

permanecia na

UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) do Hospital
São José em estado grave.
A gerência de distri

buíção da conce-ssionária
também garantiu que o

blecaute não estava rela
cionado com a trovoada
de terça-feira à tarde, o

que não cor res-pende
com os comentários de -

alguns moradores. (DZ)

residente da Coteminas abre ano da ADVB
I'

a O presidente da
o Coteminas, [osué Gomes da
1 Silva, filho do vice-

presidente José Alencar
JI participa do primeiro jantar -

o, de idéias do ano, promovi-
[ do pela ADVB/SC. O even-

[ to será realizado, hoje, a

[ partir das 20hOO no Clube
n Atlético Baependi. O

l
emp�esário falará sobre "A

I internacionalização das
: empresas brasileiras __:o caso
l- Coteminas". No evento,
t�mbém será empossado o

mpresário Giuliano Doni
í, Como vice-presidente
egional da ADVB/SC. O
antar de Idéias tem o apoioda ACIJS - Associação
COmercial e Industrial de
Jaraguá do Sul. O

I
I .overnador Luiz Henrique

da Silveira e o prefeito de

[araguá de Sul, Moacir
Antônio Bertoldi confirma
ram presença.

"Fizemos questão de
abrir o calendário de even
tos da ADVB com um tema

atual, que é o investimento

das empresas brasileiras no
mercado internacional,
principalmente no ramo'

têxtil", explicou Natanael
Santos de Souza, presi
dente da entidade. [osué
Gomes- da Silva também é

presidente da Associação
Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção e

vice -presí denre do
Conselho Superior de
Comércio Exterior
COSCEX.

. A Coteminas, líder

nacional na produção de

lençóis e toalhas, está

investimento US$ 100
milhões numa fábrica na

China, que deve começar
a operar até o final do ano.

O Grupo Coteminas

emprega 16 mil traba
lhadores e produz 100 mil
toneladas de fibras. É
responsável por 12,5% do
consumo nacional de

algodão. Possui 11 unidades
.espalhadas pelo país, sendo
que uma delas fica em

Blumenau, qu� está rece

bendo, como investimento,
150 teares eletrônicos. Os
convites podem ser

adquiridos pelos telefones:
(48) 3224.5258 - ADVB/
SC e (47) 3275.7033 -

ACIJS .

PIERO RAGAZZI/olfp

Obras de ampliação no cemitériO do Czerniewicz devem ser finalizadas no mês de junho '_)

"E"'E-SE"" 'EDCEI.
Acerele o ritmo de suas
conquistas ne
Fellows'ldiomas.

·'iWi.]lliHWm'O)
Cursos dinâmicos.
do iniciante ao avançado.
PúblIco: jovens e adultos.

Carga horária: 2h semanais.
Manhã/Tarde/Noite
*desconto para alunos novos
nas mensalidades de
Fevereiro, Março e Abril

-I

Inglês ou Espanhol.
Rápido e eficiente.
1 semestre em 1mês.
Carga horária: Bh semanais.
Público: jovens e adultos.

Manhã/Tarde/Noite

Aqui você tem:
- Método moderno

:>

�'.","",

i%il@!@1
Há muito tempo você queria
um curso assim.

Inglês ou Espanhol em 14 meses. *

Carga horárIa: 3h semanais.
Público: jovens e adultos.
Manhã/Tarde/Noite

r,

- Professores com vivência no exterior. ,

- Material importado específico para ..,

adolescentes e adultos.
- Máximo 6 alunos por turma.
- Aulas dinâmicas.
- Reposição de eut«. *

Matriculas
Abertas

* Solicite mais informações

3275-3475
Início das aulas: 12.02.2007

Rua Domingos da'N��al 227, -1aragua ,M Sul' .

/

(emJ(éht� à Circuito Veículos) ,

� J. fellows@netlJno�com,br

f

Fellows' Language School Ltda.®
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• MOFDAS ESTRANGElliAS - $ POri nEAL

DIViSA0: AGRICULTURA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERViÇOS E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS VÃO TER PROJETOS • IND ICADORES ECONÔM ICOS

Município.· ganha Conselho de

1'1' Desenvolvimento Econõmíco.

II i �

I

III Prefeito é o presidente de honra do Conselho
I:

. I I !

Para Pamplona temas das câmaras têm importância vital para cidade

Instalação do Candee
ocorre amanhã à noite.
Trabalhos já iniciaram
nas câmaras temáticas

KELLY ERDMANN
GUARAMIRIM

.o Condec (Conselho de
DesenvolvimentoEconômico
de Guaramirim) vai ser

instalado oficialmente ama

nhã à noite, em cerimônia
marcada para acontecer na

Aciag (Associação Comer
cial, Industrial e Agrícola).
O objetivo é criarmeios para
favorecer a expansão do
município, integrando a

classe empresarial, o poder

público e a comunidade.
A idéia surgiu a partir de

uma visita feita por empre
sários a Maringá, no Paraná,

,

realizada há pouco mais de
um ano. Com esta missão,
eles decidiram associar o

projeto à realidade guarami
rense, a fim de incentivar as

discussões acerca de questões
econômicas.

Conforme Pedro Paulo

Pamplona, que representa a

Fameg (Faculdade Metropo
litana de Guaramirim) junto
ao grupo, o Conselho se

divide em cinco, através das
câmaras de comércio, indús
tria, agricultura, serviços e

assuntos comunitários. Para
ele, os temas foram escolhidos

porque "têm importância vital
para a cidade".

Ao todo, o Condec conta

com 22membros e é provável
que a presidência fique sempre
com quem ocupar o mesmo

cargo na Aciag. Já oposto de
presidente de honra fica com

o atual prefeito municipal,
Mario Sergio Peixer. Além
disso, também foi criada a

Agência de Desenvolvimento
Econômico, tendo o

empresário Orlando Sader
como responsável.

Segundo ele, o Conselho é
uma das principais conquistas
do último ano e "tende a dar
muito certo". Para que isto

ocorra, será auxiliada pela
agência, que tem como meta

Habilidades da Secretária e Recepcionista �i

Proporcionar visão da organização do trabalho diário por ta
meio de temas teóricos e práticos, através de dinâmicas

po
buscar a vivência de forma a projetar uma imagem positiva to;
da empresa em relação ao público, pessoalmente ou por
telefone são os objetivos do curso Habilidades da Secretária

, e Recepcionista, voltado a pessoas que atuam ou desejam
atuar na função dê Recepcionista ou Secretária(o). O
instrutor é Gilnei Gibeili, Palestrante, Consultor de empresas •

e Facilitador, com formação voltada para Gestão de Varejo I
e Serviços (UNISUL), De 12 a 14 de fevereiro de 2007,

Q
das 19h30 às 22h30 (9 h/a), no CEJAS. Investimento de A
R$ 160,00 para Associados (Nucleados com 10% de Lo
desconto) e R$ 180,00 para os demais interessados, com ru
material didático,'coffee breack e Certificado. Informações e
e inscrições pelo fone (47) 3275 7024, e-mail Ih
ápevi@apevLcom.br. co
---------------..... 'tr�

�----------------------------------------------------------1an
de
M\
enl

nal

pri
le

dar suporte técnico às
câmaras temáticas. Estas
devem propor alternativ�s
para acelerar o

desenvolvimento de Gua
ramirim, votadas em seguida
pelos conselheiros. As
reuniões serão mensais e os

recursos a serem utilizados
na execução dos projetos
vão ser angariados junto aos

governos municipal, esta

dual e·(ederal.
A instalação doCon-selho

de Desenvolvimento Econô
mico ocorre a partir das 19h,
no auditório daAciag.A aber
tura dos trabalhos deve ter a

presença de lideranças polí
ticas e comunitárias, além de
em-presários guaramirenses.

,
.

Orlando Saller se prepara para deixar Aciag
A Aciag (Associação

Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim) se

prepara para ter novo

presidente em breve. É que o

atual responsável pelo cargo,
Orlando Sader, deixa o posto
no próximo mês após dois
mandatos à frente da
entidade.

O sucessor ainda não foi
definido em eleição, marcada
pela acontecer no dia 5 de

março; mas cogita-se o nome

do empresário EdgarMalutta.
Para Sader, é importante dar
continuidade ao trabalho feito
nestes últimos 2,4 anos, seja
quem for - substituto. Ele
comenta também que o ponto
de. par tida é organizar as

atividades a partir de um

planejamento estratégico.
Segundo o atual pres i-

Satler: Aciag temmais associados hoje

dente, uma das principais
conquistas do período em que
esteve no cargo é o aumento
no número de associados.
"Tínhamos 340 e agora
estamos com 425", enfatiza.
Omotivo para o acréscimo, de
acordo com Sader, é a

quantidade de serviços e

convênios oferecidos pela
Aciag, hoje na marca dos 32.

Além disso, projetos-piloto
como a da Cooperativa de
Crédito do Vale do Itapocu,
em análise no Banco Central,
e do Conselho de
Desenvolvimento Econômico
de Guaramirim, incentivaram
na divulgação da entidade.

Este último, que deve ser

presidido pela mesma pessoa
que assumir a Aciag. O
Conselho guaramirense foi
inspirado no já existente na

cidade paranaense de

Maringá. Conforme Orlando
Sader "ele é pioneiro em

Santa Catarina, fazendo com

que a cidade saia na frente
como exemplo a ser seguido por
todo o Estado". O presidente
da Associação Comercial
lembra ainda que ameta é agir
sempre com o foco nas

questões econômicas. (KE)

GUARAMIRIM

Enfermeiros se

formam na sexta
Os 12 alunos do curso de

Técnico em Enfermagem se

formam neste sábado, 10, em
cerimônia marcada para
acontecer às 19h30, no

auditório da Aciag (Associa
ção Comercial, Industrial e
Agrícola de Guaramirim). O
projeto é uma parceria entre o

Hospital Municipal Santo
Antonio e a Escola Técnica de

Enfermagem de Jaraguá do Sul.

DÓLAR (EUA)

2,020 2,172 "

COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,092 2,094 "

PARALELO 2,220 2,232 !Ie

'TURISMO

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAçAo

!Ie BOVESPA 44.587 -1,68%
" DOW JONES N. York
" MERVAL (B. Aires) 2.100 118%

!Ie NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,720

• CUB fevereiro

R$890,14

• FALECIMENTOS
Faleceu às 01 :10h·do dia 06/02, o senhor Eli Kruger Fleming, com
idade de 71 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Ilha da
Figueira e o sepultamento no Cemitério Municipal do Centro.

.

