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Manoel Carlos promete
muitas emoções para os

telespectadores de Páginas da
Vida. O desfecho sobre a

guarda de Clara e Francisco é
mantido em absoluto sigilo.
Mas, uma coisa é certa, o
empresário Léo e a médica
Helena vão travar uma dura
batalha, adianta o novelista.
.85
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. SENADO: RAIMUNDO COLOMBO DESTACA CRISE ÉTICA NA.POlÍTICA EM SEU PRIMEIRO DISCURSO .81

Pf:não ao prefeito

Reunidos sábado, os 26 integrantes do diretório municipal petista decidiram por unanimidade não participar do governo .4

.luventus g9leia e está a um gol da liderança FOCUS

A torcida j araguaense
I compareceu em massa no

I domingo, no Estádio João
Marcatto. Em campo, os

jogadores corresponderam
e venceram o

Metropolitano por 4x2.
Amanhã, às 20h30, o

tricolor recebe o Atlético,
em casa, com cinco

jogadores suspensos. Se
. vencer o "moleque
travesso" fica mais perto do
título da primeira fase.• 8

CORUPÁ
,

Postos de saúde

disponibilizam
eletrocardiograma
Dois postos de saúde de
Corupá contam com

eletrocardiograma para
atender pacientes quem
precise fazer exames

cardiológicos. Com boas
expectativas para o ano de
2007, autoridades da saúde
acreditam: que mais
investimentos no : setor

possibilitará a ampliação no
atendimento à população.
.6

Mercado prevê.
inflação abaixo
de 4% em 2007

o mercado financeiro
voltou a r e d u z i r a

expectativa para os índices
de inflação deste ano .. A
previsão para o IPCA·
passou de. 4,07% para
3,97%. O dado consta do
boletim Focus, divulgado
semanalmente pelo BC.
• 83

.

MORRO DA BOA VISTA

Projeto Cidadão

inaugura novas

instalações
Moradores do Morro da
Boa Vista receberam as

nov�s instalações do
"Projeto Cidadão". O
projeto que ate·n.de cerca de
70 crianças e adolescentes,
na faixa etária de 7 a 18
anos possibilita foi ampliado
possibilitando criar
alternativas para geração de
renda às famílias carentes e

amplia o Pau.
.5

ACIJS {

José Tejon abre
calendário da
ACIJS - APEVI

O Conselho de Núcleos
Setoriais ACIJS-APEVI
inicia o calendário de
atividades em 2007,
qunita-feira (15)com a

presença do jornalista e

professor José Luiz Tejon.
O evento que será
realizado no Centro
Empresarial conta com

parceria Sociesc e é
aberto não só a associados .

• 4

�

.127°JíNIMA MÁXIMA·

Solo dia todo, com muitas
nuvens de manhã. Noite
com muita nebulosidade
.86
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'. EDITORIAL

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Da-lhe Juventus:
A Arte e o Esporte vêm

dando muita alegria a Jaraguá
do Sul e Região ultimamente.
Praticamente não há mais o

que falar sobre os intermináveis
sucessos do time da Malwee,
símbolomaior da competência
da iniciativa privada apoiada
pelo Poder Público. Um
sucesso internacional e levar o
nome da cidade aos lugares
mais. distantes do planeta.
Também em outras moziz
lidades, a cidade vem se

destacando cada dia mais e

parte para ser' uma das

integrantes da elite que disputa
p,ara valer OS Jogos Abertos. '

E neste Campeonato. Cata>
rinense o Juventus, nosso

" Moleque Travesso, tem feito a

alegria do torcedor que vai ao

João Marcatto e ou que às

vezes até pega a estrada para

o Juventus é mais exemplo
de que as coisas feitas com
competência e seriedade
sempre dão certo".

ir ver o time jogar fora de casa.
Com competência adminis�
trativa - aquela mesmo que é

marca registrada do ernpre
endedorismo deJaraguá do Sul
e Regiao - os dirigentes do
Juventus montaram um bom
elenco e trouxeram de volta o

técnico Itamar Schulle, uma
pessoa que se identifica com a

cidade não só pelo cartel
vitorioso, mas também pela
conduta" capacidade e garra.
O Juventus é outro exemplo de

,que as coisas feitas com

competência e seriedade

sempre dão certo. Pode até

não ser campeão, mas já
cumpriu o importante papel de
dar entretenimento e alegria à
sua Região. Por isso, voltamos

'

a insistir: competência e

seriedade é do que mais

precisamos em nossas

administrações municipais e

Câmaras. É preciso seguir o

exemplo de gerenciamento que
vem sendo aplicado no

Esporte, por exemplo, para
que a população tenha a

certeza da aplicação correta e

eficaz do dinheiro do IPTU e

de outros tributos que
constituem a Receita dos

municipio. Para que isso se

concretize, é fundamental a
,

participação e a fiscalização,
seja do contribuinte, seja do
torcedor.

• ENTRE ASPAS

Se isso acontecer o Congresso deveria se enterrar de vez"
"Gervésio Silva (PFL), deputado federal, contra a anistia polítiêa pretendida para José Dierceu
(PT)" Roberto Jefferson (PTB).

"Ele (Dirceu) foi cassado sem provas".
Cláudio VignaHi (PT), deputado federal, defendendo a devolução dos direitos políticos de José Dirceu.

"Não houve quebra de decoro".
!João PizolaHi (PP), defendendo anistia política para José Dirceu, cassado em dezembro de 2005 por quebra
da decoro parlamentar r'

,
l

i. PONTO DE VISTA
"

iO significado do baixo-risco país
i para a economia brasileira

N as áreas de Comércio
Exterior e de Economia, as

�essoas têm muitas dúvidas

quando o noticiário informa

que o risco-Brasil, em 9 de
fevereiro, atingiu a taxa de

�68 pontos-básicos, um

recorde histórico. Mas o que

hgiÚfica exatamente isto?

Especialmente em países que

tive� c!ima de instabili�ade
�conomlca ou que, compoe a

comunidade
'

emergente

�nternadonal (como Brasil,
México e Argentina), o

fndicador mede o grau de
instabilidade econômica,r '

tornando-se portanto,
pecisivo para o futuro

tmediato destas economias. O
risco país, tecnicamente,
pignifica 'Emerging Markets'
Bond Index Plus, (EMBI+) e

tnede o grau de 'perigo' que

um país representa para o

investidor estrangeiro. É
calculado por agências de

classificação de risco e bancos
de investimentos. São

avaliados, principalmente,
aspectos como o nível do
déficit fiscal" as turbulências

políticas, o crescimento da
economia e a relação entre

arrecadação e a dívida de um

país. Por este motivo, após a

eleição de 2002 no Brasil e
no p�ríodo 2000�2002 na

Argentina, o risco-país
atingiu patamares altíssimos.
Sua expressão é em pontos
básicos e sua conversão é

simples: 100 unidades

equivalem a uma sobretaxa
de 1%. Ou seja, se o risco

Brasil atingiu 168 pontos, sua
sobretaxa é de 'apenas' (se se

pode falar em apenas) 1,68%

.Randal Gomes
Coordenador de Rela
ções Institucionais e do
curso de Comércio Exte

....._-------'' riorda Fatej.

sobre o valor dos Treasuries
americano. Como nem os

investidores brasileiros têm um

conhecimento absoluto sobre
outras economias emergentes
e como nem sempre a mídia
reflete as condições eco

nômico financeiras de -um

país, o EMBI+ (ou risco-país)
mostra pontos importantes
sobre o investimento futuro.
Para o Brasil, chegar a um

patamar tão baixo mostra que
há tendência à expansão do
fluxo de investimentos

estrangeiros e maior cres

cimento econômico. Assim, há
uma queda no desemprego
(que já estamos sentindo na

região do Vale do Itapocu) e

tendência à expansão salarial,
que se não controlada, pode
gerar custos indesejáveis para
as empresas.

O CORREIO DO POVO
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• DOS BLOGS

ItMijt.jde Souza

o PAC e as

emendas
Sob o impacto da avalanche
de emendas apresentadas
por congressistas
interessados em modificar o

PAC, Lula convocou reunião
do conselho político do
governo. Integram o conselho
os presidentes dos partidos
associados ao consórcio
governista. O encontro será
na manhã de hoje, no
Planalto. Lula mostrou-se
surpreso com a quantidade
de emendas ao Plano de

Aceleração do Crescimento:
até sexta-feira eram719. Em

público, Lula vem soando
diplomático. Diz estar aberto
a sugestões. Na reunião com

os partidos que o apóiam,
ele repetirá um bordão ao

.qual se agarrou desde que o

PAC foi anunciado: o governo
não admite que seja alterada
a espinha dorsal do plano. E

. o govemo, em tese, tem
•

maioria suficiente para rejeitá
las. É o funcionamento dessa
maioria que Lula tenta azeitar.
josias@uol.com.br

�1.OSlaS@UOI.com.br

• DO LEITOR

1Mb," Inês Dolci

Folia aérea
no Carnaval
o alerta sobre os riscos de
novos transtornos nos

aeroportos no Carnaval, e a

invasão da pista do aeroporto
de Cumbica pelos passageiros
são tristes conseqüências da

bagunça que atinge o setor
aéreo há cinco meses. Se
você vai ter que enfrentar um
aeroporto para viajar no
Carnaval, prepare-se para
encarar os possíveis ,

adiamentos e cancelamentos
de vôos, o desconforto da
espera e as filas. Afinal, essa,
hoje, é a rotina, e não a,
exceção no transporte aéreo
do Brasil, infelizmente. Anote
os horários reais de embarque
e desembarque, cobre
hospedagem, transporte e

alimentação (se for vítima de
atrasos e. cancelamentos)
para reclamar seus direitos em

entidades de defesa do
consumidor e até na Justiça.
Ao menos, servirá para

, pressionar os (ir)
responsáveis.

, mariainesdolci.folha@uol.com.br

� marl.lnesdo'cl.folh.@uol.com.br

Rede de inclusão é direito

assegura�o na Constituição
Mesmo com os direitos

assegurados pela constituição,
a inclusão de Pessoas com

Deficiência está cada vezmais
difícil. As vagas em concursos

públicos, a atenção em facilitar
o acesso para deficientes físicos
e até a legislação que define
de 2 a 5% das vagas para essas

pessoas, não são suficientes.
Muito mais do que colocar
regras, precisamos ativar as

nossas redes para impulsionar
a total inclusão das pessoas
com deficiência nomercado de
trabalho. Lutamos cada dia

pela integração da Rede
Catarinense de Emprega
bilidade Especia para que ela

sej a referência e o principal

meio para que possamos unir
a vontade de oferecer muito
mais do que apenas uma vaga
no mercado. Nossa batalha

completa um ano no próximo
dia 16 de fevereiro. O

Congresso Catarinense de
•

EmpregabilidadeEspecial foi o
resultado do esforço conjunto
da entidade que reúne

instituições do setor e mais de
160 empresas. Outro grande
trabalho desenvolvido é o

Portal de Oportunidades,
www.rcee.org.br, que vem

ganhando a cada dia mais e

mais currículos. Nele estamos

traçando o perfil das PCDs
catarinenses e mais do que
isso, podemos acabar com o

14i4'kinrn Dias

o crime e os

cidadãos
A criminalidade jamais será U:'J

extinta em qualquer país, é 1 '1
'

óbvio, mas existem centenas- ,

de medidas, testadas com
'

sucesso em várias partes do "

mundo, que' ajudam a reduzi-
'

la substancialmente.
. ':

Implantá-Ias ou não é questãb '

de decisão do goveroo e da [ ,

sociedade. Sim, da
r j

sociedade.Precisamos acabar 'J
com esta mania de achar que
governo é uma entidade
mágica que tudo pode, e que
nós, você e eu, -não nada ;'
poqemos. O poder do cidadão
é muito maior que ele próprio
imagina.A internet é uma

arma mortal contra os maus

govemantes e maus políticos
Lembre-se, foi a reação
indignada da sociedade que
obrigou o Congresso a revogar
o obsceno aumento salarial
auto concedido aos seus

membros. A morte do garoto
João Hélio pode ser a gota
d'água que tatava para
mobilização nacional.
Blogdo ET

�kalencar@fOlhasp.çDm.br

1 I,

•Gualtiero Schlichting Piccoli
Professor e presidente da Rede J
Catarinense de Empregabilidade Especial;

mito de que falta capacitação,
para elas. Muitos dos cadastra';
dos tem superior completo].r,
até currículos que daria invyja:
à qualquer pessoa, dita,
normal. Já são mais de 14Q
currículos. e queremos chegar
a 500 ainda no primeiro
semestre.