Faleceu às 01 :30h do dia 07/02, Pe. Antônio Morretti, com idade de
76 anos.O velório foi realizado no Noviciado Nossa Senhora de Fátima
na Barra do Rio Cerro e o sepultamento no Cemitério do Seminário
Sagrado Coração de Jesus em Corupá.

I

\
Faleceu às 20:20h do dia 06/02, a senhora Irmgard Engue Kuhne,
com idade 83 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no Cemitério da Vila Rau .

• PLANTÃO DE POLíCIA
--------------------------------------�é
Furto em comércio
Um homem foi preso após confessarterfurtado produtos de dois mercados,
do Bairro Amizade. A polícia foi chamada na tarde de terça-feira na Av.
Getúlio Vargas, onde havia um homem em atitude suspeita. Ele foi abordado
e confessou os furtos. Em sua posse estavam quatro frascos de óleos de
amêndoas, um frasco de xampu Dove, um bloqueador solar e uma pochete.

Encontrado
O corpo de Salvador Bueno, 53 anos, foi encontrado próximo a casa dele
na Tifa do Funil, Bairro Três Rios do Norte. Bueno foi encontrado por uma
mulher que chamou a polícia. O médico do Samu, que atendeu a vítima,
afirmou que a causa da morte teria sido por ataque cardíaco.

Flagrante
Um homem foi detido na tarde de sequnoa-telra por furto em

estabelecimento comercial. A polícla foi chamada por volta das 17 horas
no Shopping Breithaupt, onde os seguranças estavam com um homem J .

que realizou furto no local. O acusado foi levado a Delegacia, junto com os I

objetos do furto, cinco OVOs, além de duas buchas e um cigarro de
maconha.

• COLUNA ACIJS

transporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINV.UE COM MIC!!OONIBUS

POsmvo � ENERGIA· EXATHUM • SOCIESC/TUPY • ACE

TRANSPORTE ESCOLAR
E UNIVERSITÁRIO

UNERJ • CEPEG • SENAC • FAMEG

ligue: �370-4888 /_ 9184-9988 com Luciane I ligue: 3371-5891 / 997.3-8831 com Rosêienc
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� ZENDO BON,ITO: PROFESSOR MILICO PARTICIPOU DAS QUATRO EDiÇÕES DO MUNDIAL DE CAPOEIRA

-

éferson Ramos (E) participou pela quarta vez consecutiva do Mundial e pela primeira vez ficou entre os três melhores da competição

apoeirista jaraguaense fica
" .

fi .terceiro no Mundial do RJ
a
éferson Ramos é
rofessor há sete
nos e praticante

1 esde os 15 anos

ro lugar na categoria B, que
contou com a presença de 88
atletas.No total, participaram
do evento mais de 2 mil

capoeiristas de nove países.
Ramos participou das quatro
edições e, nas três primeiras,
não havia ficado nem entre os

dezmelhores.

"Quando eu acordei antes
de competir pensei que era o

momento de mudar a minha
história, de fazer acontecer. E
deu certo", comentou o pro
fessor. Numa competição
como esta, é avaliado a técni

ca de cada competidor. "O
único contato que existe é nos

1 JARAGUÁ DO SUL
, I
)

Praticante há 12 anos e

•
rofessor há sete, Jéferson
amos, conhecido nas rodas
e capoeira como Professor

- ilico, conquistou no último
8ia 4 o maior feito de sua

I rajetória no esporte. Em
, aquarema (RJ), ele partici
I

pou do 4aCampeonato AberI
oMundial e ficou em tercei-

CORINTHIANS

Árbitros querem
Leão suspenso
o Sindicato dos Árbitros

de São Paulo solicitou ao

Tribunal de Justiça
Desportiva a suspensão do
técnico do Corinthian:"
Emerson Leão. O motivo foi
fi declaração do treinador
apés a derrota por 1xO pen
o São Cae tano , na última
semana, quando tr@s

jogadores do time

alvinegro foram expulsos.
Leão ficou furioso com a

atitude do stndicato.
"Deveriam ter vergonha
disso. Estão apitando mali
Assumam!".

uiz Adriano pode
I ir para a Rússia
.

o jovem atacante Luiz
k\driano deve ir para o

okomotiv Moscou. O clube
russo oferece 3,5 milhões de
euros pelo jogador do
Ihtert1acional. o,dirigentes
colorflclo$ hão confirmam a•

tra.nsaçio. Luiz Adriano, 19
anos e 1,S2m, foi um des
destaque do Inter no

Munclitll de Clubes da Fífa,
entrando no segundo tempo
nas clUflS partidas do time. Nl1
primeira, COntra o A1 Ahly,ele marcou o gol da vítóría
Por 2xl e entroumuito bem

I nó'Jogo com o Barcelona.

movimentos de queda, como
a rasteira. Mas se perceber
que existe a intenção de
machucar, o participante é

eliminado", explicou. Quando
competiu, ele estava na nona

corda e agora está graduado
na décima. Para chegar a

mestre, são mais oito cordas.
Entre os objetivos deste ano

está a participação no Cam

peonato Brasileiro, que aconte
ceráem setembro, emSãoPaulo
(SP). "Devo levar alguns atletas
meus paraparticipar desta com
petição", falou. Quem tiver

interesse em ter aulas de

capoeira, deve. entrar em

contato comRamospelo e-mail
- milicomuzenza@gmail.com,
ou pelos telefones 3376-2436 e

9135-2533.
Ramos faz parte do Grupo

Muzenza, um dos maiores do
mundo. Foi fundado em 5 de
maio de 1972, no Rio de

Janeiro (RJJ, por Paulo Sérgio
da Silva (Mestre Paulão).
Hoje o Grupo se faz presente
em 26 Estados brasileiros, e 25
países, buscando sempre os

fundamentos e as raízes da
capoeira através de muita

pesquisa. Desde 1975, o grupo
passou a ser presidido pelo
Mestre Burguês.

Cristiano Ronaldo

pOde parar no Barça
BARCELONA

Jorge Mendes, empresário
do atacante português
Cristiano Ronaldo, reuniu-se
na terça-feíre em Londres com
o diretor-técnico Txíkl
Begíeístsín, do Barcelona, para
tratar 'sobre vários. assuntos,
mas o dirigente do clube

.

catalão negou que tenham
abordado uituaç�o do jogador
do Manchester United e da
seleção lusa. A contratação
poderia sair por cerca de R$
229milhões.

'
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• LINHA oE FUNOO Julimar Pivallo

Reforço no Juventus
o Moleque Travesso deve receber
ainda esta semana o reforço do
zagueiro e volante Márcio Martins

(foto). O jogadorestava no Gama (DF)
e já teve passagens por Figueirense
e Guarani. Ele foi um dos reforços
que saiu antes do campeonato
começar, depois de receber uma

propostamelhor do clube do Distrito
Federal. Mas informações apontam
que desta vez é pra ele ficar.

De for" 1
Ontem uma cena inusitada no

treino do Juventus. Instruídos
para somente conversar com a

comissão técnica e jogadores
depois do treino, a imprensa se

surpreendeu quando Itamar
Schulle parou o coletivo para
conceder entrevista. Depois
disso, a diretoria ainda reforçou
o pedido para fazer depois do
treino.

De fora 2
Mas enquanto fotógrafos e

cinegrafistas pegavam
imagens do coletivo, Schulle
parou o treino mais uma vez

pedindo se a imprensa teria
terminado o trabalho. Fomos
então informados que o treino
deveria ser secreto, para evitar
possíveis espiões, e fomos
convidados a nos retirar do
estádio.

Respeito
Não queremos desrespeitar
nenhum pedido da comissão
técnica e achamos normal que o

. treinador e jogadores só
conversem com repórteres depois
do treino. A imprensa não está para
atrapalhar, apenas para informar os
torcedores o que se passa no

clube. Se tivessem avisado astes
da imprensa chegar, nada disso
teria acontecido.

Terminando ...
Não vamos desmerecer o trabalho
de ninguém e também não
queremos que façam o mesmo

corn a gente. A imprensa
jaraguaense está feliz com a

campanha do Juventus e espera
que o nosso Moleque Travesso se

firme como um time grande. O que . rd
for preciso para ajudar, estaremos
a disposição. E o espaço está
aberto para o direito de resposta.

.....
� ,
.'.

Confusão na vendade .:{;��

ingressos para elásslen,
BELO HORIZONTE

Avendados 55mil ingressos
para o clássico entre Cruzeiro e

Atlético-MO, no próximo
sábado, noMineirâo, começou
na ontem de manhã com

confronto entre as torcidas dos
dois clubes nas ruas da capital
mineira. Pouco depois da
abertura das bilheterias, às 9h,
a Polícia Militar já tinha
registros de tumulto.

Segundo o major Márcio

Cassavare, o policiamento foi -�.
intensificado para evitar brigas
e agressões nas regiões onde
estão localizadas as sedes de
Cruzeiro

.

e Atlético. "O

policiamento foi reforçado na

Região do Barro Preto e em-; .

Lourdes", afirmou o oficialvr-,
Segundo ele, no início da ;

manhã, foram apreendidos
vários pedaços de paus e ferros,

-

e três torcedores atleticanosr �
.foram presos depois de"·

,

espancarem um cruzeirense.

-r-, )

Messi é liberado e

pode jogàr domingo
BARCELONA

o atacante argentino
Lionel Messi foi liberado
pelo departamento médico
do Barcelona e e�tá à

dísposíção para a partída de
domingo contra o Racing
Santander, no Camp Nou, O
jogador sofreu Ulna fratura
por estresse do quinto
metatarsíano do pé esquerdo
em 12 de novembrodo ano

passado, numa partída do
Espanhol contra o Zaragoza,
e teve de ser operado.

, '1

DIVULGAÇÃO
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Itamar Schulle pode
promover a estréia
do jovem Medina
no ataque tricolor

JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

O técnico Itamar Schulle
terá três problemaspara resolver
para apartida contrao [oinville,
hoje às 20h30 na Arena. Sem
poder contar com o ala Itamar,
suspenso, com Ferreira ainda
no Departamento Médico e

com Leandro Guerreiro, que
ainda busca amelhor condição
física para estrear, mais dois
jogadores deixaram o treino
machucados nesta semana. O
primeiro foi o ala polivalente .

Pereira, que no treino da
terça-feira sentiu o joelho e

nem treinou ontem. Para o

lugar dele, Schulle poderá usar
Ivo, que volta depois de
cumprir suspensão contra o

Guarani.
O outro problema foi no

coletivo de ontem. O atacante

Leandro, que vem sentindo
dores no tornozelo, deixou o

campo carregado e virou
dúvida para o clássico de logo
mais. Para isso, Itamar pode
promover o jovemMedina, de
16 anos, no time titular, caso a

justiça libere o jogador que, por
sermenor de idade, não poderia
jogar' à noite. "Não vejo
problemas em fazer isso, pois
quando estava no

Metropolitano promovi um
garoto que hoje está no

Grêmio", comentou. E para o

lugar de Itamar, Mazinho deve
ser aopção para a ala-esquerda.

Para Schulle, os desfalques
não devem complicar o

,

• Juventus. "Jogador titular faz
falta em qualquer time. Nós
temos um grupo e quem entrar

vai ter a minha confiança e

dos companheiros. Só

perdemos mais no entrosa

menta", afirmou. O treinador
também falou que agora a

.

intenção é pensar exclusiva-
mente no confronto de hoje e

depois se concentrar nos dois
jogos consecutivos em casa.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

PARA O CLÁSSICO: JUVENTUS SEM PEREIRA E O ATACANTE LEANDRO PARA O CONFRONTO DE HOJE

Três

O CORREIO DO POV

* Até o fechamento desta edi ;

d e

O jogo não havia terminado rePereira sentiu o joelho no treino de terça-feira, está fora do confronto contra o Joinville e deve dar lugar a Ivo, que cumpriu suspensão domingo
.........................� �oD

Diretoria tricolor coloca ingressos antecipados mais baratos:�
Depois ao confronto

com Joinville, o tricolor
terá dois jogos consecutivos
em casa. O primeiro será
este domingo, contra o

Metropolitano, às 16h. E o

torcedor que comgrar mais
cedo o ingresso poderá
gastar R$ 10 e os preços
para o horário do jogo
continuam R$ 15. Os
interessados podem procu
rar os Postos Mime, que já
têm ingressos à venda para
o confronto. Ninguém es

conde que estas duas parti
das consecutivas em casa,

aliadas ao bom resultado em

Joinville, podem ser

primordiais para a conqui-sta
do turno. Mas Schulle fala em
"dar um passo de cada vez".

"Nosso pensamento é

apenas no [oinville e trazer

um bom resultado. Aí
depois, jogo a jogo vamos

tentar buscar os resulta
dos", disse o treinador. Para
ele, o ponto forte do Jec é
o conjunto. "É um time que
começou os preparativos
antes de outubro, partici
pou da seletiva. Eles estão

juntos há um bom tempo e

temos de ter toda a atenção
possível".

Já o [oinville testou uma

formação diferente nos

treinos desta semana. O
técnico Gilmar Iser pro
moveu três alterações no

time titular. A primeira foi
o lateral André Pinto para
a entrada do meia Rafael
Carioca. Com isso, Ramires
'recua para cobrir o setor

direito. No ataque tirou
Fabiano para a entrada de
Maxwell, que deve fazer
dupla de ataque com

Rodrigo Tosi.

Abel Braga diz que Inter está no

grupo da morte da Libertadores
PORTO ALEGRE

E o Vélez Sarsfield foi
confirmado como o quarto
integrante doGrupo 4 daCopa
Libertadores daAmérica.Após
bater o Danúbio por 2x1 em

Montevidéu na terça-feira, o
Vélez se credenciou a ser o

terceiro adversário do Inter na
primeira fase da competição. E
o novo integrante do grupo não
agradou ao técnico colorado.

Segundo Abel Braga, o
Grupo 4 acabou se tomandono
"grupo da morte" da
Libertadores (ainda com

Nacional e Emelec). O
treinador do Inter disse que

preferia enfrentar o Danúbio.
"O problema é que oVélez tem
dois atacantes excepcionais
(Castromán e Zárate) e será
um adversário terrível nesta

primeira fase da competição.
Infelizmente, estamos no grupo
da morte. Há quatro equipes
fortes na chave e apenas duas
se classificarão", lamentou
Abel. "Teremos que jogarmuito
bem já na estréia (contra o

Nacional, fora de casa) e já
contra uma equipe que enfren
tamos quatro vezes em 2007".

VIPCOMM

...
Abel: preocupado com adversários
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DUCAÇÃO NA BERLINDA

articipantes do
nem tiveram
ueda acentuada

�
o desempenho,
onforme resultado

�ivulgado pelo MEC

Se o Exame Nacional do

� tnsino Médio (Enem)
t esse uma prova escolar

, ualquer, os participantes

I,' d e 2 O O 6 est a r i a m

reprovados na parte
I objetiva e passariam com a

I nota mínima na prova de

; redação.Na parte objetiva,
os alunos que fizeram a

prova do ano passado
receberam nota média de
6,90 pontos, numa escala

O CORREIO DO POVO

CRIAÇÃO DE EMPREGO COM
CARTEIRA ASSINADA CAI
PELO 2° ANO, MINISTRO
CULPA POLíTICA CAMBIAL ® 83

ENTIDADES EMPRESARIAIS
DE SC APÓIAM REDUÇÃO
DE GASTOS PÚBLICOS
PROPOSTA POR LHS • B2

de zero a 100, conforme o

Ministério da Educação
divulgou ontem.
Na parte de redação, a

nota média foi de 52,08. Em
relação aos dois últimos
anos, a nota do Enem na

parte objetiva caiu muito.

Em 2005, eles alcançaram
67 pontos na parte objetiva,
e em 2004, 61 pontos.

Este ano, a média dos
alunos egressos de escolas

públicas foi superior à dos

que saíram de escolas

particulares. Os de escola

pública obtiveram média de

34,94 na prova objetiva e

51,23 na de redação. Os de
escolas particulares
obtiveram média de 50,57
na parte objetiva e 59,77 na

redação.

O' Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem)
registrou recorde de

participação em 2006: cerca
de 2,7 milhões de
estudantes fizeram a

prova, de um total de 3,7
milhões de inscritos. A

prova do Enem é um dos
critérios que permitem a

estudamtes de baixa
renda se inscrever no

Programa Universidade

para Todos' (ProUni),
que concede bolsas de
estudo integrais e

parciais em instituições
de ensino superior
pri\iad�s'-A nota mínima

que deve ser alcançada
no Enem para conseguir
uma bolsa no ProUni
este ano é 45 pontos.

DIVULGAÇÃO
, ! 'I 'It

studantes acertam só 36% das questões objetivas

Maioria dos alunos participantes na prova do ano passado, estudaram em escolas públicas

'Tasso diz que mudança ajuda "sigla de aluguel"
o presidente do PSDB, o

nador Tasso [ereissatti (CE),
,

e que as mudanças nas

gras do fundo partidário vão
avorecer a atuação das
legendas de aluguel". Ele
_ou que vai procurar os

!outros partidos para tomar uma
medida legal contra as

alterações, decididas pelo
plenário do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral).
Na noite de terça-feira, o

lenário do TSE alterou as

egras do fundo beneficiando os

artidos "nanicos" mesmo,

queles que não elegeram
enhum parlamentar, mas estão
egistrados no tribunal. Pela
Ova regra, os pequenos
midos terão direito a 42% de
00% do fundo partidário, que
este ano deve atingir R$
26,405 milhões. Pelo critério
terior, os nanicos recebiam
% de 71% do fundo partidário.
"Acho que foi um retrocesso

[a decisão do plenário] e

devemos imediatamente
procurar os outros partidos para
tomar urna medida legal que
solucl'on

'

- "e essa questao,

ac�escentou o senador tucano.egundo a Secretaria de

Orçamento do TSE, os J:'eCl.Il'&J3

do fundo partidário serão repartidos
entre 28 l� O ministro do
TSE, CesarAsh Rccha, defendeu
a decisão do tribunal como uma

fàrma de prestigiar as legendas
menores. ''Os partidos precisam,
evidentemente, de recursos

financeiros para rlJreviver', disse
ele.

Tasso promete tomar medida legal contra decisão.

"
Essas mudanças de reg-ras no meio do jogo são

profundamente desestabilizadoras e prejudiciais à vida
democrática dos partidos nesse país"
Tasso Jereissatti
Senador (PSDB)

OAB prevê
fechamento
de cursos

O presidente nacional da

Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), Cezar Britto,
anunciou ontem, qlJe é

provável que alguns cursos de
Direto sejam fechados no País.
A busca pela melhoria na

qualidade dos cursos jurídicos
em funcionamento no Brasil
será o tema da primeira
reunião que Britto fará com o

Colégio de Presidentes de
Seccionais da OAB, que
ocorre no dia 2 de março, em

Brasília.'
O encontro reúne os

presidentes das Comissões de
Exame de todo o País. ''Não
estranhem se faculdades de
Direito de baixa qualidade
forem fechadas nos próximos
dias", afirmou Cezar Britto, ao
ser questionado sobre as

medidas que serão tomadas

pela OAB diante dos índices
alarmantes de reprovação nos

exames e da baixa qualidade
da formação oferecida por

alguns cursos jurídicos.

EUA querem parceria
com BR sobre etanol

A redução dessa
dependência é "um passo
adiante estratégico", disse
Burns em São Paulo, a

primeira escala de uma

visita de três dias ao Brasil.

Segundo ele, a expansão do
uso de combustíveis
renováveis é fundamental
para acabar com o efeito
distorcido do petróleo nas

relações internacionais.
"A energia tende a distorcer
o poder de alguns Estados
que nós achamos que têm

'

um peso negativo nomundo,
como a Venezuela e o Irã.

Então, .q u a n t o mais

pu.dermo s diversificar
nossas fontes de energia e

nos tornarmos menos

dependentes do petróleo,
melhor ficaremos. Estou
falando de uma perspectiva
americana. O Brasil deve
falar por si mesmo'" afirmou
Burns, 51, que é o terceiro

homem na hierarquia do

Departamento de Estado

Combustível em pauta americana

A pesquisa e o

desenvolvimento de
biocombustíveis podem ser

o "eixo simbólico" de uma

parceria "nova e mais forte"
entre Brasil e Estados
Unidos com o objetivo de

ampliar o mercado global
para o etanol e reduzir a

dependência do petróleo,
afirmou o subsecretário de
Estado americano para
Assuntos Políticos,
Nicholas Burns.
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APERTANDO O CINTO

eloEstadoEmpresáriOs apóiam a

redução de gasto público Executivo passa recibo à Assembléia

A decisão do 'CentroAdministrativo dê entregar ontem o pacote com 12 pro
�etos à Assembléia Legislativa embute dois recibos aos portadores Luiz
Henrique e Leonel Pavan. O primeiro relacionado ao cumprimento da data.
Até poderia representar mera formalidade, mas pretende um sentido simbó
lico, já que o cumprimento da palavra foi a qualidade mais badalada durante I

a eleição de Julio Garcia para a presidência da Alesc. O segundo recibo, mais
I

caprichoso, é transferir a discussão já instalada na base aliada para o conjunto
I

dos deputados. liA Assembléia é soberana, estou trazendo uma proposta, não I

se trata do julgamento deste governo. Se não for aceita, cada um que assuma �
sua parte", disse Luiz Henrique. Quer dizer, se o projeto de lei complementar
foi construído sobre a premissa de enxugar e tomar mais operativa a estrutura
articulada por 15 secretarias centrais e 36 regionais, quem quiser manter gor
duras na administração terá de assumi-lo publicamente. Governistas até su

põem que possa haver um festival de emendas, mas aí, o Executivo terá como

compartilhar a digital de eventual frankenstein com o Palácio Barriga Verde.