O resultado só nos faz

acreditar, cada vez mais, na

potencialidade e na capacidade
das pessoas que para muitoS SÓ f

são empregadas por merO

cumprimento legal: NossO

trabalho esta começando, mas
não vamos deixaro preconceitO,
a falta de foco e o desânimo,
acabar com os projetos da rede ')

que está crescendo a cada dia.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e pocem ser enviados por e-mail
redação@ocorrelodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, caJxa
Postal19. É obrigatório Informar nome completo, proflssão, *CPF e * telefone (* não serão publicados),
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É olho no olho
�manhã o prefeito Moacir Bertoldi e alguns secretários

t�m. reunião agendada com presidentes de associações de

rrtoradores à noite, na sede da Associação dos Municípios
d' Vale do Itapocu. Em ano pré-eleitoral, o chefe do
�EecutivO pretende anunciar projetos que considera
;�evantes para os bairros. Yárias deles não executados nos

'r, dois primeirQs anos de seu governo. E isso terá de explicar
de maneira convincente, já que quase todos foram

promessas de campanha em 2004. Que não se espere muita

c@r.dia.lidade. A paciência está no limite.

� J:"apa branca oficial
o Partido Republicano

Q Brasileiro j á tem sua

J comIssao provisória
constituída formalmente.

,

Na sábado esteve em

'i' Jaraguá o presidente esta
" dual da sigla, para abonar a

formação do partido no

, ffijior colégio eleitoral do
Vale do Itapocu. Aqui o

':i PRB tem na executiva
" provisória os secretários
'Carlos Alberto Dias

(Secretaria Extraordinária
de Gestão), Alberto João
Marcatto (Obras Públicas e

Habitação) e Luis Fer
nando Marcella (dire tor
presidente do Samae) .Mais
chapa branca, impossível.
Agora alvo de adversários
políticos que já falam em

uso da máquina pública
com fins eleitorais. pPor
conta da campanha para
prefeito em 2008.

ambulancioterapia

Segundo o deputado
lailson de Lima (PT),
médico e ex-prefeito de Rio
do Sul, atualmente 50 mil
pessoas do interior do
tJtado procuram hospitais
de Florianópolis para
t'¥àtamento de saúde,
mesmo depois de ter sido

��unciado que uma das
oahdeiras do atual governoorr:
'W ser o fim da,',it'

l��bulancioterapia" nas

campanhas do governador
Luiz Henrique da Silveira
(PMDB) de 2002.e 2006.
Aliás, na semana passada
um veículo van com 14
pacientes capotou quando
voltava para Tijucas,
matando dois pacientes.
Todos tinham ido atrás de
consultas na Capital.
Nestes últimos quatro anos

nada mudou, ao contrário,
a romaria continua.

�8BiQcombustível em projetor:

�j, Projeto de lei.do depurado Pedro Uczai (PT) cria o

",lunda de Incentivo ao Biocombustível. Os veículos
(\,autornototes que utilizarerao biocombustível terão um
r desconto na alíquota de IPYA, reduzindo de 1% para
0,5%. Em outro projeto o deputado propõe a

" produção., industtialização � comercialização de
I combustívd biodegradável em veículos de passeio,
01 transporte coletivo, carga, embarcações navais, e como
aditivo em óleo diesel e outros tipos de combustível.O
biodiesel será produzido com óleo vegetal extraído dê
flantas oleaginosas, como soIjil, mamona, algodão,
girassol, palmeira, canola e pinhão manso.

\

MOSAICO
mosaico@ocorreiodopovo.com.br

PT tora da prefeitura
Prevaleceram os argumentos do ex-deputado

DioneiWalter daSiva, visceralmente contrário aUllla
aproximação do PT com o governo do prefeito
MoacirBertoldi(PR),Na prátiqa, erao arestada.de
óbito dele, que tem pretensões de candidatar-se a

prefeito em2008.Diortei havia qualificado a proposta
como um-suicídio político. Mas se pôde ver que parte
do PT não pensa assim. Aliás, na disputa ele 2004 o

próprio Dionei chegou a conversar com Bertoldipara
uma dobradinha. Depois disso o combativo
presídente da União [araguaense de Moradores,
Justina da Luz, esteve com o pé na prefeitura. E por
pouco não entrou.

'Radical 1.
A rede municipal de

ensino de Blumenau in
cluiu a educação ambiental
como assunto interdis
ciplinar, envolvendo 25 mil
alunos de 52 escolas
públicas. Outra novidade:
acabaram os feriados
prolongados motivados por
pontos facultativos, que
deixam de existir em

qualquer hipótese. Acabou
a vadiagem.

Radical 2
Mesmo quando um

feriado nacional cair numa
quinta-feira. A decisão do
prefeito João Paulo
Kleinübing e de seu novo,

secretário da educação,
Maurici Nascimento, vai
garantir o cumprimento
efetivo do calendário anual
que é de 200 dias letivos

.' exigidos por l�i. Exemplo a

ser imitado por todos.

Radical 3'
A maioria dos prefeitos

não tomam atitudes como

esta apenas para "ficar bem"
com -os servidores. Poli
ticamente, isso' sempre dá
efeito positivo. É bom
acrescentar: ponto fa
cultativo é feriado como

qualquer outro, mantendo
os sa-lários integrais pagos
pelo contribuinte.Um
verdadeiro acinte.

Já é
Oficialmente o PFL será

extinto em março, mas a

cúpula já usa o novo nome,
Partido Democrata, para
que filiados acostumem os

. ouvidos desde agora. O ex

senador Jorge Bornhausen
diz que a mudança foi
motivada pela onda de
populismo, "uma praga
contra a democracia" na

'

América Latina e no Brasil.

Sem marchas
Governador Luiz

Henrique da Silveira
(PMDB) apelou para que
prefeitos não mais

participem de marchas a

Brasília para cobrar do
governo aumento de 1% na
cota de repasses do Fundo
de Participação dos Muni
cípios. LHS entende que os

prefeitos precisam para de
mendigar o que lhes
pertence de direito.

Escola de Governo
Yão até dia 5 de março

as inscrições para a Escola
de Governo de Jaraguá do
Sul. A exemplo. de anos

anteriores, com aulas
ministradas nas terças
feiras, das 19h às 22h, na
sede da Amvali, para
pessoas com vocação de
liderança (dirigentes em

presariais, agentes públicos,

líderes comunitários) e

demais pessoas da
comunidade que tenham
interesse, independente do
grau de escolaridade. A taxa

de matrícula é de R$ 80,00
e a mensalidade no mesmo

valor, pagas entre os meses

de março e dezembro. Fone
3370;7933 e 3275-0020 ou
amvali@amvali.org.br

lá na hora
, Deputado Gilmar Knaesel
(PSDB) entra em seu

quinto mandato na

Assembléia Legislativa,
sempre votado em Jaraguá
do Sul e região. Se já
intercedeu a favor de algum
município do vale do
Itapocu não se sabe. Se o

fez, esqueceu de informar. É
outro para ser cobrado.

Eduardo Guedes de Oli veira

Poluição do mar aumenta
O aumento de alguns

pontos impróprios para
banho de mar nas praias
catarineses é, também,
devido às fortes chuvas que
têm ocorrido no litoral, sem
contar a falta de inves
timentos em saneamento.

Com as chuvas, uma

quantidade de lixo e

substâncias químicas das
ruas é levada para a praia.

Mas a falta de saneamento,
prejudicando as condições das
praias, é acentuada segundo a

Fatma. Quatro praias tiveram
aumento em relação à análise
da última semana compontos
de poluição ampliados: Penha,
São Francisco do Sul, Porto
Belo eFlorianópolis. Relatório
de sexta passada mostra

crescimento de mais 2% na

temporada.

O CORREIO' DO POVO

DETALHE
--_,�.

)

. Vamos cobrar?
Só para lembrar. Os .

.

deputados estaduais··
Darci de Mattos (PFL) e
Kennedy Nunes (PP),
ambos eleitos por
JOinville, J'á estiveram em

!J
Jaraguá do Sul

1
colocando seus serviços.
à disposição do prefa�o. .�
e da comunidade. como . .z

foram votados aqui
'" . b

também, devem ser <t
cobrados.

Maioria rt

Lula perdeu nos dois
turnos em SC, mas leva :

, j

a ampla maioria da ' b

bancada federal. DoS 16, (1
três são petistas e três, ".',

. tl

do aliado PP. Entre os 10' " �
deputados da coligação"" .1

em torno de Luiz : ."' ; .�
Henrique, devem ficar na

"

oposição Paulo
.

'. :' '. �Bornhausen e Fernando
. "�

Coruja.

E agora?
Casal que não procriar
em três anos terá o

casamento legalmente
analaco..,É.,a.,provocativa :
propostà dér'g\ays da
Costa Leste dos EUA
que, para apresentá-la, '

','

terá que reunir 224 'mil. E
uma resposta a j

conservadores que
defendem o casamento
apenas como

reprodução humana.

Finalmente
Pesadelo de motoristas

".j �

que circulam pelo
�,.I',

chamado "trevo da
.

"

Mafisa", entroncamep!o 'i"

da rodovia Guilherme,. .r'

Janssen e BR-4709, ern
Blumenau, pode estar
perto do fim. Construção
de viaduto deve começar
em abril. Tem 16 K
construtoras ,,; d
interessadas. Custo de .. i ','D
R$ 10 milhões. ' ',; '.'; ��

, , It

E nós? ," ,

Além disso, a Assembléia .:"

�
Legislativa criou um

fórum permanente para
pressionar pela.
duplicação da BR-470 e

que tem como membro o

deputado Jean Kuhlmann
(PFL), de Blumenau, já
que a rodovia está
incluída no tal Plano de
Aceleração .do
Crescimento. Não

. caberia incluir tambér11 a
BR-280?
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UNANIMIDADE: 26 INTEGRANTES DO DIRETÓRIO REJEITARAM PARTICIPAÇÃO

PT decide ficar fora do
,
,

governo Moacir Bertoldi
Mas partido não
descarta integrar
aíliança com siglas
ã'a base em 2008

I·

ctÀROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL
:::
r'

.

.J?or unanimidade, os 26

thtegrantes do diretório do PT
de Jaraguá do Sul decidiram

ffjdtar uma composição com

Q: governo municipal. O

�artido, que chegou a montar

uma comissão para discutir o

�sunto, vinha sendo assediado
a integrar a administração do

prefeitoMoacirBertoldi (PR),
que tembuscado aproximação
com siglas que não formaram a

aliança vitoriosa em 2004.
O assunto foi pauta de uma

reunião realizada no último
sábado, e que contou com a'

participação de aproxima
damente 35 petistas. Parte
deles, favoráveis à composição
com o governo, preferiramnão

manifestar sua posição,
deixando prevalecer o con

senso. Para o presidente do
diretório, Sebastião Camargo,
o silêncio dos governistas foi
resultado. do "debate". "A

avaliação apontou que o

. melhor caminho é a unidade

partidária, contribuir com o

município intermediando

ARQUIVO/OCP

projetos junto aos órgãos
federais, mas sem estar dentro
do governo municipal",
informou.
Mas a decisão de não aceitar

cargos na prefeitura não

extingue a possibilidade do PT
.

vir a integrar, em 2008, a aliança
formada pelos partidos que

hoje dão sustentação ao

governo municipal, e que
.

deverá ser mantida. ''A única

composição que foi descartada
é com o PFL:', informou

Camargo, acrescentando que
as definições relacionadas a

coligações serão tomadas
"Essomente no ano que vem., te

NOVO REINADO

o Parque Municipal de Eventos virou palco para eleição da
rainha, princesas e rei momo do Carnaval 2007, no último
sábado. Otricampeão "Em Cima da Hora" elegeu o rei momo
Paulo Vitor Antônio, a rainha Jaqueline da Silva e a 2a princesa
Juliana de Borba. Já a 1 a princesa Marlusa Rosa é do bloco
Sem Preconceito. Em seguida, um grupo de passistas e parte
da bateria da Escola de Samba "Protegidos da Princesa", de

Florianópolis, animou o baile no pavilhão C, que reúniu cerca

.
de mil pessoas.

\.,

ano o trabalho será direcionado
aos problemas e possíveis
soluções, à elaboração de um

plano de governo", completou.
Um dos líderes do movimento
contra ti adesão ao governo
municipal, o ex-deputado
Dionei da Silva comemorou a

decisão que, para ele, "provou
amaturidade doPI, que deseja
discutir projetos e disputar as

próximas eleições". Em nota

enviada ontem à imprensa,
Dionei elencou motivos que
levaram o partido a rejeitar o
convite de Bertoldi. As

promessas de redução no

número de cargos comissiona-

dos; desativação do departa
mento de Saúde do Trabalha
dor; derrota do projeto de

regulamentação do trabalho
aos domingos; devolução dos
recursos federais destinados à

implantação da Farmácia

Popular; nepotismo na adminis
tração, aumento da tarifa de

água; atraso nos repasses a

entidades; caso Canarinho;
denúncia de benefício à

empresa de irmão do prefeito
na realização de serviços no

abatedouro municipal; e

terceirização da merenda
escolar foram alguns dos
motivos citados pelo petista.