DlVULGAÇÃO

Projeto de reforma
administrativa foi
entregue ontem aos

deputados do Estado

FLORIANÓPOLIS

O Conselho das Federa

ções Empresariais de Santa
Catarina (Cofem) apóia as

medias de racionalização
previstas na reforma admi
nistrativa do governo do
estado. Para o Conselho, a

redução dos gastos com a

máquina pública permitirá o
aumento dos investimentos.

Em reunião realizada na

manhã de ontem, na sede da
Fiesc, o Cofem decidiu
encaminhar ofício com esse

posicionamento ao presi
dente daAssembléia Legisla
tiva, Julio Garcia, e aos

demais deputados estaduais.
As federações ainda não

conhecem os' detalhes do

projeto, encaminhado ontem
pelo governador Luiz

Henrique, à Assembléia

Legislativa, mas consideram
que o apoio às medidas de

Reforma foi encaminhada à Alesc ontem, por Luiz Henrique
racionalização está em linha
com a postura adotada no

final do ano passado.
N a oportunidade, os

empresários combateram a

proposta de aumento de

impostos e se colocaram à

disposição do governo para

apoiar medidas que obje
tivem reduzir os gastos públi
cos. Na carta aos deputados,
o Cofem lembra que a

racionalização e profissiona
lização da gestão também

integram a proposta de traba
lho apresentada pela organi
zação ainda no ano passado
ao então governador eleito.

Uma cópia do documento,
intitulado "Propostas das

Federações Empresariais de
SantaCatarina para oGover
no do Estado - Gestão 2007
- 2010", também será enca
minhada para cada depu
tado.

"Acreditamos, ainda,
que tais medidas poderão
proporcionar recursos para

aplicação nas áreas de infra
estrutura, saúde, educação e

segurança, atendendo aos

anseios da sociedade catari
nense", prossegue o docu
mento, que é assinado pelos
.empresários catarinenses.

Assim como quem não quer nada, Adélcio
Machado tem se mantido na presidência do
PMDB. No mínimo até abril fica no posto.
Eduardo Moreira não parece ter pressa em
dividir o comando partidário com o da Celesc.
E, para O governador Luiz Henrique, há quem
diga que a coabitação no cargo está perfeita:
.mais do que um braço no partido, tem os dois.
Moreira no direito. Adélcio no esquerdo.

Estreantes na CCJ
Cesar Souza Jr. e Darci deMatos pelo PFL,
além de Sílvio Devreck pelo J;>P, são os no

vatos na Alesc que vão participar da Co
missão mais importante da Assembléia.

Está e plicado
Função de vice ga ta realce no texto da
reforma. Até na reuniões dos Conselhos
de Desenvolvimento Regionais passa a ser

um lie" outro. Sem contar a inclusão de
"missões especiais". P

. e
etlstas e tucanos

e
A bancada do PT ficará com as comissões

âde Segurança, Legislação Participativa e

Turismo e Meio Ambiente. Esta última a

ainda pode ser trocada com o PSDB, que e

soma as de Finanças e Mercosul. J�son e
Lima fez de tudo para levar' a de Saude,
mas não emplacou. I

n

Controle externo
Reforma cria o, serviço de Ouvidoria do
governo. Não era sem tempo.

Quem viu, quem vê
Governistas acham que a terceira reforma
esvazia o discurso de oposição. Deputado
Peninha fez a conta de que a Prefeitura de
[oinville, por exemplo, tem 600 comissio
nados para 10 mil funcionários. O gover
no tem 1,7 mil cargos de confiança - e vai
cortarmais de 500 - para 70 mil servidores.
A média de comissionado por servidor, e
mesmo por habitante, confirma Herneus, é
uma dasmais baixas do Brasil. '

Repasse garante festa
de rua em ,. ão José

CRIME AMBIENTAL

Ex-prefeito de

Tijucas detido Ética com Odete
o PFL vai comandar as comissões de Edu

p
cação e de Serviço Público. As de 'Trans I
portes e Economia, Ciência e Tecnologia (

ficam com 9 PP. E Odete de Jesus, do agora
PR, com a Etica e Decoro.

FLORIANÓPOLIS

O ex-prefeito da cidade de
Tíjucas , Nilton de Castro, foi
detido na madrugada de
ontem, porpoliciais rodoviários'
federais, na Rodovia Régis
Bittencourt, em Itapecerica da
Serra, Grande São Paulo.

Ele voltava para o Estado

quando foi parado em uma

abordagem de rotina. Ao
vistoriarem o veículo, os poli
ciais abriram o porta-malas e

verificaram que havia um fun
do falso, no qual estavam sen

do transportados 65 canários

da-terra, todos ainda vivos.
O ex-prefeito informou aos

policiais que adquiriu os

canários em Limeira (SP) e que
pretendia libertá-los em seu

sítio. No entanto, não

apresentou qualquer doeu
mentação que autorizasse 6
transporte das aves.

Após pagar multa, cujo
valor não foi informado, o ex

prefeito foi solto, mas respon
derã pelo crime ambiental em
liberdade.

Empenho tucano
Marcos Vieira allnoçou ontem com o pre
feito da Capital. No cardápio, a insistência
para que os Berger desistam de bater asas
da sigla. Argumentou que a permanência
de Dário não é importante ,apenas para o

PSDB, mas para os partidos que compõem
a base de sustentação do Governo Luiz
Henrique. O deputado tucano alega que,
se ficarem, ajudarão o PSDB da Grande
Florianópolis a assegurar vaga na chapa
majoritária em 2010.

Chove mas nãomolha
Apesar da expectativa de que, a qualquer ç
momento, os Berger confirmem o desem e!
barque para O PSB, Luiz Henrique diss

'

ontem, ao chegar na Alesc, que tem "maIS
, do que esperanças" de que ambos perma·
neçam no PSDB. O vice tucano, Leonel pa·
van, um passo atrás, sorria e movimentava (
a cabeça em sinal de aprovação.

Disputa no PMDS
o PMDB vai presidir as comissões temáti
cas de Constituição e Justiça, Agricultura,
Saúde e Direitos Fundamentais. Romildo
Titon reafirmou ontem que vai disputar a
cq. Alega que não há deputado de pri
meira ou de segunda categoria e que não

precisa ser advogado para a função. Her
neus de Nadal diz que está fora da briga.
A conta da bancada, entretanto, é de nove
a dois a favor deste último. Líder Manoel
Mota terá trabalho até terça-feira.

FLORIANÓPOLIS ção das Entidades Carnava
lescas de São Jose). Os blocos
tradicionais domunicípio são:

,

Lufa-lufa, Procasa, Madekalo,
Unidos do Jardim das Palmei
ras, Morada, Neném, Futsam
ba, Acadêmicos de São José,
Filhos do Rei e Plataforma.

"Esta foi uma ótima saída,
porque os blocos precisam do
dinheiro. Os gastos de cada
entidade chegam a R$ 20mil",
afirmou opresídente daAenca,
o ReiMomo Chocolate.

O desfile dos blocos
acontece no dia 19 de feverei
ro, segunda-feira, a partir das
20h, na avenida Beira Mar de
São José.

Uma parceria firmada

ontem, pelo governo do Esta
do e o prefeito Fernando
Elias, de São José, garantiu a

reali-zação do carnaval de
rua do município. O
secretário do Desenvol
vimento Regional da Grande
Florianópolis liberou recursos
de R$ 100mil para os blocos
carnavalescos.

Representantes dos 10
,

blocos, que desfilam há cinco
anos nomunicípio, estiveram
presentes na reunião.A verba
deverá ser passada direta
mente para aAenca (Associa-

Disputa geográfica
No Alto Uruguai não vai colar a divisão
proposta pela reforma: Lindóia do Sul,
Ipumirim e Arabutãnão querem pertencer
a Seara, mas manter-se na SDR de Concór
dia. Secretário Idair Peccínin antecipou-se
e trouxe ata da decisão do Conselho de De
senvolvimentoRegional à Assembléia.

colunaadl@cnrsc.com.brAssociação dos Diários do Interior - ADIjSC
ADRIANA BAlDlSSARElLI, COM COLABORAÇÃO DE PATRICIA GOMES/FlORlANÚPOUS.

Associados: AGazeta - Blguaçu em Foco - O
Correia do Povo - Correio lageano - Correio do
Sul- Destaque Catarlnense - Diário da Cidade
Diário da Manha - Diário do Iguaçu - Diário O

, Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã,
Jornal O Iguassu - Municipio Dia-a-dia - Notisul
• OAtlântico· Jornal Perfil- OVale· Sul Brasll·A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional

I
se

Associação dos Diários do Interior

I·
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RTEIRA ASSINADA; DIREITOS GARANTIDOS

SíLlA

A geração de empregos

fi carteira assinada

ralizou 1,229.milhão no

o passado, O número,
e é a diferença entre o

. oral de trabalhadores
l:lmitidos e demitidos, é 2%

enor que o registrado no

o anterior (1,254
ilhão).Em 2005, o número
vagas formais criadas já
via registrado queda de

7,7% em relação a 2004,
elhor ano do governo Lula

�ara o mercado de trabalho.
Apesar da redução no

tmo de criação de

pregos formais pelo
gundo ano, oministro Luiz
arinho (Trabalho)
nsiderou "razoável" o

esempenho de 2006, mas
estacou que poderia ter

domelhor se alguns setores
ão tivessem sido afetados
ela valorização do real
ente ao dólar.

�
"Podemos dizer que foi

I , Imano razoave para a

eração de empregos. Eu
.

postaria em um 2007
elhor, já que temos as

edídas que estamos

dotando agora (em
ferência ao PAC Programa
e Aceleração do
rescimento)", disse.

cadernob@ocorreiodopovo.com.br

O ministro do Trabalho apresenta balanço do emprego e desemprego
Marinho voltou a

criticar a condução da

política cambial pelo Banco
Central. De acordo com o

ministro, a taxa de câmbio

precisa flutuar de modo a

favorecer a' indústria
nacional.