Chiodini é reeleito. presidente
O empresário Paulo

César Chiodini foi
reconduzido à presidência da
Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do
Sul). A eleição, realizada na
noite de ontem, escolheu a .

nova diretoria e os conselhos
Deliberativo e Fiscal da
entidade para o período 2007/
08. Na oportunidade, foi
apresentado o relato das
atividades realizadas em

2006 e feita a prestação de
contas, aprovada pelos
associados.
Chiodini agradeceu o

"empenho" dos diretores,
funcionários e associados da

Acijs, em especial ao ex

diretor Jaime Richter, que
não participará da atual

direção da entidade.
"Sou apenas um vendedor de
gasolina. A presidência da

Acijs me proporciona novos

aprendizados todos os dias",
afirmou, agradecendo a

confiança dos associados

Chiodini: "Novos aprendizados"
para mais um mandato à
frente da entidade
empresarial.
APEVI - Durante a assem

bléia geral, foi apresentado
também o projeto de
consultoria idealizado pela
Apevi (Associação das
Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu), para
oferecer amelhoria da gestão
e fomentar novos negócios
entre os associados e

empreen-dedores. inte
ressados em participar do
programa.

MERCADO EXTERNO

O CORREIO DO POm

.

�

PSB de Jaraguá do SU�I
planeja ações do ano [

Pedido de informação :

sobre Issem é, rejeitadQ:

sigla não alcançou os 5% dos
votos para deputado federa\,O
mas chegou a pelo menos 2%.

"Nós aqui conseguimos quasJ�
4% dos votos", disse. 81
Segundo ele, a de-cisão eri1.�
hipótese alguma significará a

extinção da sigla ou a fusão c0%J
outras legendas. "Pel�L
contrário. A idéia é reforçar o
partido", declarou, lembrando
que estão avançadas afu�
tratativas com o deputad<:jj
federalDjalma Berger (PSDB)J
que deverá consumaro ingressp!
no partido na próxima semana,
tornando-se o único reprejiJ
sentante doPSB catarínensera,
Câmara Federal. Gonçalve�
informou ainda que até abfiÀ
deverão ocorrer as eleições Pat'ftj
reimplantação dos díretóríos,
municipais. (CT) ls

31

)

Marisol vai produzif�,
algodão especial �s

A Marisol deve lançar nas

próximas semanas um tipo de

algodão especial que terá com}
foco o mercado externo. Â
idéiaé criar.umproduto �irnilar
ao famoso'algodão eg{pd� �9'
cobiçado nomundo inteiro .. 1q
A estratégia segue a linh�
"Pure Brazil Cotton", dtI
Coteminas,· que desde a
semana passada está à vend�
em uma grande loja d£
departamento dos Estade;
Unidos. 1b

já que não há nenhum
documento que comprova �
autorização do conselho'e
alegou, lembrando que Sb
Issem passa por audiroris
interna. 'fi

N o pedido, J asse�
solicitava todas as atas dll:'l
reuruoes do conselbs
realizadas em 2005, 2006 e

este
.

ano; documental
probatórios contendc j]

. indicação dos valore�
aplicados, datas dag
aplicações, tipo, nome e CNPJ
da instituição financeira onde
foi feita e o relatório/extraW
das aplicações feitas entrei

I
2000 e 2004. J

A vereadora Maristel31
Menel (sem partida}
prometeu encaminhar a(!J

Ministério Público as

denúncias, caso a auditori�
comprove irregularidades na:

aplicação dos recursos OU nill
, .

I b
.. p�oPf.1P ssem. .'

;\.,: ".':;' ',," �. ,

. ,��'.,","

fI

JARAGUÁ DO SUL

.

OPSBdeJaraguádoSulrealiza
amanhã, às 19h301 na Gráfica
22, uma reunião para tratar do
planejamento do partido para
este ano. Em ano pré-eleitoral,
a sigla já começa a se organizar
no sentido de discutir nomes de

potenciais candidatos. O foco,
ressalta o secretário geral
Emerson Gonçalves, será com
relação à disputa proporcional
nas eleições municipais do ano
quevem.
Outra pauta da reunião será -o
fato dos diretóriosmunicipais do
partido terem sido rebaixados à

condição de comissao

provisória, por determinação da
direção nacional do PSB.

Segundo Gonçalves, isto

ocorreu emmunicípios onde a

PALESTRA

Acijs e Apevi iniciam
atividades na 53·feira
Na próxima quinta-feira, o

jornalista e professor de pós
graduação da Fundação
Getúlio Vargas e da Escola

Superior de Propaganda e

Marketing de São Paulo, José
Luiz Tejon, faz palestra no

Centro Empresarial, às 19h30.
O evento marca o início das
atividades de 2007 do
Conselho de Núcleos
Setoriais da Acijs- Apevi.
Mais informações pelo

.
telefone 3275-7033.

.

JARAGUÁ DO SUL'

Por seis votos a quatro, a

Câmara de Vereadores
rejeitou ontem o pedido de

. informação sobre aplicações
de recursos do Issem

(Iustituto de Seguridade
Social dos Servidores
Municipais). O vereador
Dieter Janssen (PP), autor do
pedido, disse que o objetivo
era apurar se houve ou não

irregularidades na

transferência de R$
17.961.863,00 de bancos
brasileiros para o Deutsche
Bank.

Segundo denúncias, a

aplicação dos recursos foi
feita pelo ex-presidente do
Issem, médico Walter
Falcone, sem autorização do
conselho do instituto.
"Contando que a aplicação
foi feita de forma regular,
resta saber quem a autorizou,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.....

REGIAO
redacao@ocorreiodopovo.com.br

� •

A A

I�ÓVEL: INVESTIMENTO DE R$ �5 MIL VEIO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Instalações do "Projeto Cidadão�� são inauguradas
objetiva é criar

p�ojetos para gerar
renda e descentralizar

p[J()gramas sociais
I)

q
1

�

ÚAIANE ZANGHELINI
JftRAGUÁ DO SUL
o

.
o A Prefeitura inaugurou
o'htem à tarde as novas

ifistalações .do "Projeto
Cidadão", no Morro da Boa
Vista, em solenidade que

cmntou com a presença de

d-iversas autoridades

p0líticas. Localizado pró, -

m:mo à Escola Municipal
A\delino Francener, o

ifhóvel foi adequado e

:mpHado para criar

alternativas de geração de
renda às famílias carentes

e descentralizar o Paif

(frograma de Atenção
Integral à Família), que
,

.

) atenderá pessoas de todas
as faixas etárias.
A coordenadora de

Assistência à Criança e ao

Adolescente, Lídia Zenaide
Sabel, informa que os

pr9jetos de geração de
renda estão em fase de

. estudos e devem funcionar
de forma descentralizada,
em pontos estratégicos do
bairro.

Atualmente, o "Projeto
Cidadão" atende 70 crian

ças e adolescentes na faixa
de 7 a 18 anos com oficinas
de artesanato, educação
ambiental, papel reciclado,
dança e outras atividades.
"Essas atividades são

abertas para crianças e

adolescentes de qualquer
classe social", explica,
informando que a equipe
que realiza o

acompanhamento das
famílias é formada por.

psicólogo, assistente social,
pedagoga, terapeuta
ocupacional e instrutores
das oficinas.
A reforma e ampliação

do imóvel começaram no

início do segundo semestre

de 2006 e teve um

, investimento de R$
85.174,47 do FIA (Fundo
da Infância e

Adolescência). O recurso

foi aplicado na ampliação
da sala de reuniões,
secretaria, lavanderia,
depósito, cozinha, refe i
tório, área de cobertura e

recreação. Desde então,' o
projeto funcionava proviso,
riamente em um imóvel
cedido pela Secretaria de

Educação, no Morro da Boa
Vista.

O Pait é um serviço
continuado de proteção
básica desenvolvido nos

Cras (Centros de Refe
rência de Assistência
Social) da microrregião. "A
finalidade é desenvolver
ações que melhorem a

qualidade de vida das
famílias j araguaenses",
salienta a coordenadora.

5)

Çri�dores se unem para abrir as�ociação na região
I[ICerci:í' 3t?::tO cri1id5t�s' d� i

Vale dó' Itapocu marcaram

presença no "1 Q Encontro de
@;riadores de Ovinos de
f,rraguá do Sul", na manhã de
sabado, noBairro Santa Luzia.
® objetivo é criar uma

áSsociação de ovinocultores e

caprinocultores para
desenvolver novas atividades
econômicas na área rural da
região...'

Durante o encontro foi
eleita uma comissão para
diação' do estatuto da
associação, que inicialmente
deve contar com a

Pàrticipação de 30 criadores da
microrregião. Um dos assuntos
debatidos foi a inseminação
átificial em ovelhas e cabras
no Estado, que vai reduzir os
(ustos de criação através do

,
melhoramento genético desses
áiUrnais.

DEFESA CIVIL

Voluntários atuam
� partir de março,

5 A Defesa Civil realizou no
s:ábado um mutirão para
inscrição de voluntários. Os
15 inscritos participarão de

�rn curso de capacitação e

�omeçam a atuar a partir de
março. Inscrições continuam'
até o dia 28 de fevereiro
tlelos telefones (47) 199;
1273-8008 ou 3372,8218. Os
interessados devem ter mais

. de 18 q_nos..
..'

-

':... _ ..\" .,'::

Reunião para criar associação
''A associação vai agregar

valor ao pequeno produtor e

ampliar o comércio de carne

de ovelhas, leite de cabra e

derivados, ainda pouco
explorado na região",
comentou o secretário de
Desenvolvimento Rural,
Amarildo Sarti, informando
que existem cerca de 40
criadores de ovinos e caprinos
no município. Segundo ele, a

SCHROEDER

Calendário de
eventos aberto
ASecretariadeTurismorecebe

cadastros para o calendário de
eventos 2007/2008 da cidade até
o próximo dia 23. Podem ser

inscritas festas de empresas,
escolas, clubes e da comunidade
em geral. Para isto, é preciso
solicitar ficha junto ao órgão e

depois encaminha-la pelo e-mail
turismo@schroeder.com.br.
Informações pelo telefone 3374,
1191.

- ,i :..,
. ·1

:r
" ,_

Cidasc (Companhia Integrada
de DesenvolvimentoAgrícola
de Santa Catarina) de Indaial
está selecionando osmelhores
reprodutores e coletando o

sêmen no município para, no'

próximo mês, distribuir o

material para os criadores e

prefeituras catarinenses que
participam do projeto.

O secretário também
informa que o abate de ovinos
e caprinos acontecerá no

abatedouro' municipal,
localizado no BairroGaribaldi.
Ele afirma que o espaço será
ativado no mês de abril, após
receber as adequações exigidas
peloMinistério daAgricultura,
e que as licitações serão abertas
no início de março. "Vamos
fazer o possível para agilizar a
abertura desse espaço, que vai
impulsionar a economia na

área rural", salientou. (DZ)

INSTITUTO BUTANTÃ

.....t, '.

Pesquisadores em

Jaraguá do Sul
Quatro pesquisadores do

Institute Butantã estão em

Jaraguá do Sul fazendo estudos
sobre as cobras -das espécies
dormideira e jararaca. Hoje
proferem palestra, a partir das
9h, no auditporia da Samae,
para técnicos. Amanhã (14)
falam para a população em

geral. Mais informações
contato com Fujama, telefone
3273'8;�

.
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CES�R JUNKES/OCP

�'� .. £
Inaugurada novas instalações do Projeto Cidadão para ampliar atendimento aos carentes do Morro Boa Vista

"E"'E-SE"" 'ERCEI. �I
::.'

.,'�'�- ", l:�'"

Acerele o ritmo de suas
conquistas na
Fellows'ldiomas.

* Solicite mais informações

2�:�Ji
Inglês ou Espanhol . de'se *

Aqui você tem:
- Método moderno
- Professores com vivência no exterior.
- Material importado específico para
adolescentes e adultos.

- Máximo 6 alunos por turma.
- Aulas dinâmicas.
- Reposição de aula. *

Cursos dinâmicos.
do i[liciante ao avançado.
Público: jovens e adultos.
carga horária: 2h semanais.
Manhã/Tarde/Noite
"desconto para alunos novos
nas mensalidades de
Fevereiro, Março e Abril

iUli1ffl@@íi
Há,muito tempo você queria
um curso assim.

Inglês ou Espanhol em 14 meses. *

carga norária: 3h semanais.
Público: jovens e adultos.
Manhã/Tarde/Noite

Matriculas'
Abertas 3275-3475

I

.1

Início das aulas: 12.02.2007

Rua Domingos da Nova, 227 .Jaraguá do Sul
(em frente à Circuito Veículos)
fellows@netuno.com.br

.

Fellows' Language School Ltda.®

.

./. ;.'.�
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Pt1OJETO: PERSPECTIVAS PARA 2007 INCLUEM A FINALIZAÇÃO DE ALGUNS SETORES DO P.A.

, tompra de equipamentos' deve
i .

[tacttítur a vida de pacientes
I
I

Pr nto Atendimento deve começar a funcionar em partes até o final deste ano. Conclusão oa obra fica para o primeiro semestre de 2008
I --

�letrocardiOgrarnaS às unidades do Lions e da Rua Além disso, é certa a Atendimentocomeceaatender

��o disponibilizados 25 de Julho. Em fevereiro, a liberação de verbas federais a população, pelo menos, em
r promessa é de que outros dois para a realização de obras na partes. Por enquanto o prédio
em dois postos da rede postos da cidade recebam o área da Saúde. Em abril, deve está inacabado, só que o

nhunicipal de saúde materiaL ser iniciada a construção do objetivo é abrir as portas,
k Segundo a secretária novo prédio da unidade da 25 parcialmente, no final de 2007.