,

"O ano poderia ter sido
melhor se a gente tivesse

conseguido ter juro menor

e um câmbio ajustado para
as necessidades nacionais",
disse.

Com um real valorizado,
os produtos brasileiros

perdem competitividade no
mercado externo e sofrem
concorrência com produtos
importados. Foi o que
aconteceu com setores

como o de calçados e

têxteis. Para ele, o atual
modelo do BC é

"insuficiente" ao mirar

apenas na meta de inflação.
Além disso, o fato de o IPCA

(Índice de Preços ao

Consumidor Amplo) ter

ficado abaixo da meta de
4,5% -foi de 3,14% no ano

passado-, mostra que a

política monetária errou a

dose na política de corte de

juros, que deveria ter sido
mais agressiva.

.Cadastro de empregados
- Nos quatro anos do governo Lula
foram gerados 4.651.376 postos
- No ano passado foi o que teve o

pior desempenho, perdendo apenas
para 2003 (645.433 novos postos).
-O setor de serviços foi o que mais
criou vagas nos últimos quatro anos

.(521.609).
-Nos programas eleitorais de 2002, o
então candidato Lula falava da

geração de 10 milhões de empregos
-No primeiro mandato do governo
FHC (1995 a 1998), ageração de
empregos com carteira assinada
ficou negativa em 1,018 milhão. Já
entre 1999 e 2002, ficou positiva em

1,815 milhão.

om mudanças, malha
·

ina será mais rígida
As mudanças na decla

ção do Imposto de Renda da
1 essoa Física devem causar a

tenção demais '�ontribuinte's
malha fina. Segundo Luiz
onteiro, auditor da Receita
deraI em São Paulo, com as

oVidades de 2007, o

ruzamento dos dados será
ais fácil, e o número de
eclarações presas deve subir.
a IR do ano passado, 746mil
eclarações foram retidas.
Segundo Monteiro a

�udança que mais d�ve
�rtar a fiscalização dos dados
ilfatmados pelos contribuintes
.

erá a obrigatoriedade da
Indusão do CPF dos

dependentes com mais de 21
anos na declaração do IR. Com
isso, ficará mais fácil para a

.

Receita saber se o contribuinte
incluiu ou não os rendimentos
de seu dependente na

declaração.
'

Ee diz que, agora, caso o

contribuinte tenha um pai
aposentado e queira incluí-lo
como dependente, mas não

incluir o valor do benefícios em
sua renda, provavelmente terá

.

sua declaração retida. "A não-
.

informação será considerada
um problema com a fonte

pagadora, que é o motivo de

metade das retenções na

malha", diz Monteiro.

CONGONHAS

Aeronaves
liberadas

O desembargadorAntônio
Cedenho, do TRF (Tribunal
Regional Federal) da 3ª

Região, decidiu ontem, revo

gar a decisão que proibiria
aeronaves modelos Boeing-
7371700, Boeing-737/800 e

Fokker-100 de circular pelo
aeroporto deCongonhas (zona
sul de São Paulo) a partir da
Ohde hoje.

Com a nova .decisão,
permanece válida apenas a

determinação de fechar a pista
principal do terminal em dias
de chuva.Se entrasse em vigor,
o bloqueio atingiria, diaria
mente, cerca de 40% dos vôos
de Congonhas,.

O CORREIODOPOVO

• PELO

fi

)

•

D1VULGAÇÁO

Um escocês especialista em segurança
foi proibido de dirigir depois de ter sido
flagrado se barbeando enquanto fazia
uma ultrapassagem a cerca de 110
kilômetros par hora.Edward Hutcheson,
de 39 anos, foi visto no momento em que
se inclinou para a frente para se olhar no

. espelho retrovisor enquanto usava um

barbeador elétrico. Ele foi proibido de
dirigir por seis meses e levou uma multa

. equivalente a cerca de R$ 1.200 após ser

declarado, em um tribunal escocês,
culpado por dirigir de forma perigosa.
Hutcheson, da cidade de Blantyre, no

condado de South Lanarkshíre, na

Escócia, disse à polícia que era fiscal de

segurança e estava atrasado para um

curso de primeiros socorros que ia dar.

Cerca de 260 mil pessoas continuam hospedadas em

centros de amparo da região metropolitana de Jacarta, 1i'"

devido às inundações que causaram 44 mortes nos últimos 1
dias na capital indonésia.Fontes do centro de crise,
organizado para ajudar os desabrigados, afirmaram que
os deslocados estão em refúgios da capital e de

, municípios como Bekasi, Tangerang e Depok.Segundo os

seus porta-vozes, muitas famílias começaram a retornar
a suas casas à medida que o nível de água vai baixando. J8
Equipes de limpeza recolhem os escombros que flutuam
nas águas.

Algumas lojas retomaram sua atividade, apesar de as Fi
comunicações telefônicas e o fornecimento de eletricidade
e água potável continuar interrompido em grandes áreas
da capital.As autoridades recomendam um cuidado
especial na higiene para evitar a propagação de diarréias,
gastroenterite e infecções cutâneas.A cidade continua em

alerta diante da possibilidade de novas chuvas nos
.

próximos dias, que poderiam piorar a situação.
A água começou a alagar Jacarta na última sexta-feira,

obrigando 340 mil pessoas a abandonar suas casas. Os
prejuízos chegam a US$ 452 milhões.

Após
inundações,
centros em

Jacarta ainda

abrigam 260 mil

Equipes de limpeza
recolhem escombros
que flutuam nas

águas

CARTA-BOMBA A polícia britânica pediu ontem, a

empresas de todo o Reino Unido que fiquem alertas
'com a correspondência depois da descoberta de que
sete cartas-bomba foram enviadas no país nas últimas
três semanas -três delas desde segunda-feira.

ASSASSINADO O responsável da área de segurança
regional da União Européia (UE) na Costa do Marfim,
Michel Nieucil, foi assassinado na noite de terça-feira
em sua casa, em Abidjan, confirmou ontem, um

porta-voz do Ministério de Relações Exteriores francês.

CONFUSÃO Protestos contra a matança de civis
voltaram a ocorrer ontem, nas ruas da-Caxernlra
indiana. Pessoas saíram às ruas carregando tochas e

entram em confronto com forças de segurança.

ONU quer manter forças no Timor
o secretário-geral da Organização das Nações Unidas

(ONU), Ban Ki-moon, recomendou ao Conselho de
Segurança da entidade que as forças de paz no Timor Leste
sejam mantidas e incrementadas.Em relatório enviado ao

, Conselho de Segurança da entidade, o secretário-geral
pediu que o mandato da missão da ONU no país seja
estendido por 12 meses.

Ele afirmou que a situação no Timor Leste está menos

tensa, após uma onda de violência entre abril e maio do
ano passado, que obrigou cerca de 100 mil pessoas a

abandonarem suas casas.No entanto, argumentou, a
proximidade das eleições presidenciais - as primeiras
desde a independência do país, em 2002 - aumenta a

necessidade de garantir a estabilidade da situação no país.

Pego ao fazer a barba a 110km/h

úmero de emprego
, ormal cai pelo 2° ano
z

I.

I· arinho culpou
lítica cambial
atada pelo
nco Central
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Suas pernas merecem
cuidados especiais
Cuidar da beleza das pernas
é tão importante quanto
�uidar da saúde, delas. E
uma das maiores ameaças é

o surgimento de varizes. Os

especialistas explicam que
as varizes surgem por causa

de problemas circulatórios.

Há uma dilatação das veias

responsáveis por levar o

sangue de volta ao coração.
Além de esteticamente

feias, elas provocam dores,
inchaço e formigamento.
As varizes costumam surgir

por volta dos 30 anos de
idade e também atingem os

homens, porém em menor

número. Entre as causas

mais freqüentes estão a

hereditariedade e a gravidez.
Quem trabalhamuito tempo
em pé, ou sentado, também é

candidato a desenvolver o

problema. Por isso, o ideal é
movimentar as pernas ou

caminhar sempre que

possível.
Ainda, segundo os

especialistas, as varizes não

Cuidar da beleza das pernas é tão importante quanto cuidar da saúde

Estrutura de eventos
Sala de reunião com

capacidade para até 100 pessoas
Telefone
Business Center

Locação de equipamentos
Internet (cobertura sem fio
em toda área social)

surgem de um dia para outro. É
preciso ficar atento aos

sintomas; aomenor sinal delas,
é melhor procurar um

especialista. Quem tem casos

de varizes na família deve
adotar medidas preventivas.
Não é indicado carregar peso
em excesso ou fazer exercícios
muito pesados, como

musculação.
Uma boa medida é o uso de
meias elásticas (sempre sob
orientação médica, o que foi
bom para sua tia nem sempre é

bom para você), que não

impedem o aparecimento de

varizes, mas comprimem as

veias e auxiliam no processo de
diminuir a intensidade do

problema, além de diminuírem
a dor e o cansaço das pernas.
Muitas vezes torna-se

necessária a intervenção
cirúrgica. Isso acontece quando
a dor, a sensação de peso nas

pernas e o inchaço acabam
interferindo nas atividades
diárias do paciente ou quando
se transformam num problema
estético grave.
Também no caso de varizes, o
melhor remédio ainda é a

prevenção.

O CORREIO DO POV

Máscara de abacate

o abacate além de ser uma fruta deliciosa e nutritiva, pode virar máscara

As máscaras de frutas já são

velhas conhecidas e tratam,
de forma natural, dos cabelos
e da pele.
A máscara de abacate é fácil
de preparar, muito nutritiva

e pode ser aplicada em casa,

semsusto.

A fruta quando usada nos

cabelos restaura o brilho; no
rosto funciona como

hidratante para peles secas.
Além disso, o abacate é
delicioso como sobremesa
embora seja calórico. São

160 calorias para cada 100

gramas de fruta, o dobro da

manga, duas vezes e meia da

maçã e mais de três vezes e

meia da laranja.
Assim, apesar de o abacate
ser um i n g r e d i e n t e
excelente para a beleza, não
é indicado para quem está de
dieta

Prepare você mesma e

confira os resultados.
Máscara para pele seca:

Misture meio abacate
amassado com uma colher

(chá) de mel. Aplique sobre
pele limpa e deixe por 1
minutos. Retire com á
morna. Faça isso pelo men
uma vez por semana.

Máscara para pele mis

Pegue a polpa de 1/4
abacate e junte 2 morang
Bata no liqüidificado
acrescente 1 colher (sopa)
suco de laranja. Pas!
suavemente no rosto e .de�
por 30 minutos.' Retire cal
águamorna e repita a cada I
dias.
Máscara para os cabel
normais e secos: Bata n

liqüidificador meia colh
(chá) de óleo de abaca •

(encontrado em lojas
produ tos na turais) , mel

,

caabacate e 2 colheres (sopa) ,

iogurte natural. Passe nos fi dG
e

.

deixe agi: .�urante,J K1

mfr.mutos. Enxague com

a�
e

la.

Máscara para cabelos sec �GBata meia xícara de á
G

filtrada com um punhado �� �ífolhas de cenoura. Coe e vol
ao liqüidificador, juntan hi
meio abacate maduro e

te
colheres (sopa) de mel. La,

N
os cabelos e passe a mistu

pEnvolva a cabeça com pa W
laminado e deixe agir duran
25' R' , pa

minutos. etire com ag S·6
fria:

M

Lazer
Sala de alongamento
Sauna seca

Saunaúmida

Bem Confortável
Apartamento duplex com 60m;?
Vista para o rio
Cozinha americana completa
Cama solteirolcasal king size
Banheira de hidromassagem
Sala de estar e lavabo
Conexão rápida e lavado
Conexão rápida com internet

Piscina
Solarium e áreas de repouso
Jacuzzi ( capacidade
para 8 pessoas)

Vt
Aberto ar

ao ph'blico m

com café de
da manhã. vi

almoço e jantar
Coffee break
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com
180 inte-

:a grantes confir-

mados, o bloco
lei .

1 "S P .

)
carnava eSGO em :econ-

fi c�ito" promete agitar o

J desfile
na Rua Walter

Marquardt com o samba

enredo "Do Fruto do Pecado

� ao Suco do Amor". Trata-se
:

de uma referência à maçã,

II pres,ente tanto nas �istór�as
,ll5íbhcas quanto nas infantis.o .

"O desfile começa com a
n
história de Adão e Eva e

�
termina com a Branca de

aI '1<1" I'
,

neve, exp ica a vice-
UI r .

presidente do bloco,
I Ãlessandra Nardes. Ano
In
passado, o samba-enredo da

g Sem Preconceito foi "Brasil:
Mistura de Raças, Vitória de
m Povo", que 'discorreu
sobre a beleza do povo
rasileiro e das etnias que

. onstroem o país.
Desde a segunda semana

.
e janeiro, 25 integrantes
rabalham dia e noite na

onfecção das fantasias. Até
momento, aproxima

. amente 70% da� peças
stão prontas. Para "fazer
onito" no desfile, os foliões
nsaiam três vezes por
semana no Ginásio de
EsportesArthur Müller.

Sob a direção de Vera
Lúcia do Rocio Silva, o

bloco existe há 14 anos, é
dividido em sete alas e tem

Marluza Murilo Rosa como

rainha da bateria. A
componente mais antiga é
Rosalina Rosa, de 76 anos.
Ela é mãe da presidente
Vera Lúcia e desfila todos os

I anos na ala das baianas. O
I mais jovem folião é Alex, de
dois anos de idade, filho da
vice-presidenteAlessandra.

O CORREIO DO POVO

As qrondes marcas mundiais
bern perto você. Luana Piovani e Dado

Dolabella não estão mais

juntos, Os dois teriam
rompido o namoro de
quase oito meses, mas
nem isso foi o suficienté
para abalar a bela,

-�.�
� ...
ELa.,'i/..-_I."

EII'en's
cosmética e perfumaria

Shopping Brcithcupt � 10 PISO

3371 1 290 � ellcns@ctlens COI11 bl

Desfile do bloco Sem
Preconceito conta a história de
Adão e Eva até chegar a Branca

de Neve. Criatividade e bom

gosto são as armas utilizadas.
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I. PROGRAME-SE
� CINEMA

JARAGUÁ DO SUL

CINE SHOPPING 1
A procura da felicidade
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 -Todos
os dias)
CINE SHOPPING 2
O Diabo Veste Prada

(17h10, 19h20, 21 h30 - Todos os

dias)
XuxaGêmeas
(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 felicidade
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 -Todos
os di�as)
Cine ,Cidade 2
A Gr�nde Família
(15h� 17h1 0, 19h20, 21 h30 -Iodos
os dias)
Cine'Muelier 1
O Ilusionista
(13h'30 - SeX/Sab)
(13h30,22h10-Dom/Seg!Ter/Qua/Q
ui)
Rocky Balboa
(22h10 - SeX/Sab)
Uma noite no museu

(15hAO, 17h50, 20h - Todos os

dias)
Cine Mueller 2
A menina e o porquinho (dub)
(14h, 16h - Todos os dias)
Diamante de Sangue
(1911, 21 h40 - Todos os dias)
Cine: Mueller 3
A procura da felicidade
(14h20, 16h40, 19h15, 21 h50 -

Todos os dias)

BLUMENAU

Cin� Neumarkt 1

Deja Vu

(14�1 0, 16h50, 19h15, 21 h50 -

Todos os elas)
Cine Neumarkt 2
A conquista da honra

(13h45, 16h30, 19h, 21 h35 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
A procura .da felicidade
(14h20, 16h40, 19h20, 22h -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
A Grande Família
(14h30, 17h, 19h30, 21 h40 ..
Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Rocky Balboa
(21 h20 - SeX/Sab)
Uma noite no museu (leg)
(22h - Todos os dias)
(19h1 0,21 h20-Dom/Seg!Ter/Qua/Qui)
Dogão - Amigo para cachorro
(dub)
(14h15, t5h50, 17h20 - Todos os

dias)
Cine Neumarkt 6
Diamante de sangue
(18h40, 21 h30 - Todos os dias)
Uma noite no museu (dub)
(14h, 16h15 - Todos os dias)

� SERViÇOS
Exposição
O Museu Wolfgang Weege - Parque
Malwee promove a exposição
"Descobrindo a índia: um passeio por
suas práticas culturais" reunindo
fotografias e objetos utilizados no

dia-a-dia dos indianos. A exposição
segue até dia 5 de março.

Palestra
O presidente da Coteminas, Josué

i 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

Clube Atlético Baependi. Os
, ingressos custam R$ 35,00.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Construção Civil cresceu 16,74 em Jaraguá do Sul
A edição semanal do Correio do Povo de 31 a 6 de janeiro
trazia na capa os dados do Serviço de Análise e Aprovação de

Projetos, ligado a Secretaria de Planejamento da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul, revelando que haviam sido

expedidas 900 licenças de construções nos anos de 1981 até
1985. É importante portanto destacar que os pedidos de

licença para construções em 1985 atingiram a 101.173,98m2;
em 84 - 69.524,67m2; em 83 - 71.875,27m2; em 82 -

81.031 ,68m2 e, 1 OO.146,06m2, em 1981.
As edificações residenciais, seguidas das obras industriais e

comerciais foram as que se destacaram na época. O serviço
municipal que forneceu os dados havia aprovado em 1986 sete

loteamentos, correspondendo a 275 lotes, 197 desmembramentos

(506 lotes) e oflcializando 23 ruas.

• O DIA DE HOJE

� SANTO
São Círiaco
São JerônimoEmiliano
'São Juvêhcio

'

� 1955
,

.. Paquistão connsca terras de 124
, famílias ricas,

� 1971
/Gebffrey Jac�
do Reino Unido no:
sequestrado

.1913
O brasileiro Sérgio Augusto
Frazão é nomeado presidente
do Conselho Econômico e

Social da ONU;'

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

O CORREIO DO POVO

�1985
Lançado O Bras 1, primeiro
satélite brasileiro de

I telecomunicações:

O caule forte que sustenta a árvore e a vida foi a inspiração para o

clique do leitor Walter Mattos.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Curso
o curso

"Desenvolvimento de
líderes" acontece hoje,
amanhã e nos dias 15 e

16, das 18 às 22h30,
no Centro Empresarial.
O valor é de R$ 375.

• ANIVERSÁRIOS

�Dança
Inscrições para o Baila

Horpa - VI Mostra de

Dança de Salão de

Florianópolis até 5 de

março. A mostra acontece
entre os dias 27 e 30 de
abril, Informações: (48)
3322-1724.

�Encontro
Inscrições para o II
Encontro dos Músicos da
Cultura�Alemã até o dia
15 de fevereiro. O
encontro acontecerá no

dia 11 de março de 2007,
na sede do Botafogo
Futebol Clube.

.. PREVISÃO DO TEMPO

rltlni
Lu

i< Borges de Lima
Avan,i Maria Gascho
Geovani Kuhn
Lucirnara.Ap'arecida Hernacki
Roseli Schmidt Maba

.

Ad�
CJ
Vi
ir

LEIA O MUNDO

Tempo estável em Santa Catarina
Uma massa de ar seco e mais frio
deixa o tempo estável e com sol na
maior parte do estado, permanecendo
somente o Litoral Norte, incluindo o

Vale do ltapocu, com maior
nebulosidade e com condições de
chuva no início e final do dia.
Temperatura em elevação.

� Jaraguá do Sul e Região

����190C " �����90C" ������C "
MÁX: 30° C MÁX' 31 ° C

'

MÁX: 33° C
Pancadas de chuva à
tarde e à noite.

DOMINGO

MiN:21°C
MÁX:32°C
Sol com pancadas
de chuva à noite.

Sol com pancadas de Pancadas de chuva à
chuva à noite. tarde e à noite.

Se o seu mundo é saber tudo o que
acontece na sua cidade e região, então

seu jornal é O Correio do Povo.
'

Ele traz uma cobertura completa da sua

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

............ seja. e.muneo que Jnteressa.a você .