KELLY ERDMANN interina de Saúde, Alice - de Julho. O valor a ser gasto é Até julho de 2008, de acordo-

CO�UPÁ -, °R1�çàneiro,'2007 promete ser
-

de R$ 100mil, provenientes de
um ano de conquistas para o duas emendas parlamentares.

Os corupaenses. que setor. Uma das primeiras é a Outros R$ SO mil e R$ 73 mil
precisarem de exames cardíacos compra dos 'eletros, que juntos vão beneficiar, respectivamente,

somam investimentos em terno os postos da Vila Izabel e do Oprojeto estáorçado emR$
deR$16mil. "Osequipamentos Centro. Ambos serão 1 milhão e 117 mil. Grande

tambémsãoimportantesporque reformados e ganham
temos nove casos comprovados ampliações no espaço fisico.
de leishmaniose em Corupá e HOSPITAL - Uma das

estas pessoas necessitam do principaismetas deste ano é dar
exame a cada dez dias", explica. condições para que o Pronto

contam agora com

equipamentos de

eletrocardiograma disponíveis -

na rede municipal de Saúde.
As aquisições começaram no

mês passado, quando dois

aparelhos foramencaminhados

com a secretária, o Mini

Hospital, como também é

chamado, deve ser inaugurado
na totalidade.

parte deste valor vem do

governo federal, porém, a

Prefeitura tem sido obrigada a

dar contrapartidas de 30 a 40%
do total repassado. "Não temos

Concurso público tem mais de 560 candidatos para 69 vagas
Pouco mais de 560

prGfissionais se inscreveram

nç{concurso público da
Préfeitura de Corupá. O
p��cesso seletivo abre a

p�ssibílidade de emprego

piÍ.i'a 69 pessoas em cargos

d�:. nível fundamental,
m(dio e superior.
�Â maioria dos candidatos

é ítda região do Vale do
(l'

Itapocu. De acordo' com o

coordenador, Adriano
Hofmann, cerca de 60% dos

inscritos não moram no

município. Jaraguá do Sul é
a cidade que mais represen-

tan te s deve enviar. A. peuta também têm índices

surpresa fica por.conta dos considerádos altos: 51 e 41,
cadastros vindos do Oeste

. respectivamente.
de Santa Catarina e dos N a contramão destes
estados dó Rio de Janeiro e

Rio Grande do Sul.
.

O cargo campeão em

concorrência é o de
d.entista. Segundo
Hofmann, 107 odontólogos,
sendo nenhum deles

corupaense, disputam
somente uma vaga, para

qual a adminis tração
municipal oferece salário
de R$ 4 mil. Em seguida, os
de almoxarife e fisiotera-

números, os professores de
Artes e Língua Alemã não

se interessaram pelo con

curso público. Como nin

guém se inscreveu, a

Secretaria de Educação vai
ser obrigada a contratar

profissionais de maneira

temporária para estas duas

funções.
Conforme Adriano

Hofmann, a previsão é de que
grande parte dos profissionais

Charme e Beleza que valarizam ambientas

selecionados comece a

trabalhar ainda no.primeiro
semestre de 2007. "Tivemos
o cuidado de abrir vagas

equivalentes à necessidade
do municí-pio", explicou.

As provas do processo
seletivo acontecem no

próximo dia 24, sábado, das
13h30 às 16h, na Escola
Aluísio de Carvalho, no

Centro. A homologação do
resultado fica para 15 de

março, quinta-feira, e a

contratação ocorre logo
depois, em meados de abril.

(KE)
-

,

1'1 INDICADORES ECONÔMICOS

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,112 2,114 "

PARALELO 2,230 2,330 "

TURISMO 2,045 2,202 "

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

EURO

• BalSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

Ie BOVESPA 45.286 -0,79%
Ie DOW JONES (N. York) 12.540 -032%

" MERVAL (B. Aires) 2.100 001%
Ie NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,671

• CUB fevereiro

R$S90,14

FALECIMENTOS
Faleceu às 01 :OOh do dia 12/02, a senhora Zenilda Leite de Prado,
com idade de 58 anos.O velório foi realizado na Igreja·Nossa Senhora
das Graças e o sepultamento no Cemitério Municipal de Schroeder.

Faleceu às 21 :46h do dia 11/02, a senhora Otília Carvalho, com idade
58 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da vilã Lenzi e o

sepultamento no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu .às 01 :30h do dia 10/02, a senhora Agnes Gesser Towe, com
idade de 90 anos.O velório foi realizado na Igreja Martin Luther e o

sepultamento no Cemitério de Garibaldi.

Faleceu às 09i15h do dia 10/02, a senhora Daluz Maria Correa, com
idade de 60 anos.O velório foi realizado na Igreja Divino Espírito Santo
e o sepultamento no Cemitério Municipal de Schroeder.

.

COLÉGIO MARISTA PRIMA PELA FORMAÇÃO
DE SEUS PROFESSORES

r '

Educar é uma tarefa de grande importância e

responsabilidade e para tal requer muita dedicação e'

competência. Para se fazer Uma educação de qualidade é'8
preciso estar atento às mudanças e em constante o

reciclagem. Por isso, é fundamental investir nos i

profissionais que estão diretamente ligados com a i

educação, com a aprendizagem e com o saber.

Neste início de ano todos os funcionários e professores L

partlclparam de uma semana de estudos e planejamento.
i.

Foram mementos de muito aprendizado e troca de

conhecimentos.

Durante dois dias tivemos a presença dos professores -'

Flavio e Ricardo do CEMEP(Centro Marista de Estudos e ;
Pesquisas) que abordaram o terna planejamento, e de uma

)

forma bem prática e dinâmica cesenvofveram todo um

trabalho com o grupo de educadores.
Em outros momentos foram debatidos temas sobre a

'

filosofia Marista, a campanha da Fraternidade e todo um ,.

encaminhamento e planejamento por áreas do .

conhecimento.
Nestes primeiros encontros demos mais um passo nesta )

caminhada que requer muito estudo e pesquisa, para que ,

a cada dia a prática pedagógica seja aprimorada. �

COLÉGIO
MARISTA
SÃÓ LUIS

TRANSPORTE ESCOLAR
E UNIVERSITÁRIO

UNERJ • CEPEG • SENAC • FAMEGposmvo • ENERGIA· EXATHUM • SOCIESC/TUPY • ACE

Ligue: 3370·4888/9184·9988 com luciane Ligue: 3371-5891 /9973-8831 com Roselene
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Confronto entre torcedores
o fato lamentável da vitória por 4x2 do Juventus, no domingo, foi a
confusão entre torcedores do Moleque Travesso. Quatro pessoas,
que não tiveram os nomes divulgados, foram levadas à delegacia
para prestar esclarecimentos. Um senhor de cerca de 45 anos foi
agredido. Segundo o tenente GildQ Martins de Andrade Filho, ,

responsável pelo policiamento, "este senhorteria pedido para outros
torcedores sentarem e foi agredido com socos e pontapés". Estes
agressores teriam atirado o capacete do senhor dentro do campo.

TERÇA-FEIRA, 13 de fevereiro de 20071 7
esporte@jornalcorreiodopovo.com.br
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APOIO: BOLONISTA PROCURA PATROCINIO PARA DEFENDER A SELEÇAO PELA TERCEIRA VEZ • LINHADIVULGAÇAO/FME

Joice Pauli busca apoio para disputar o terceiro mundial da carreira e espera terminar entre as três primeiras colocadas na Alemanha

Joice Pauli é convocada para
Mundial de Bolão na Alemanha
Bolonista defendeu
o Brasil no Mundial
Juvenil em 2000 e

adulto em 2003

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Cada vez mais jo ic e

Pauli vem se firmando
como um dos principais
nomes do bolão 16 no

Brasil. A jaraguaense foi
convocada pela terceira
vez para defender a

Seleção Brasileira, que de
26 de maio a 3 de junho
participa do Campeonato
Mundial da modalidade,
na cidade de Oberthal, na
Alemanha. Joice espera
que o Brasil melhore a

GRÊMIO

Léo Lima pode ser
afªstado da equipe
omeia Léo Lima pode ficar

fora da lista dos 25 inscritos
para a primeira fase da
Libertadores da América. O
jogador não entra em forma e

coleciona casos de indisciplina
no clube. No último sábado,
Léo Lima chegou 20 minutos
atrasado ao treino e foi
afastado do jogo contra o

Guarani de Venâncio Aires.
Ontem, Léo Lima esteve no

estádio Olímpico, mas não
treinou com os demais
jogadores do grupo.

colocação em relação 'ao
último mundial e vai brigar
pelo segundo ou terceiro

lugares. "Ficar com o título
é difícil, ainda mais

enfrentando as alemãs na

casa delas", declarou.
. Esta é a terceira

convocação da jaraguaense
para a Seleção. Na

primeira, em 2000, foi para
a Alemanha disputar o

Mundial juvenil, onde
ficou em quinto lugar nas

duplas e em sétimo. no
individual. Três anos

depois, já estava na seleção
principal, que terminou em'

quarto lugar no Mundial da
Bélgica. Joice pratica o

bolão desde os 12 anos,
incentivadas pelos pais que
são sócios de um clube da

VASCO

Romário desfalca
time em Manaus
O veterano atacante

Romário, do Vasco, irá
desfalcar a equipe carioca
na estréia da Copa do Brasil,
amanhã, contra o Fast Club
em Manaus. A longa viagem
é a grande responsá-vel pela
ausência do jogador, que fica
descansando. O restante do
elenco se reapresentou ontem
em São Januário e hoje
embarcará para Manaus.
Romário permanecerá no Rio
de Janeiro e fará um trabalho
especial.

cidade. Hoje ela tem 21
anos e divide os tempos de
treino com a criação de um
filho, o trabalho e a

faculdade de Engenharia
de Alimentos.

Por J araguá do Sul,
conquistou duas medalhas
de ouro nos J asc (J ogos

.CURRíCUlO
Seleção Brasileira
2000 - Mundial juvenil
sa nas duplas
7a no individual
2003 - Mundial adulto
4a por equipe
Jaraguá do Sul

Bicampeã dos Jasc
2001 e2003
Para paíroclnar
9948-8744 - Jotce

Abertos de Santa
Catarina), sendo uma em

2001 e outra em 2003, em
Itajaí e Blumenau,
respectivamente. Neste
ano, novamente ela
defen:derá a cidade na

competição.
PATROCÍNIO - Joice

tem mais um desafio pela
frente. Buscar patrocínio
para participar do Mundial.
A Confederação Brasileira
de Bocha e Bolão não arca

com o valor 'das passagens
aéreas e, por isso, ela e a

Fundação Municipal de
Esportes correm atrás de R$
6 mil a serem usados nas

despesas. Quem tiver
interesse em ajudar' a

atleta, só entrar em contato

pelo telefone 9948-8744.

Schumacher convidado
para teste na Nascar

DE FUNDO Julimar Pivallo

ldentlflcaçãn
O tenente Andrade também
salientou que a

identificação dos
agressores foi facilitada
com o apoio dos
torcedores e também da
filmagem, feita por um
policial militar durante o

jogo. "Na quarta-feira
vamos continuar com o

trabalho e sempre
esperamos contar com o

apoio da torcida, para
punirmos sempre os

responsáveis", afirmou.

Fora isso ...
Foi um jogaço. O Juventus
mostrou mais uma vez que
é um dos times mais

••
preparados para conquistar
este turno. Não apenas na

aplicação tática, como
também na parte física.
Superação e vontade não
faltam aos jogadores. E
Andrade vem se tornando o

. camisa 10 dos sonhos de
qualquer time catarinense.

Schroeder
Terminam amanhã as

inscrições para o Torneio
Aberto de Verão de Futsal,
de Schroeder. As equipes
interessadas podem
procurar a CME do
município pelo telefone
3374-0322 e falar com. Edite
ou Cristiane. O campeonato
começa no próximo dia 23
e promete ter grandes
novidades na edição deste
ano.

BERLIM
RayEvernham, dono de uma

das maiores equipes daNascar,
afirmou que fará um convite

para o heptacampeão mundial
de Fórmula" 1 Michael
Schumacher para que ele teste
um dos seus carros. Evernham
deixou seu time à disposição do
alemão. "Vou colocá-lo num

carro vermelho, num ótimo
carro, em qualquer momento
que ele quiser vir até aqui e
testar", afirmou. Schumacher: querem ele nas pistas

Na Malwee
o pivô Fio ficará seis
meses fora das quadras.
Nesta semana ele embarca
para Caxias do Sul (RS)
para operar o ligamento
cruzado do joelho direito,
contundido durante os

treinamentos. Apesar do
tempo de recuperação, Fio
se mostra confiante.
"Pretendo iniciar o quanto
antes 'a recuperação e

voltar a jogar o mais rápido
possível" .

Samuel Lopes assume
liderança do Pre-Pan

DlVULGAÇÃO/FME' -,

Samuel Lopes perto da vaga para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro
"s,

JARAGUÁ DO SUL
O atirador olímpico

Samuel Lopes segue fazendo
ótima campanha na seletiva
dos Jogos Pan-Americanos.
Depois de duas etapas
disputadas, o jaraguaense
lidera a competição na

modalidade de carabina
deitado, com vantagem de
4,5 pontos sobre o segundo
colocado. No fim-de
semana, Lopes esteve em

Curitiba, onde disputou a

segunda etapa seletiva.
As provas foram realizadas

no Santa Mônica Clube de
Campo, onde o atirador
somou 688,2 pontos e ficou
com o título da etapa. Na

pontuação geral 0-(

jaraguaense soma 1.369,1
pontos. Restando duas provas
a serem disputadas, todos os

atletas continuam com

chances de obter uma das
vagas para o Pan. As
próximas etapas estão

agendadas entre os dias 9 e

11 de março, em Resende
(RJ), e 15 e 18 de março, no
Rio de Janeiro (RJ).
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Torcida jaraguaense
. comemora mais uma

goleada, mas tricolor

perde a liderança
JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

O Juventus continua

fazendo a parte que lhe cabe..
O tricolor saiu atrás do placar,
buscou o resultado e conseguiu
a segunda goleada consecutiva
noCampeonatoCatarinense da
Divisão Especial. Mesmo corn
a bela vitória, o Moleque
Travesso tem um gol de saldo a
menos que o Criciúma, que
reassumiu a liderança da

competição. A notícia ruim é

'por conta dos desfalques. cinco
jogadores, todos suspensos, não
entram em campo, amanhã,
contra o Atlético, no João
Marcano - Ivo, João Henrique,
Andrade, Itamar e Diego.

No jogo de domingo,
Andrade foi o destaque do

jogo, com dois gols, um deles

depois de driblar toda a zaga
blumenauense e tocar na

saída do goleiro. A partida
começoumovimentada e com

doisminutos, oMetropolitano
teve um pênalti. Na co

brança, Erick abriu o placar
para o time de Blumenau. O

Juventus foi 'ao ataque e

conseguiu o empate aos 21

'ltoca de óleo pan! motor (SAt:: 2OW5(}APJ.SJ ACDeIco) e filtro (PAOO1512) para todos os velCuJos Chevrolet produzidos no BrasU a gasolina e/ou Aexpower com 4 cilindros,
com preço promocIorlaJ a Vista a partir de R$45.90. ExcIustvamente para lienda com instalação nas Concessionárias Chevrolet do Estado de Santa Catarina participantes
do Programa de Marketi� de pó&VendfJs. ManLJtenç!o Indicada para os vefculos Que preservam as caracterfsticas originals de fábrica. Imagens não correspondem
neeeisariamente aos produtos em promoção. As InfOl'JJ1aÇÕe5 cootidas neste anúncio, bem como o serViço e a instalação cios produtos em perfeitas condições e no

PI8%O Informado, sao de responsabilidade exclusiva das Concessionárias Chevrolet partlclpantes. COnsulte sua concessionárla quanto a PfliIÇOs, taxas de Juros e condições
de financiamento. Imagens !l1ellunente ilustrativas. As condições p(lCIerão ser alteradas sem prévio avlso. Consulte sua Concessionária Chevrolet sobre as demais
condlçé5ospl�fvels. Os vefC\Jl.,s Chevrolet emêo em conformidade cem o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar por Vefculos Automotores). Promoção
válida até 02/00/2001 Q!) enquanlP duramm os estoques nBS ConootIsiomlrtíJ3 partiCIpante::;. P�M a vlda, Use cinto de segurança,

O CORREIOESPOR1'IVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

DESFALQUES: JUVENTUS PERDE CINCO JOGADORES PA�A O CONFRONTO COM O ATLÉTICO AMANHÃ

Fazendo bonito
minutos. Andrade cobrou falta
com força para fazer o primeiro
do time da casa. O

Metropolitano perdeu ainda
Erick, expulso aos 37 depois de
entrada violenta em Ivo.
Mesmo comumamenos, o tiine

visitante não se abateu e

chegou ao segundo gol aos 40
minutos. Everaldo cobrou falta.

por cima da barreira, sem

chances para Vanderlei.
Depois do intervalo, o time

do Juventus voltou melhor e

empatou aos oito minutos.

Leandro fez bela jogada pela
esquerda, cruzou e Pereira

completou para as redes.
Melhor em campo, o Juventus
sufocava e conseguiu virar aos
12. Rodrigo chutou cruzado

para fazer 3x2. Dois minutos

depois, o tricolor ainda perdeu
Ivo, expulso. Aos 30, o golmais
bonito da partida. Andrade
pegou abola, passou por toda a

zaga e tocou na saída do goleiro
Pizatto. O time de Blumenau
teve a chance de diminuir aos

. 41, mas Everaldo cobrou o

pênalti para fora. Andrade comemora o quarto gol tricolor com a torci

O CORREIO DO POVO
1t)

REDE CHEVROLET .

��._,;1

C�
CONTE COMIGO

"
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SANTA CATARINA É O SEGUNDO
COLOCADO NO RANKING DE
EXPECTATIVA DE VIDA PODENDO
LIDERAR A PARTIR DE 2015 ® B2

MERCADO FINANCEIRO PREVÊ
MENOR INFLAÇÃO E PEDE
REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS ® 83

EFEITO DO CÂMBIO É O VilÃO

Raimundo Colombo falará de ética no Senado
A alta em 2006 foi
de 2,8% contra 3,1%
em 2005 e 8,3% no

ano de 2004, diz IBGE

FLORIANÓPOLIS

A crise ética na política
brasileira e a postura de

oposição séria e

responsável serão dois dos
principais pontos do

primeiro discurso que o

senador Raimundo
Colombo fará nesta terça
feira à tarde no Congresso
Nacional. "Vou focar em

quatro pontos", adiantou
ontem o senador ao passar
por Florianópolis a

caminho de Brasília. "Em

primeiro lugar vou me

apresentar e como

segundo ponto quero
destacar a

responsabilidade e a honra
que tenho de substituir o

sen a d o r J o r g e

Bornhausen".
Depois desta abertura,

o senador Raimundo
Colombo vai deixar clara
"uma posição política de
seriedade na oposição.
Considero nobre
representar a sociedade
tanto na Situação como na

Oposição - e isso é

inegociável. Porém, não é o
caso de radicalizar, de
destruir. É um fator de

proteção à sociedade
acompanhar aquilo que' é
bom para o País e para

SantaCatarina".
No

trecho final o senador vai
abordar a crise ética na

política. "O que não é

possível admitir é a falta das
reformas política e tributária.
Há oito anos dizíamos isso,
há quatro anos dizíamos isso,
t: até agora na se fez. E olhe
que nos país ninguém é
contra essas reformas. Então,
por que elas não

acontecem!", pergunta
Colombo. E ele bate firme
na atual situação: "O
modelo político não serve a

ninguém, ,

a _Dj.Q .. ,ser a

'corrompidos e

-

corruptores.
Por isso a reforma política é a
mais importante, porque
dará curso às outras

reformas".

AGÊNCIA BRASILJOl P

Raimundo Colombo, com experiência na Assembléia Legislativa e Câmara Federal assume no Senado

Ellen Gracie defende cautela
na discussão sobre violência
BRAsíUA

A presidente do STF
(Supremo Tribunal Federal),
Ellen Gracie, crítico� o

[Dsicionamento do Congresso de
só dscutír medidas de combate à
violência quando futos como a

motte do menino João Hélio
Fernandes, 6, de grande comoção
nacional, ocorrem. Segundo ela,
esses temas não podem ser

discutidos "em clima, de forte
emcx;ão".

"Geralmente se discute
m� da legislaçOO quancb há
clima de o::m::çãJ e ereção 110

'

rms e so não é a melhor hora da
discussão. A questão da
airninaIdrle é tem mais ampla do
que endurecimento de pena e dos

regimes prisbnaiS', dire
Corn relação a discussão sobre

a maioridade penal, que ganhou
força com a morte de João Hélio
devido ao envolvimento de um

adolescente de I6 anos no caso, a

ministra ressaltou que os outros

quatro suspeitos têm mais de 18
anos. ''Dimensionar tudo isso no

menor é uma atitude errada em

relação a nossa ,in£3ncia que
merece educação, oportunidade
para que não caia no mundo do
crime", afirmou aministra.
A discussão sobre maioridade

penal está parada nas comissões
da Câmara. O assunto só poderá
voltar a ser discutido na próxima
semana, quando serão eleitos os

novos presidentes e membros, das
€Omissões temáticas da Casa.

,Câmara não
priorizará
Segurança

Apesar da pressão dos
parlamentares e da sociedade,
o presidente da Câmara dos
'deputados, Arlindo Chinaglia
(PT-SP), afirmou que a Casa
não deve votar todos os nove

projetos de lei sobre
segurança pública nesta

semana. No entanto, dentre
estes projetos, não há um que
tra te da redução da

. maioridade penal. Este
assunto não está na pauta de
votações.

"Não podemos criar ilusão
de que mudanças pontuais
tenham o condão de resolver
problemas de tal magnitude".

Restituições do 2° lote da,malha fina vão aírasar
O segundo lote de

restituições do Imposto de
"

Renda retidas na malha vai
atrasar. Não será liberado
no dia 15 de fevereiro,
como tradicionalmente
ocorre nos últimos anos. Os
problemas ocorridos no

primeiro lote são apontados
como uma das causas para o
adiamento. O

superintendente nacional
do Imposto de Renda
Pessoa Física, Joaquim Adir,
não quis antecipar Ulna

nova data, mas é

praticamente certo que
ficará para depois do
carnaval ou, até mesmo,

paramarço.

O primeiro, lote, em

janeiro, teve um número

declarações liberadas bem
superior aos normais" o

que acarretou problemas
de processamento.
Inicialmente previstas
para o dia 15, as

restituições só foram
creditadas no dia 19 e a

consulta liberada apenas
no dia anterior.
Embora não exista um

calendário rígido de

restituição do IR retido em

malha, a Receita adota um

procedimento que já se

tornou tradição nos últimos
-. anos: credita os valores
sempre no dia 15 de cada mês

(ou data imediatamente
posterior no caso de feriado
ou fim de semana) até maio.
A partir de junho, quando
começa a devolução do IR
das declarações feitas no

próprio ano, as restituições
retidas na malha fin�· 'sâo
liberadas após o dia 20 de
cadamês.
Desde outubro do ano

passado, a Receita vem

apresentando problemas de

processamento nas declarações .

Naquele mês, incluiu na lista
de restituições 105 mil
contribuintes que não

estavam conrernplados,
gerando transtornos para que
já contava com o dinheiro.

ti'
ml881J US
L O V E W E A R -1

Promoção de verão
Preços:

R$5,OO· R$10,OO •

R$15,OO. R$20,OO
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cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Cresce expectativa de

vida dos catarinenses
Mulheres viverão
em média 83 anos

no Estado em 2030,
mostra pesquisa

NOTICENTER
FLORIANÓPOLIS

Segundo o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística), Santa Catarina é

o segundo colocado no ranking
de expectativa de vidano país,
ficando atrás apenas do
Distrito Federal. Mas, a partir
de 2015, o estado passará a

ocupar a liderança nacional,
com uma expectativa média
de 77,08 anos, mantendo-se
nessa posição pelo menos até

2030 - quando atingirá média
de 79,76 anos. Atualmente,
SantaCatarinapossuium total

,

de 850 mil pessoas com mais

de 60 anos, cerca de 14% da
sua população.

De acordo com o IBGE, a
, população de �d9S9SnÇ> I?�asil
no ana 2000 era de 15milhões
de pessoas - 55,1% eram

Hoje, cerca de 14% da população é composta pela terceira idade

mulheres e 44,9% homens.

Projeções recentes estimam

que esse número ultrapasse os:

30milhôes até 2020 - um total
de 13% da população.

O Distrito Federal tem a

melhor expectativa de vida do
país, seguido de Santa Catari
na.Na outra ponta estáAlago
as, estado compior expectativa
de vida - 65,95 anos. O índice
catarinense supera a média
brasileira - cerca de 72 anos -

e se aproxima dos números dos
paísesmais desenvolvidos, onde
as pessoas têm, em média,
esperança de viver 82 anos.

Ainda segundo o IBGE, apesar
dos 'bons números, Santa
Catarina está atrás da média
nacional quando o assunto é

renda mensal dos idosos

responsáveis pelo, domicílio.
Um idoso catarinense tem

renda de R$ 631, enquanto a

média nacional é de R$ 657.