6
FLORIANÓPÓLlS
MiN: 22°/ MÁX: 30°

� Fases da lua

NOVA CRESCENTECHEIA MINGUANTE

O 02/02 10/02

� Legendas

1¢fc��dG_
Ensolarado Parcialmente Nublado Instavel Chuvoso Trovoada

nublado
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I' NOVELAS
� GLOBO - 18H

-

O Profeta
, gibe conta o ocorrido pala o delegado,

6lr�é chora e Piragibe lhe dá uma abraço
:raacalmá-Ia, Clóvis c�ntrata Abigail, Cida,
rldia e Pelópidas, rrancisco promete rez�r

eles, Ruth garante que val deixar Clévis

POmr um vintém, Clóvis avisa que haverá
• S-

,

nOvas empregados na casa e que om�
sairá do sótão, Plraglbe e Morelr� chega�a
sa de Clóvis e fazem acusaçoes, ClovIs

caisa Sônia que ela precisa desmentir tudo e

a�eaça Marcos, Sônia diz ao pai que é
a

uito feliz com Clóvis, Dedé percebe que

�a quer proteger Marcos, Piragibe insiste

que Sônia conte
a verdade para o deleqado,

Carola diz a Ester que faltou as a�las
porque a vida de Marcos está em ,pengo,
Clóvis, à frente de outros pais, eXI�e que

Carola sela demitida, Ester diz que nao tem

motivos para demiti-Ia, Carola pede
demissão, Tony reclama com Ester que

Baby não cumpre as suas obrigações de

esposa, Wanda leva Tony para o depósito,
O delegado quer revelar as atitudes

desonestas de Clóvis,

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Julio diz a Morgana que não quer o dinheiro

de Último, Alma manda Morgana ir embora

de sua casa, Lance pede para Maria fazer

um teste de gravidez, Elizabeth fica amarga
ao constatar que seus amigos de infância se

transformaram em dois casais e ela agorà
está sozinha, O exame de Maria dá positivo,
deixando Lance radiante, Guinevere se

aproxima de Arthur, mas ele foge, Juan

descobre que Elizabeth é rica e ioga charme
para ela, Vanessa fala mal de Arthur para
Guinevere, aumentando sua lnsequrança.
Maria confessa para Lance que o ama,

Morgana vê uma foto antiga de Alma e acha

que ela pode não ser mãe de Julio, Morgana
bate o carro e Alma se machuca Morgana
aproveita e manda o médico fazer um

exame em Alma para saber se ela iá teve

I algum filho, Tadeu exige saber quem deixou
o gás aberto na padaria, Guinevere tenta se

aproximar de Arthur,

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Eliseu parte para cima de Fred, Simone
comenta que Jorge não ficou muito feliz
com a noticiá que ela não vai mais via'jar,
mas ele disfarça, Constãncia entra no
quarto de Thelma, que finge dormir, Pinhão
ouve Constância dizer a Dorival que Thelma
vai voltar para o interior com ele, Kelly chora
quando descobre que o pai de Fred é o

iardineiro do casarão, Eliseu exige uma

solução, Tide diz que ele deve conversar

com Domingos, Eliseu se recusa a

conversar com um lardneiro, Tide o

repreende por considerar Domingos inferior
a ele, Fred diz a Tide que seu pai iá sabe de
tudo e quer conversar com Eliseu, Eliseu
parte para cima de Fred, Fred fica de cabeça
baixa, chorando, quando Eliseu vai embora
com Kelly e Verônica.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Ramalho entrega dinheiro a Maurtnho e pede
para ele matar Mariano. Maurlnho fica
desesperado, não quer matar Mariano.
Maurinho so�aMariano e pede para ele prender
Ramalho. Marianó chega à fazenda e pede
aiuda para Geraldo e Juba para pegarem
Ramalho, Ana e Maibi fazem as pazes.
Br�ndão entra no hospital disfarçado de
medico, Brandão faz uma proposta a Cecília.
Diz que se ela descobrir com quem está o

diamante, ele contará onde é o esconderm de
Ramalho. Juba e Geraldo andam pela mata a
procura de Ramalho. Teleco decide ir ao

acampamento de Ruth para expulsá-Ia pela
Invasão à aldeia. Ramalho chega ao
acampamento para falar com Ruth. Juba e
Mariano vestem roupas de iagunços para

. entrarem no acampamento. Jaca sai do coma.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Leonardo decide ir à noite ao Torto, Ele e

Ma;cos se preparam. Sueli avisa Isis que a
pOlicia está na porta de sua casa, Heliodiz a
Isis que está com uma Intimação paraMiguel levar seu carro à delegacia paraperlcla, Cllene faz o malar escândalo
durante o lantar com Erlnla e Sergio, Ela
quebra os pratos e grita dizendo que está de
saco chela dos segredlnhos dos dais,
Patricia confessa para Lisinha e Carla queainda ama Leonardo e que vallutar pelo seu
amor, Carlinhos diz a Leticia que se ele não
conseguir se dar bem com o futebol val

�rar traficante, Leonardo chega ao b�r do
elarcelo, a música para, todos olham para
L
e, Marcelo lhe serve uma cerveja.eonardo fica sabendo que no Torto não há

�alS traficantes e val embora, Marianap rgunta aos pais se eles têm outra pessoa,

• Os resumos sao de responsabilidada das emissoras,

EXtra

��JUSTIFICATIVA
Ao sair da casa do BBB,
Felipe não poupou críticas
a Diego, "O que o Alemão
fala não se escreve", O
Cobra disse que não

esperava sair com um

índice tão grande. "Na
verdade acho que isso
mostra a popularidade do
Alberto, Acho que esse

número é irreal. Não que
haja manipulação, mas por
um determinado grupo de

pessoas poder votar várias
vezes, A maior prova disso
é que todos lá dentro, a
não ser o trio, gostavam de .

mim", justifica.

extra@ocorreiodopovo.com.br

��CEGONHA
Marcos Palmeira vai ser

papai. A diretora de
núcleos de novelas da

"Globo", Amora Mautner,
namorada do atór, está
grávida, E com a novidade,
o casal que está junto há

pouco mais de um ano já
pensa em morar na

mesma casa. Vale lembrar

que, em agosto de 2006,
os pombinhos mostraram

que o compromisso já era

sério quando apareceram
em público usando

alianças na mão esquerda.

��SEQÜÊNCIA
Ao que tudo indica, Brad
Pitt e Angelina Jolie vão I

· dividir o set de novo, A

>duPla foi sondadapara'
• estrelar a seqüência de
"Mr & Mrs Smith", Foi

·

nos bastidores da

primeira parte do longa
que eles começaram a

namorar, Mas a

dobradinha pode não

acontecer, É que

I:�ngelina �, Brad não"

,�:�úerem ficar'longe do
•

pequenos Maddox,
Zahara e Shiloh ao

mesmo tempo,

��SERÁ?
Parece que o romance

entre Luana Piovani e
Dado Dolabella chegou ao

fim na semana passada. Os
dois teriam rompido o

namoro de quase oito
meses. O mauriclnho foi

quem deu o fora na

queridinha da Turma do
Pânico, No entanto, a
atriz parece não ter se
abalado tanto com a

história e se divertiu
horrores nesse final de
semana no Rio de
Janeiro, A assessoria do
casal ainda não se

pronuncíou sobre o

assunto.

• SUDOKU • DIVIRTA-SE
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lar dos Idosos
O sujeito bate à porta de uma casa e assim que um homem
abre ele diz:
- O senhor poderia contribuir com o Lar dos Idosos?
- É claro! Espere um pouco que eu vou buscar a minha sogra!

O Guarda Compreensivo
Sábado pela manhã, um baita sol, o sujeito põe a família no .

carro e decidem ir para a prala. Na estrada, porém, ele é
parado por um guarda.
- O senhor está multado - diz o guarda. - Está acima da
velocidade permitida!
- Pô, seu guarda! Não faz isso comigo! O senhor vai estragar
o meu fim de semana!
- Não seja por isso! Eu vou fazer a multa com data de
segunda-feira!
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SOBREO JOGO

É um jogo de

lógica muito
simples e viciante.
O objetivo é

preencher um
quadrado 9x9 com

SOBRE O SUDOKU números de 1 a '9,
A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês, o que mostra sem repetir
exactamente o objetivo do jogo. O Sudoku existe desde a década de 70, mas números em cada
começou a ganhar popularidade no final de 2004 quando começou a ser linha e cada
publicado diariamente na sessão de Puzzles do jornal The Times. Entre Abril e coluna. Também
Maio de 2005 o puzzle começou a ganhar um espaço na publicação de outros não se pode repetir " '\�+
jornais Britânicos e, poucos meses depois, ganhou popularidade mundial. números em cada '". J

Fonte: wikipedia.org quadrado de 3x3. L__ ----'J:;.;��
_IJI_H_O_RO_'S_C_O_p_O����������������������������______'o;;s�

, -; I)
Capricórnio 22/2, a 21/1

- �t.l]
Mesmo que as melhores intenções possam se .::-' J
mostrar equivocadas na prática; dê um desconto ,_ )
pro pessoal, avalie a situação, Certo, você 'J

pondera suas idéias dia e noite até sintetizar a ,; I

ação correta, mas ser flexível e receptivo para os
-

ideais alheios pode contribuir para sua visão de
mundo. Contratempos? Use-os a favor do seu

tempo,

.. ; '1.

Áries 20/3 a 20/4
Você topa todas e se lança sem hesitar na

solução dos problemas. Mas hoje é melhor ficar
contando carneirinhos até mais tarde e deixar as
decisões importantes para depois da
sobremesa. Pra que a pressa? Converse com

um amigo, dê umas bicotas no seu amor, leve o

cachorro pra passear. Pra quem não gosta de

rotina, este dia é um prato cheio.

Câncer 21/6 a 21/7
Não se assuste se sua mente parecer uma
Broadway, com tantos insights, iluminações e

luzinhas piscando. Já que as idéias florescem
mais que grama verde, leia as legendas (sim,
vale pedir ajuda) e vá onde o coração mandar.
Não se perca em senões e outros ões, marque
logo o X na opção desejada. Você é senhor do
seu tempo e espaço.

libra 23/9 a 22/10
Trocentas & tantas idéias giram rapidamente na

sua cabeça e, graças à sua simpatia e bom
humor, sua libriana popularidade continua em

ascensão, fazendo com que as pessoas o sigam
e queiram participar de seus projetos, Pois é, os
recursos humanos estão aí, os instrumentos
estão na sua mão, agora você vai ter que levar
essa história adiante ...

Touro 21/4 a 20/5
A Lua transita em um signo de Água e sua Terra

pode ficar pantanosa". Se não tomar cuidado, a
vaca vai pro brejo, Pra não sofrer, o negócio é
deixar a emoção fluir, amigo Touro. Seus
sentimentos e sensações dão o tom, E nem

tente entender tudo com seu lado racional,
porque não funciona, Permita-se sentir e deixe o

coração apont�r o norte para você.

leão 22/7 a 22/8
A vida é uma caixinha de surpresas e você pode
curtir muito o inesperado, Desde que não afete
o seu reinado, é clare, Nem precisa arredar do
trono, mas aproveite pra ordenar um pouco as

idéias e pensar onde irá sacudir a juba no

próximo final de semana, Até os mais
poderosos prectsam de um tempo para avaliar
como aproveitar o melhor da testa,

Aquário 21/1 a 18/2
Sol e Netuno se encontram no seu signo, o céu é: _ I

seu. Hein? Isso é bom pra você, sim, é como se
�

I
tivesse sido premiado em uma loteria celestial.

'

.. r

I

Aproveite, seja o astro do espetáculo, Inspiração ::, ,) Itotal para se conectar com seus irmãos ,'>,,"i
I

. humanos, Quem sabe finalmente você começa a< .: I
participar daquele projeto social anda lhe c-. .