• EXPECTAT1VA

nascer, em anos:
Projeções do IBGE quanto.à expectativa de vida do càtarinense ao

20152010
88-;40 IMulheres' 79,32
73,91Homens 72,80

Safra de tomate
reduz mais de 50%

CAÇADOR

O início da colheita de
tomate satisfaz os produtores.
O preço do produto, R$ 20 até
agora, estábom e os produtores
devem conseguir tirar o

prejuízo dos últimos quatro
anos com as respectivas safras.
A quebra de produção em

outras regiões do país, devido
ao clima, e redução em 50%
da área plantada para a safra

. 2006/2007, emCaçador foram
fatores preponderantes para
que o preço do produto

'I

II'

chegasse a um patamar bom.
Aestimativa daAssociação

Caçadorense de Produtores de
Tomate (Acato) é de que 9
milhões de pés foram
plantados.Nasafra 2005/2006,
a plantação chegou aos 18
milhões de pés. Entretanto, o
valor baixo pago ao produtor
não chegou a cobrir as despesas
em muitos casos. Conforme o

presidente da Acato, Antonio
Dal Bosco, o custo da caixa ao

produtor era deR$ 10 naépoca
e o tomate foi vendido de R$ 1
a R$ 8 a caixa.

ADMINISTRATIVA

Reforma em SC só

após o Carnaval
Pelo menos até o Carna

val, a-Reforma Adminis
trativa nogoverno de Luiz'

Henrique da Silveira não

terá regime de urgência
para aprovação no Legisla
tivo.As sessões no plenário

. iniciam hoje e terminam

na quinta-feira, sem os

deputados discutirem o

assunto.

O deputado Herneus de
Nadal (PMDB), afirma que
omomento "pré-folia" vai ser
ditado pela organização e

articulação, na escolha dos
nomes que serão indicados

para formação dos membros
das comis-sões. Eles irão

analisar os projetos da
reforma. Os deputados têm
até 45 dias, após a data de
leitura dos projetos no

plenário (que ocorreu na

última quarta-feira), para
conclusão e deliberação.

,

J á a deputada Ana
Paula Lima destaca que,
como a reforma deu entra
da na AL na quarta-feira,
sua bancada ainda não

teve tempo para analisar os

projetos.

O CORREIO DO POVO

Pel

Luiz Henrique volta a Brasília amanhã para tête
à-tête com Renan Calheiros. E para assinatura
de termo de cooperação técnica com o BID para
projeto de desenvolvimento sustentável na Bacia
do Rio Uruguai. O senador Neuto de Conto (foto)
deve acompanhá-lo. O presidente do Senado pode
ser um caminho para retomar a interlocução com
o Planalto. A conversa, contudo, se depender de
De Conto, restringe-se a programas. "Eume nego a

falar em cargos", avisa o decano peemedebista.

Estado
Maioria deve apressar votação da reforma

,
A cada escolha, um ingrato e pelo menos dez contrariados. Esta é a pragmá
./"\.tica das nomeações políticas. Não deve ser por experiênciamuito diferente
que o governador Luiz Henrique adiou as contratações de segundo e terceiro
escalões para depois da votação da reforma administrativa na Assembléia. (Ou 12
que Lula segue adiando a formação do novo ministério.) Em Santa Catarina,
amarrados de um lado aos afilhados que estão sem emprego desde 31 de dezem
bro e, de outro, à proposta do Centro Administrative de cortar 30% dos cargos
de confiança, os deputados da maioria governista pisam em ovos. Vão ter de
correr contra o tempo. Afinal, se vai diminuir o número de ingratos, que sejam
nomeados antes que a pressão dos descontentes se tome insuportável.

Jaksson Zanco/Divulgação

Associação dos Dlêrlos do Interior - ADI/SC colunaadl@cnrsc.com.b!_
ADRIANA BALDISSARElLl, COM COLABORAÇÃO DE FABIANO KUTACH/RIO NEijRlNHO, LUCIANO WEBER/SÃO BENTO DO SUL, ;\

KARINA MANARIM/CRICIOMA, PATRICIA GOMES E FERNANDO BOND/FlORIANOPOLlS, 1 1;
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Menos solene
RaimundoColombo estréia hoje na tribu
na do Senado. Ainda que menos solene
do que o antecessor Jorge Bornhausen,
deve manter a batida oposicionista. Vai
discursar sobre a necessidade de mudar

posturas e de resgatar a ética na política.
"O modelo atual não serve a ninguém,
a não ser a corrompidos e corruptores",
sustentava antes de embarcar a Brasília.

Defini�ões na Alesc
Hoje, tem definição das ?,residências de
comissões na Assembleia. Expectativa
em relação a CCI, entre os peemedebis
tas Herneus de Nadal e Romilda Titon.
Uma vez instaladas as comissões, está
aberta a temporada de emendas ao pro-,
jeto de reforma.

'

Dois lugares, um tempo
Ontem, teve chamada geral para queDado
Cherem, Jean Kuhlmann eGilmar Knaesel
retornem ao colegiado. Aliás, a quantas
anda a praxe de dividir nomeações de ga
binete entre titulares e suplentes?

emPACado
Neuto de Conto calcula que as milhares
de emendas feitas ao PAC podem ínvia
bilizar a votação das oito medidas pro
visórias que o compõem. O senador não
fez nenhuma, mas está vigilante com as
receitas que o plano tira dos municípios.

Alta produção
Em uma semana, o petista Pedro Uczai

apresentou quatro projetos na Alesc. To
dos relacionados à produção de energia
pormeio de fontes renováveis. Ele apos
ta do biodiesel como fonte de renda para
o pequeno agricultor.

Parado no tempo
Dirceu Dresch pretende mexer mundos
e fundos para revigorar o Hospital Re
gional de Chapecó. Vai tratar do assunto
com deputados do Oeste para acionar
Estado e União. A estrutura instalada

corresponde à demanda de 2<ranos atrás,
constatou o deputado petista.

•

II

Sentido inverso
EduardoMoreira trabalha para que o ve- ,

reador Izio Inácio, o Hulk da campanha
ao Senado, assine ficha no PMDB.

Mais um no estaleiro
Agora é o recém-empossadoAltair Guidi
que está fora de combate no Centro Ad
ministrativo. Internado em hospital para .'

tratamento de infecção urinária.
li

Sem reprodução
A trinca governista Luiz Henrique, Leo
nel Pavan eRaimundo Colombo terá que ':i
separar-se para visitar Rio Negrinho até
a eleição do novo prefeito, dia 11. Ou n

subirá em palanques diferentes: Abel J

Schroeder disputa pelo PMDB coligado 'I

com PSB, Osni Schroeder pelo PFL e Luiz

Gonçalves, do PTB, com candidato a vice
tucano José Osni GrossI e apoio do PP.

Na linha de tiro
Tão logo foi confirmado o nome de Abel
Schroeder, o vice que virou prefeito e

renunciou antecipando-se em algumas II

horas à cassação na Justiça, o PP anun
ciou que pedirá a impugnação da can- n

didatura. Movimento será do advogado
, Manolo Del Olmo; o mesmo da ação ori
ginária que provocou a queda de Almir
Kalbusch e de Abel. ' jl

,1

PMDBXPSDB
Começou a caideira na Prefeitura de Cri
ciúma. Prefeito Anderlei Antonelli quer
um governo de coalizão com PSDB, PFL,
PPS e PDT. Os mesmos da reeleição de
LHS. Mas está difícil a conversa com Clé
sio Salvaro. Por conta destas dificuldades
com o tucanato, Arleu da Silveira pode
perder a Secretaria de Meio Ambiente.

'

Tudo deve piorar dia 15 com o fim do re- .�!
cesso na Câmara de Vereadores.

Flor para João Hélio
Usuários de sistemas de mensagens on- ,I

line passaram a usar flor vermelha antes '1-

do nome em manifestação pela paz, a �:
propósito do assassinato do garotinho ,'r

carioca João Hélio.
'

Aalocla.doa: AGazeta· Blguaçu em Foco- O
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Sul· DestaqueCatarinense • Diário d� Cidade·
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Tempo - Folha· da Cidade - Jomal da Manha·
Jomal O Iguassu • Municipio Dla·a·dia • Notiaul
• OAtlântico· Jomal Perfil· OVale· Sul Brasil·A
Tribuna· Tribuna Catarinense - Voz RegionalAssociação dos Diários do Interior
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O CORREIO DO rovo
�,� .

: PRrJEçÁO DOS NEGÓCIOS PARA 2007

I
1

cadernob@ocorrelodopovo.com.br

ercado prevê inflação
baixo de 4% este ano

I
: Es�eCialistas querem
; ag. ra a redução da

,ti tax de juros e

1 pr sionam o BC

,; sÁ PAULO
I
b mercado financeiro

voftou a reduzir a

, eXfectativa para os índices
II delinflação deste ano. A

I; pr�visão para o IPCA, que
J é � índice util�zado. pelo
,� governo no ststerna de
; m�tas de inflação, passou

II dej4,07% para 3,97%. O
t daHo consta do boletim
'i FOfUS, divulgado semanal.
II mdnte pelo BC.A projeção
,� es�á dentro da meta, que

, �m IPCA (Índice de
-

rhos ao Cons umídor
l Amplo) de 4,'5%, com

" margem de tolerância de
I.

dOIS
pontos para cima ou

r, pa a baixo.
.

Seria, no entanto, o

i sefundo ano consecutívo
f q:f a inflação, ficaria bem

ab�ixo do centro da meta
, 'nf ano passado o IPCA
i ac�mulou 3,14% para uma

mfta
também de

f 4, 'Yo.Parte dos analistas de
rcado têm engrossado

as críticas ao Banco Cen

trll
feita por empresários,

si dicalistas e até políticos
d PT contra a decisão do

B� de reduzir o ritmo de
r queda dos juros em sua'
1 úlima reunião.

,Ao reduzir os juros em

aPienas 0,25 ponto percen-

Mercado financeiro critica polftlca de juros e cobra redução

tual em janeiro, para 13%
ao ano, o BC desatou um

movimento de
desvalorização ainda maior
do dólar, que foi negociado
abaixo de R$ 2,10 na maior '

parte da semana passada.A
queda da moeda norte

americana, por sua vez,
barateia produtos impor.
tados e reduz pressões
sobre os preços no Brasil.

Outros indicadores
Os demais indicadores

de preços também sofreram
revisões para baixo.

Inflação: 3j97%
IGP-DI: 4,13%
IGP-M4,12%
Selic: 11,5%
PIB:3,5%
Produção industrial: 4%

A expectative para o

IOP·DI (índice Geral de
Preços • Disponibilidade
Interna) foi reduzida
4,25% para 4,13%. Já a do
IOP·M (Índice Geral de
Preços Mercado) passou
de 4,25% para 4,10%.

Sobre a' Selic, a

previsão 'foi mantida em

11,5%. A expectatíva em

relação ao crescimento da
economia foi mantida mais
uma vez no mesmo pata
mar. A projeção para o PIB
(Produto Interno Bruto)
está em 3,5% e da produ
ção industrial, em 4%.0
superávit da balança
comercial, foi mantido em

US$ 39 bílhões.Os analistas
esperam ainda que o dólar
termine o mês cotado a R$
2,12 e até o final do ano

chegue a R$ 2,18.

I

�AM perde mercado

,�pós registrar atrasos
SÃOPAULO

E'
,

s indicadores aéreos da
T foramprejudicados pelos
pr emas apresentados no

firial�1
de dezembro, quando a

; ada �_ara manutenção de
e s aVlOes e suspeitas de
o�erbookingprovocaram fortes

atrasos de vôos da

cqtnpanhia.Segundo dados

clt'1 d
.

ga os ontem, pela Anac( ,gênciaNacional deAviação
Ctil), a participação de

tnd; rcado daTAM nomercadod tné .

clf
estico caiu de 49,13% em

� zembro para 47,21% em
a .

,

- eiro. Em vôos
tnternacionais, a queda foi de

60,60% para 58,68%.
O espaço deixado pela

TAM foi ocupado pelas suas

concorrentes.AGol elevou sua
participação de mercado de
37,12% para 38,40%; a Varig,
de 2,04% para 4,54%; e aBRA,
de 3,94% para 4,11%. A
ocupação dos vôos domésticos
daGol subiu de 69% para 77%
apesar de a empresa enfrentar
boicote das agências de viagem
contra a redução das comissões
pagas pela venda de bilhetes.
No mercado internacional, a

alta foi de 57% para 68%.Já a

ocupação da TAM cresceu

comum índicemenor; passando
de 72% para 74% .

. ,

NÚMEROS

Lucro do Bradesco
diminuiu em 2006

O Bradesco terminou
2006 com lucro líquido de R$
5,054 bilhões, uma queda de
8,3% em relação ao resultado
de 200S.Essa queda se deve
a amortizações de ágios
referentes a aquisições
realizadas pelo banco e

contabilizadas no balanço de
2006."

'

Desconsiderando os

eventos extraordinários
ocorridos no período e as

amortizações de ágios do
primeiro semestre, o lucro do
Bradesco atingiu R$. 6,649
bilhões no ano passado,
volume 20,5% superior aode
2005 .

• PELO

SUMiÇO O ministro de Relações Exteriores alemão,
Frank-Walter Stelnmeler, .contlrmou ontem, o

desaparecimento de dois cidadãos alemães no Iraque e
afirmou que não se pode excluir a possibilidade de um

"seqüestro".

OBRA SUSPENSA O prefeito de Jerusalém, Uri
Lupollanskl, ordenou a suspensão das polêmicas obras
de construção de uma rampa de acesso à Esplanada
das Mesquitas, onde fica a mesquita de AI Aqsa, terceiro
local mais sagrado para os muçulmanos, e o Muro das
Lamentações, sag_rado para os judeus ..

DETIDO Um ·tml'sta alemãelí�de 66 anes, irritaoG Gom .. os
agentes de segurança do aeroporto de Manila, nas

Filipinas, baixou as calças antes de passar na máquina
de raio X. As autoridades não gostaram da brincadeira e
detiveram o homem.

Democratas pedem cautela em relatório
Democratas dos Estados Unidos pediram que o governo de
George W. Bush seja cauteloso nas acusações de que o Irã esta
fomentando a violência no Iraque.Os democratas se

pronunciaram depois de autoridades americanas no Iraque
afirmarem que tinham provas de que o Irã está fornecendo armas

para milícias xiitas.As alegações-dos americanos, de que
bombas foram contrabandeadas do Irã para o Iraque, não'
puderam ser verificadas de forma independente.O senador
democrata.Chris Dodd disse que o governo Bush tentou
falsificar provas antes.
"Não duvido que o Irã esteja envolvido até certo ponto e
certamente este é um problema que precisa sertratado, mas'
estou cada veZ mais preocupado com o fato de eles estarem
tentando criar uma premissa para, no futuro, ampliar a ação
militar no Irã."

Chuva deixa ao menos 30 mortos no Paquistão

Explosões matam
.

76 e ferem cerca
de 180 em Bagdá

Impacto deixou
75 carros
destruídos
e mobilizou
-população

Ao menos 30 pessoas morreram
no fim de semana em

conseqüência das fortes chuvas
que afetam o Paquistão desde
sexta-feira. A situação mais
grave ocorreu em Lahore (leste),
segunda maior cidade do país,
onde o desabamento do teto de
uma casa deixou cinco mortos
no domingo, um pai de família e

suas quatro filhas. Também em

Lahore, outros desabamentos
deixaram cinco mortos, segundo
o porta-voz do governo regional,
Mohamed Rehan. Os serviços
meteorológicos paquistaneses
prevêem mais chuva e

tempestades de neve ao menos
até o final do dia de hoje.

Explosões ocorridas em Bagdá ontem, causaram a
morte 76 pessoas e deixaram cerca de 180 feridos. A
primeira explosão ocorreu às 11 h50 (6h50 de Brasflia),
quando uma bomba disfarçada em um saco plástico foi
detonada nas proximidades de um restaurante em Bab ai
Sharqi, área muito movimentada de Bagdá. Ao-menos cinco
pessoas morreram e outras 19 se feriram.

Cerca de 30 minutos depois, dois carros-bomba foram' a
detonados no estacionamento do mercado AI Arabi, no
distrito de Shorja, destruindo o prédio e causando incêndio
em várias lojas. A ação deixou 71 mortos e 164 feridos. O
mercado Shorja, alvo freqüente de ataques, é um dos mais
antigos de Bagdá e funciona como um provedor essencial
para as lojas pequenas espalhadas pela capital
freqüentemente foi bombardeada.

Mais de 30 ambulâncias foram para a região do
mercado, além de car-ros do Corpo de Bombeiros. O impacto
das explosões foi tão intenso que destruiu 75 carros.
Pessoas com carriolas de madeira ajudavam a transportar
feridos e pedaços de corpos que se espalharam pelo local.

DIVULGAÇAO
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Por Francíane Fagundes

IParabéns a Mara Kochella, que aniversaria dia 14. É o que
, deseja os familiares e o Grupo Gats

"

FELICIDADESII

Aniversaria dia 14, Marili Sandra G. Varela .

. Parabéns dos familiares.

publicidade@jornalcorreiodopovo.com,br

PARAE3 É N SI

Alexandre SChewinsky, aniversariou dia 11. '

Parabéns dos familiares.
'

Daniela Cristina Lopes dos Santos, que comemora

aniversário no dia 17, ladeada dos amigos, Franciene e

Gilmar (E), e Ivanildo e Bernardete

A bela Jakyane Marquardt, completa idade nova no dia 17.
Felicidades! Em recente viajem para Aparecida, Neuza, Marli e a filha

_) ,

O CORREIO DO POVO .

Comemora idade
nova dia 16,

; Daiane Patlilha.
Párábéns do

eSRpso Odemir,.
do filho JOão
Vitor, demais
tamílares e

amigos

Maiara do
Rosário

completou idade
nova dia 11. Os
pais, Claudina e

Adriana,e o

irmão Matheus

desejam um feliz
aniversário

I
!

Viajaram no dia 11, para o Canadá, Gianvilo de Micheli, !
com a esposa, Claudia (comemora idade nova dia 28/3), e

j I

os filhos, Carina (que aniversariou dia 16) e Bruno. .

Parabéns e felicidades dos familiares e em especial, de
Adernar e Claudete Ruysam

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



terá que decidir até o final
da novela", comentou.

Sobre a gravidez deThelma,
Maneco disse que ainda não
resolveu se vai dar ou não
um filho à jovem.

- Carmem vai descobrir
tudo sobre o romance de
Greg e Sandra e tenta matar

a rival. O tiro, no entanto,
acerta no marido.

- Lívia procura Isabel e
pede que feche ou abra de
vez, a porta para Renato. A

fotógrafa vai optar pelo
amor e fica com ele.

- Tide e Tônia se

apaixonam.
- Enquanto isso, Sílvio se

envolve comMárcia.

O CORREIO DO POVO

A'
novela Páginas
da Vida, da
Rede Globo, já

está na reta final. Faltando
menos de um mês para a

exibição do último capítulo
(a trama termina no dia 2
de março), o autor da
trama, Manoel Carlos, já
deixou escapar uns

,desfechos que está

desenvolvendo para os

personagens. Mas, segundo
ele, o processo pela guarda
de Francisco (Gabriel
Kauffmann) só termina
mesmo com o apagar das
luzes. "Como não há
acordo, a briga vai ser dura",
lnformou ele, fazendo

mistério.
Nos próximos capítulos,

Marta também descobre
que Clara (Joana
Mocarzel) está com Helena
(Regina Duarte) e vai rogar
a culpa na médica. "Léo vai
pedir a guarda da menina e

a juíza vai definir nos dois
últimos capítulos",
adiantouManeco.

O ator Thiago
Rodrigues, mesmo sem

saber o que espera pelo seu

personagem, já tem opinião
formada sobre o

assunto."Acho que o Léo
deve ficar amigo do Alex
(Marcos Caruso), porque
eles vão passar a vida inteira

numa disputa, mesmo que
não seja judicial, mas de
sentimentos. Para mim, o

Francisco deveria continuar
morando com o avô e a

Clara com aHelena. E o Léo
deveria ter, trânsito livre
com as duas crianças", diz.

Esse será o grande
mistério que o autorManoel
Carlos reserva para o fim da
trama. Com quem vão ficar
as crianças? Em dezembro,
ele revelou que Olívia
ficaria grávida de gêmeos de
Léo. "O cara é fértil, né?
(risos)", brinca Thiago.
Num dos desfechos, existe a

possibilidade de Léo voltar a
morar em Londres.

-�.�
��
'L":"-,,,,

Ellen's
cosmética e perfumaria

As grandes marcos mundiais
bern perto você, Carlos

Casagrande
comemora

personagem
homossexual
que interpretará
na próxima
novela das, oito,
Paraíso'

,

Tropical.

• � -�"-. , • �, -".. '1'! .... <

Shopping Breithoupt -

•• l\}rlS�.�;;t?V!�3371 159�': ellens@�,�:n: ,cofTl, �r,' /t �

Depois de lutar pelos
filhos e enfrentar a fúria da
namorada , Alice (Regiane
Alves), que nunca aceitou
bem seu filho, o rapaz
terminará ao lado de Olívia,
como já era esperado.
"Léo tem muita

paciência com Alice. Mas
terminar uma relação de
quatro anos não é muito
fácil. É uma das coisas mais
difíceis na vida", opina o

ator.

Sobre a bulimia e a

possível gravidez de Gisele,
Maneco contou que desistiu
de dar um filho ao casal de
adolescentes. "Gisele vai se

tratar da bulimia, mas não

vai ficar grávida", comentou.
OUTROS FINAIS
,- Sérgio e Sabrina vão

viver e trabalhar em

Amsterdã,
- Bir a estará em

recuperação e vai iniciar um
romance com a médica
Marília.

- Quanto ao final de
Marina, o autor ainda não

decidiu se ela se' casa com

Rafael.
- Jorge ficará dividido

entre o amor de Thelma e

Simone. "É preciso ver que
muitas pessoas pedem para
que o Jorge fique com a

Simone e outros, para que
ele fique com a Thelma. Ele

lo Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• PROGRAME-SE-
,

� CINEMA

JARAGUÁ DO SUL

CINE SHOPPING 1
Rocky Balboa
(15h, 17h, 19h, 21 h � Todos os

dias)
.

,

CINE SHOPPING 2
A procura dà felicidade
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Todos os dias) .'

CINE SHOPPING 3 .

Xuxa Gêmeas .

(13h40, 151:120 - Sab/Dom/Qua)
(15h20 - SeX/Seg!Ter/Qui)
O Diabo Veste Prada

(17h - Todos os dias)
Uma noite no museu (leg)
(19h10, 21 h30 - Todos os dias)

JOINVILLE'
11 ,

Cine Cidade 1
A procura da felicidade
(14h20, 16h40, 19h, 21h20-
Todos os dias)
'Clne Cidade 2
A Granda Familia

(15h, 17h1 Ô,'19h20, 21 h30 -

Todos os dla:'s) é
Cine Mueller 1
Rocky Balboa
�3h30, 15h40;17h50, 20h, 22h10
- Todos os dias)
Cine Mueller 2
O mar não astá para palxa (dub)
(13h50, 15h30 - Topos os dias)
Uma no Ita no musau

(17h1 p, 1'9h20, 21 h30 - Todos os

dias)'
.

Cine Mueller 3
A procura da fallcldada
(14h30, 16h50, 19h1 O, 21 h40 -

Todos os dias)

BLUMENAU

Cine Neumarkt 1
Rocky Balboa
(14h20, 16MO, 19h, 21 h20 -
Todos os dias)
Cine NeumaJkt 2
A procura da fallcldade
(14h20, 16h40, 19h20, 22h .;
Todos os dias) .

Cine Neumarkt 3
A menina e o porquinho (dub)
(15h, 17h -'Todos os dias)
Deja Vu .'
(19h, 21 h30 - Todos os dias) .

Cine Neumarkt 4
A Grande Famillá'
(14h10, 1S'hSQ', 18h45, 21 h .;

Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Diamante de Sangue .

(18h30, 21 h30 - Todos os dias)
Uma noite no museu (dub)
(14h, 16h20·- Iodosos dias)
Cine Neumarkt 6
A conquista da honra

(16h10, 19h1 0, 21 h50 - Todos os

dias) ,
"i,

'

Dogãor':" AlJ1igo para cachorro

(dub). -, "", i

(14h30 """',Iodos os dies)

� SERViÇOS

Festival
o 16° Festivallnternacional de Arte

Eletrôrica Viqéobrasil tem
'

lnscríçõesabertas até dia 20 de
abril. Serão aceitos trabalhos

'

produzíoos,a partir de maio de 2005.

Informaçôes no site

www.sescsp ..org.br/sesc/videobrasil
/site. ,,;'.::, ",,',

Exposição
A p1o�tra "La�za em Astillero - O
cavaleiro (lam Quixote e outras suas

tristes figuras." está exposta no hall

da Bibliotec'a Padre Elemar Scheid,
na. Unerj, A'exposição reúne visões
de diversas passagens da novela de

Miguel de Cervantes. A entrada é

gratuita.

<,

extra@ocorrelodopovo,com,br
.

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS • ANIVERSÁRIOS

O CORREIO DO POVO
O

Vasel assume presidência da Amvali
No começo de fevereiro o Correio do Povo anunciava a realização da

primeira assembléia ordinária do ano da Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu (Amvali), no Clube Atlético Baependi. Essa
reunião iria ser cestlnada a prestação de contas, apresentação do
relatório e tratamento de assuntos administrativos. No mesmo dia, a
assembléia extraordinária, elegeria a nova diretoria da entidade

microrregional, que seria presidida pelo então prefeito de Jaraguá do

Sul, Durval Vasel, substituindo o prefeito de Barra Velha na época,
Valter Régis.
Além da eleição e posse da diretoria, o conselho fiscal também seria
eleito e empossado. A matéria informava que a nova administração
da Amvali determinou a mudança 'da sede administrativa para a Rua

Exp. Gumercindo' da Silva - Edifício Ana Ricobom Barbi, ao lado do

Hotelltajara, onde na época funcionam a Câmara de Vereadores e

Junta Militar.