Interessando tanto? :'; t
.; �. ;1)

Escorpião 23/10 a21/11
o astral do dia está dos mais movimentados e

facilita uma das coisas de que você mais gosta,
a transtorrnação. Você, como o alquimlsta do
zodíaco, busca incansavelmente a reformulação

. e a evolução, E agora: casa, descasa ou compra
uma bicicleta, mantém a mesma cor de cabelo
'ou apela para o verde? Sua sensibilidade e

disposição estão a mil, aproveite,

Virgem 23/8 a 22/9
Ok, você se comprometeu a solucionar essas
questões burocráticas e descascar os abacaxis
alheios, só que hoje convém dar um desconto,
É Isso mesmo, amigo Virgo, a Lua está fora de
curso, desorganizando o dia, Que fazer?
Arrancar os cabelos só piora a situação, O jeito
é se adaptar: comece pelas pequenas coisas,
você é expert nlsso.

Peixes 19/2 a 19/3
Está sentindo vibrações e energias que até
agora não havia percebido? Calma, não se

assombre, está tudo dentro dos conformes, .,' l I
Antenas e radares em ação, A palavra certa na 8!
hora certa, movimentos precisos como os de '

'"

um 'nadador campeão: você tem tudo para agir _,

. com 100% de acerto, Você sabe o que esperam: 3

de você, não sabe?

Sagitário 22/11 a 21/12
Siga apenas uma seta hoje, arqueiro amigo, Vá
atrás da flecha e dispare na direção do seu

Intima. Não tenha medo, dói muito menos do
que você pensa, Não receie mexer com aquele
assunto espinhoso, Em pensamentos você
pode tudo e ninguém fica sabendo, Reflita
sobre a questão, analise os rumos que está
tomando, estude altamatvas.;

Gêmeos 21/5 a 20/6
Nada de correrias, gemlnlano, deixe as

atividades cotidianas transcorrerem em seu

ritmo natural. Caso um ou outro atrapalho
aconteça, procure tirar proveito disso e dlvlrta
se, Não se distraia em pequenas vaidades,
porém, eleve seu esplrlto, Se você deseja
sobrevoar universos Inexplorados, use somente
combustlvel de primeira qualidade,

\
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o empresário Giuliano Donini toma posse na vice
presidência da ADVB hoje à noite

PAULlCÉIA DESVAIRADA
O empresário João Carlos Marcatto e a esposa Sônia
Mahfud estão em São Paulo curtindo as delícias do Guarujá,
em seguida irão participar de um casamento na capital
paulista.

CAMAROTE

POSSE
Para marcar a posse de Giuliano
Donini na vice-presidência regional
da enti�a.de, a ADVB - AssociaçãO
dos Dirigentes de Vendas e Marketing
de Sa tarina realiza hoje �. noite".
em J

'

do Sul, a primeira ediç��
do la r'de Idéias. O evento

•.

acontecerá às 20h, no Clube Atlético
Baependi. O\ncontro terá a

participação do palestrante Josué
Gomes da Silva, presidente da

,

Coteminas.

BOXE EM ALTA
A cantora de axé music Ivete

Sangalo encontrou um novo

esporte para manter o corpo em

forma e se preparar para encarar a

folia do Carnaval. A musa vem

lutando boxe todos os dias nas

últimas semanas, mas jura que
não é para bater no namorado
Marcos Braga. Ela conta que o

esporte tem deixado seu corpo
bem feminino. Os homens que o

digam! Aliás, o boxe nunca esteve

tão em alta na ala feminina. Em'

[aragua, por exemplo, a febre já,
começou, e uma das poderosas
adeptas do boxe é a artista

plástica Denyze Zimmermann

Silva, esposa do presidente do

grupo WEG, DécioSilva.

EM SAMPA
De 9 a 12 de fevereiro o

empresário Renato Freiberger
(da Bell'Arte) estará em São
Paulo participando da ABIMAD,
uma das maiores feiras de móveis

do pais, que recebe visitas de

lojistas de todo o Brasil e do
exterior. A Bell'Arte mostrará

todas a suas novidades num
estande de 340m2.

?
II

�bell' erle

O CORREIO DO POV

Quem está mais feliz que ganso novo na lagoa é a
Anelise Soares. Não é por nada: ela foi à ganhadoll
do carro C3 zero quilômetro da promoção Natal
Divino, realizado pelo Shopping Center Breithaupt.
Agora o lado triste disso tudo é que Anelise só PO�I
andar no banco do cerenelro, pois ela ainda não
possui cartà para dirigir. Fazer o que?!

A empresa Marisol, sempre pensando no bem-estar
coletivo, através de seu diretor de marketing Giuliano
Donini, anunciou que vai investir 30 mil reais no

Grêmio Esportivo Juventus durante o Campeonato
Caatarinense. A notícia foi dada ontem para o

presidente Lia Tironi.
'

Hoje à noite a partir das 18h a nossa querida
Associação de Amigos dos Autistas (AMA), depois
de grandes trabalhos e muitas lutas das voluntárial
em busca de fundos, estará sendo inaugurando S�I
sede na rua Gustavo Friedmannn, na Vila Lalau.
Bola branca!

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães vai mostrar
seu samba no pé no camarote da Brahma na Sapuc
Após um longo descanso antes da virada do ano,
Ctssaretorna ao batente. A atriz havia feito segredin c

para um novo projeto em 2007, mas agora ele foi
desvendado: Cissa será Sandra na nova novela
Paraíso Tropical, da Rede Globo.

Essa é da boca do forno! Segundo fonte fidedigna,
ex-miss Brasil Taíza Thomsem, enquanto moroú e
São Paulo, onde vivia uma vida de princesa, teria
sido sustentada por um empresário aqui da nossa

região. O babado rolou numa mesa de bar e as

pessoas que estavam lá não jogam conversa fora, a]
Ai, ai,ai! Não adianta me ligar que eu não conto! �

O empresário Edemar Kaest, diretor da Cortilex
Cortinas é só felicidade! O motivo da alegria do'vov!
coruja é 'o nascimento do seu primeiro neto Otávio

'

e

Cavalcante, filho de Rafael e Keeidy Cavalcante.
Felicidade à familia.

DOBRADINHA
Atendendo melhor à dinâmica que nossa coluna
exige "começamos" o ano com mais esta mudança
aql1i no CP! Amados leitores, agora além das
quintas-feiras, procurem pela-coluna também às

terças, que aqui estaremos lançando com maior
'.

ência aquelas sem
'

referidas por vocês.

é sóo

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcC1ht::to@poracaso.com

confira em nossa versão ón.Ilne as coberturas completas dos eventos

i/f, ."
.�

Destaque para Roberto Mannes JR e William Bernardi
curtindo o visual da Mohonk Mountain em New York

MACY GRAY DE RETORNO MARCADO
Macy Gray já tem data marcada para lançar o novo álbum, que n�sta
humirrde análise soa já como um dos grandes deste ano. O novo disco

. da cantora, Big, sai no dia 27 de março e foi produzido por um dos
homens mais requisitado na música atualmente, Will.I.Am, do Black
Eyed Peas. O álbum ainda vai contar com colaborações de Linda Perry
(ex-4 Non Blondes), Natalie Cole e Justin Timberlake.

CINEMA NA FAIXA
Vai o toque: toda sexta-feira estamos sorteando 4 ingressos
para o Cine Jaraguá em nosso blog! Além de todo conteúdo
diário agora ainda têm fixo ainda mais esse babado. Passa lá
amanhã para conferir os detalhes e participar.

SEGURANÇA PELAS MÃOS .

Como forma de reforçar o combate às fraudes, ainda este mês,
o banco Bradesco irá implantar caixas eletrônicos com

sensores para leitura de mão para seus clientes do Rio de
Janeiro e São Paulo. Especialistas já avisam que ninguém
precisa se preocupar em por exemplo, perder a mão num

assaito, já que é preciso circular sangue nas veias da palma
da mão para o reconhecimento nos caixas eletrônicos. A idéia
caso não ocorra rejeição por parte dos clientes, é de

configurar estes terminais em todo Brasil até o final de 201 O.

CARNAVAL COM FATBOY SLIM
Oh yeah! E essa vai especialmente pra Bea: Norman Cook �e
apresentará dia 17 de fevereiro em estrutura especial
montada no estacionamento da Barra Sul- Avenida Atlântica;
Balneário Camboriú. Junto ao famoso OJ ainda sobem ao

palco Layo & Bushwacka, Life is a Loop, Daniel Kuhnert,
Carioca e Mary Zander, Wow! A bagunça toda começa 18h.
Agora olha essa: por hora os ingressos estão custando R$60
o feminino e R$120 o masculino (e tendem a aumentar). Se
quiser garantir a entrada, acesse www.ebilheteria.com.br e

compre o seu on.line. Contato: (47) 3361 1516 e 9122 6478 /

www.djunn.Qom.bç.

INDIANA JONES 4
Não sabia? O arqueólogo mais famoso do cinema vai voltar, e
mesmo que o filme não tenha entrado nem em pré-produção
a Paramountjá divulgou a data do lançamento: 22 de maio de,
2008! Até lá, vamos curtir as pérolas que 2007 reserva.

PROGRAME-SE

Local: MOINHO DISCO
Dia e Horarlo: 08/02 - 23h

Atrações: DJs Gú (SP),Adrian Bernardz e Xalinho.
+ Info: 47 9136 0793 titl www.molnbodlJ9Q.90m

Local: SCAR LOUNGE BAR
Dia e Horario: 08/02 - 23h

Atrações: Enéias Raasch.
+ Info: 337115190u 84066555

Local: CHOPERIA BIERBUDE
Dia e Horario: 08/02 - 23h

.t\traç6es: Enéias Raasch. ,

+lnfo:47913607930u �molnhodlscO!90m
Local: CI;tOPERIA 115 SoDia e Horario: 09/02 - 2011
Atrações: Quarteto em Três. Pa
+ Info;-47 32751971 ali www.notre·116.com.bt

Local:.NOTRE
Dia e Horario: 09/02 - 23h
Atrações: Pré Carnaval Baependi / Notre.
+ Info: 47 32751971 au www.notre-115..com.br

Local: UP LOUNGE BAR - POMERODE
Dia e Horario: 09/02 - 23h

.t\trações: Banda Alfa!'tptação + OJ Igor Lima.
:tlnfo: 47�1316902 ou www.uploungebar.c�m.br '

Local: COMBATCLUB
Dia e Horario: 10/02 - 23h

Atrações: DJs Fefeu vs Schuster e Nando Oliveira VS
. R. Costa (Live Percussion).
+ Info: 47 8412 2799 au www.sltecombat.com.b!:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