• O DIA DE HOJE • O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorrelodopovo,com,br

� SANTO
sao Benigno
Santa Hermalinda

� 1942
Morre o ex-presidente Epitáclo
Pessoa em Petrópolis RJ,

�,1960'
França anuncia a explosão
experimental de uma tomba de
plutônio no Saara,

�1961
!

Brasil e EUA assinam no RJ o

primeiro tratado de extradição
'

I entre os dois palses.
, �1965

FMI concede ao Brasil um
crédito de 125 milhões de
dólares, para auxiliar no combate
à inflação.

o céu límpido do verão foi clicado pelo leitor José Schutz.

• UTILIDADE PÚBLICA
-Palestra
Dia 15 de fevereiro, às
19h30, o professor e

escritor José Luiz Tejon,
ministrará a palestra "O
Sucesso é a vitória da

criança", no Centro

Empresarial.

�Inscrições
Inscrições para o II
Encontro dos Músicos da

Cultura Alemã até dia 15
de fevereiro. O encontro

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

�Comunicado
A Prefeitura de Jaraguá
do Sul terá expediente
normal no carnaval,
dias 19, 20 e 21 de
fevereiro.

Informações: (48) 3322-
1724.

,;"�?

tQ�êndio destróiio aeroporto
Santos Dumont no RJ.

• PREVISÃO DO TEMPO

Karin Leigeu
Elsio Russi \, ;.;."__
Luana Hauck ,

turces Laurindo Ferreira
Rangel M. Bruns
Odalr José Custódio
Irene Valentini
José Armando Hanemann
Hélio de Masi
Ferdinando Piske
Caroline Soares da Luz
Ane Schuster
Robson Oliveira
José H. Fischer
Flaviana Mathias
Marinei K. Deretti
Rafael D. Pinter. ,

Maria de L. J. Goldacker
Geferson Elcio Franceschi
Andréa Nishiya
Wenderl Zandonatto
�ngelo Kru�ger
Murea Ferreira
Rafael Rodrigo Braun
Cláudio Buttendorf
Annie Rocha Gretter
Augusto Enrique Garcia

ANIVERSARIANTES 12/02

Terezlnha K. Dias
Veneranda Kiatkowski
Rosane Anellse Wortmeyer
Luiz H. Hock
Geovana Rauber
Hary Koch Jr.
SlIvlno Kuchembecker
Ismael Voelz
Isabel Cristina Freiberger
Kátla C. S. Rueckert
Tlago Feli�e Bussolaro
Cat1o� Roberto Carvalho
FranCleli Jardim
Lau ro Pezzato .

,

João David Hinteregger
ANIVERSARIANTE' 13/02
Sérgio Antonio Dias
Roar[go Fadi
Dra. Fabianne Duarte
Luis Carlos D. Souza
Roland Janssen
Hildegard Fritzke
Iva Ewald
Luan Ehmke

'

Erica Gonçalves
Maglis Siwerdt
José Laudenor Mayer
Fernando Blosfeld
João V. S.' Ramos
Larissa S. Pastai
Sebastião Petry
Lauro Siebert '

Ricardo Matheus H
Alisson Diego da S'
Marcus )/inlcius dê
Paulo Roberto Loren
Francieli F. Martins

.

Alvenice Hacãcn Fritzen
Marines Wedmann

I
'

)

.)

)
"

,II

)

i

., ,
,
,
,

Tempo firme no Estado.

O tempo fica firme em Santa Catarina, com
sol entre nuvens do Oeste ao Planalto. No
Litoral, nebulosidade variável e condições
de chuva por alguns momentos.

Temperatura estável no Litoral e em

elevação nas demais regiões. Vento de
sudeste a leste no litoral e de sudeste a

norte nas demais regiões, com intensidade
fraca a moderada e com rajadas.

� Jaraquá do Sul e Região

HOJE �
MíN: 20° C

'" .

MÁX: 27° C
Pancadas de chuva de
manhã e a noite.

QUARTA 'A_
MíN: 20° C C__�
MÁX: 28° C
Sol com nuvens.

QUINTA
MíN:21°C
MÁX:29°C
Solo dia todo.

SEXTA

MíN: 22°C
MÁX: 30°C
Sol com nuvens.

� Fases da lua

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE � legendas

� 'Ô
VI7.

.Q:) d G -02/02 10/02 17/02 r:24/02 ,._� ..

Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso Trovoada
nublado

LORIANÓPÓLlS
MíN: 21°jMÁX: 28'

,'"
,
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o o CORREIO DO POVO

� GLOBO - 18H
.

o Profeta
Clóvis diz que nada vai ac�ntecer ao .filho
deles. Tainha chega cedo a Igreja. Glsele

chora com o vestido manchado. Rúbia diz

que vallavá-Io. Os convidados aguardam
Impacientes, Abigail conta para Carola que
Olóvls armou contra Moreira e que o diário

de Laura está com Ruth, Carola sal com

Arnaldo para procurar o diário, SOnia se

apavora quando Clóvis a leva para a beira de
um preciplclo e finge que val empurrá-Ia. Ela
foge correndo e desmaia. Clóvis pede
perdão a SOnia. os. Arnaldo e Carola

.

escutam Ruth dizer que a chave do cofre do

banco está em seu pescoço. Clóvis sugere
levarSõnia para visitar Piragibe.

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Gui pede a Tanaka para se entregar na

manhã seguinte. Juan pega um cavalo para
encontrar Elizabeth. Giácomo insiste em ser

preso. Julinho alcança Elizabeth. Os dois

discutem e ela empurra-o ribanceira abaixo.
Morgana avisa Alma que Julinho foi levado

para o hospital. Tanaka prende Giácomo.
Arthur e Gui vão ao parquinho. Ele dá uma

aliança para ela que foi de sua tia. Lance fala
com Marquinho e vai à delegacia se

acusando pelo incêndio. Vanessa entra no

quarto de Juan, assustando Elizabeth. Juan
vê seu carro pegando fogo. Maria pressiona
a companhia de seguros e os três são
libertados. Maria pede Lance em

casamento e ele aceita. Ed deixa Gui
desacordaaa e Arthur coloca-a no carro

para levá-Ia para a Argentina. Laura diz que
falsificou o exame de DNA e que Elizabeth
não é filha de Último.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Helena conta para Diogo que Clara está feliz
portervoltado para casa. Alice interrompe a

reunião de Léo e pergunta onde ele está
hospedado. Ele promete avisá-Ia quando
decidir em que hotel ficará. Léo liga para
Olívia no hotel, diz que está com saudades e

que iá encomendou' o jantar.. Sandra
pergunta se Greg está fugindo de alguma
coisa, pois nunca o viu tão nervoso. Greg
guarda os papéis no cofre, mas não otranca,
quando Machadão bate na porta: Machadão
diz q'ue há uma oferta para a compra do flat
e Greg diz que está interessado em vender
com urgência. Machadão lança olhares
para Sandra. Sandra presta atenção no
cofre destrancado. Sandra fica furiosa, pois
Greg pretende vender o apartamento. Greg
tranca o cofre e vai embora. Sandra levanta
uma almofada e pega a pasta de
documentos que escondeu. Uvia lê o bilhete
que Renato deixou dizendo que se

recuperou e saiu para comemorar. Furiosa,
Livia mostra o bilhete para Belita e diz que
sabe onde ele foi comemorar. Isabel. diz que
Renato age mal com ela e com Uvia, [á que
quer as duas, e o manda embora.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Cecilia dá o endereço a Brandão que a

ameaça caso o encontro com o portador do
diamante sela uma armadilha. Escondidos,
Carlos ti Juliana ouvem o trato, anotam o

endereço e correm para contar tudo a
Tavinho. Na fuga, tropeçam' numa
enfermeira que deixa cair instrumentos no
chão. Brandão e Zé Diacho entranham o

barulho, reconhecem Juliana' e Carlos e
passam a persegui-los. Na casa de Ruth,
Juba insiste que também irá ao encontro de
Emílio com Brandão.Juliana e Carlos se
fazem de mortos, deitados em macas com
os corpos cobertos por lençóis e

., conseguem se livrar de Brandão e Zé Diacho.
Ao saberem do,acordo de Cecília e de possedo endereço, Tavinho e Betinha combinam
flagrar o encontro de Emilio e Brandão,

� RECORD - 20h

Vi�as OpostasNogueira diz a Carmo e Helio que Miguelestá perdido, Felix mostra as salas da
empresa para Carla, Lucilla diz a Miguel queMo tem roupas e nem cultura adequadapara Ir à casa dele, Miguel ri e fala que ela
Mo preCisa se preocupar com isso e que eie
quer de qualquer leito que a famUla de Joana
conheça sua mãe, Erlnia combina com
Marclnha os preparativos para próximodeSfile da grife, Felix e Carla se bellam, estãono malar clima, de repente o elevador faz

�� barulho, é Claudia chegando, Claudia

C
a � na porta da sala de Felix, que manda
a a se esconder debaixo da mesa, Ela

�ha tudo multo engraçado, ouvindo Felix

F
andar Claudia embora, Carla pede que

EellX a leve embora para casa, Nogueira e

IS��a se encontram na lola, Mariana vê
a el e Heilo se agarrando na agência,

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��ROMANCE
Manuel Carlos promete
cenas quentes em Páginas
da Vida. Para quem torce

pelo romance de Thelma e

Jorge as notícias são boas.
Só de camisola a garota
vai até o quarto do ricaço e

tenta seduzi-lo, É claro

que Jorge fica muito
.: surpreso e diz para a loira

que as coisas vão ser

diferentes com ela, Está
parecendo que o bonitão
se apaixonou mesmo e

promete se comportar para
realizar todos os sonhos da

garota.

��80ATO
J. B, de Olixeira, º
Soninho, continua

dirig.!Rdo o,�BB ZJat�
'finafdesta 'êdição'I'É o

que g�rant� a C�ntral
Globo de Comunicação,
desmentIndo a notrcla
de que o dIretor teria
pedido para sair do
programa, Segundo
m�téria do",jornal{;,
Folha de S. Paulo, o

"
.

diretor esWia caÂ§ado
teria pedido para
se qesligar1ela
atração, que dirige

s desde 2001";; f!i:
fi

��CONTINUA
Cláudia Rodrigues
confirma que a série,
A diarista, não sairá da telinha
neste ano de 2007, Isso mesmo,
os boatos que o programa
deixaria de
ser exibido causou um
nervosismo tremendo
na atrlz. A comediante
garantiu que no dia clnoo de
março começa gravar
a atração e que já está
tudo definido,
Começando o ano com

a corda toda Cláudia
tambémestá
envolvida numa

peça de teatro de Miguel
Falabella.

��CORAGEM
Foi loucura a gravaçlo de
uma cena de aventura na
tarde de quinta-feira (8) na

.

estrada de Grumarl, no Rio
.de Janeiro, para a novela
BIcho do Mato, da.Recoi'd.
Quem passou pelo

a sufoco 101 a protagonistada
trama, Cecilia, Interpretada
por Renata Dominguez. Na
cena, Cecília passa de
um carro para outro cem o
automóvel em '

movimento, e detalhe: a
atriz não quis usar dublê. O
capítulo
está previsto para Ir
ao ar na sexta-fe.ira (16).

• SUDOKU

SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês, o que mostra
exactamente o objetivo do jogo, O Sudoku existe desde a década de 70, mas
começou a ganhar popularidade no final de 2004 quando começou a ser.
publicado- diariamente na sessão de Puzzles do jornal The Times, Entre Abril e

. Maio de 2005 o puzzle começou a ganhar um espaço na publicação de outros
jornais Britânicos e, poucos meses depois, ganhou popularidade mundial,
Fonte: wikipedia,org

• HORÓSCOPO

'iii
ff1:1

, Ri;

• DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extra;1!,
extra@ocorretodopovo.com.br

.;18

Sem Conversa
Dois.sujeitos se encontram no bar.

"

- Por que essa cara de enterro, rapaz? - pergunta o primeiro.
- Ih, rapaz! Briguei com a minha mulher e ela jurou ficar sem
conversar comigo durante um mês inteiro.

.

- Agora eu entendo por que você está tão triste!
- É que o prazo acaba hoje!

Pensando em se Casar
O sujeito cinqüentão faz uma entrevista para emprego ..
- Desculpe - diz o entrevistador. - Mas o senhor chegou a essa
idade e nunca pensou em se casar?

'. ..

- Claro! Já pensei muitas vezes!
- E por que não se casou?
- Exatamente porque pensei muito!

� r)

SOBRE O JOGO

É um jogo de
lógica muito
simples e viclante,
O objetivo é
preencher um
quadrado 9x9 com

números de 1 a 9,
sem repetir

'

números em cada
linha e cada
coluna. Também'
não se pode repetir
números em cada
quadrado de 3x3 .:

.·SOLUÇÃO -:i,]

Libra 23/9 a 22/10
Hummm ... Vênus, seu astro regente, faz um link
com Marte enchendo você de idéias românticas.
E você está com a poesia na ponta da língua,
pronto pra pegar seu par pela boca, Que tal dar
aquele telefonema e convidar para um

jantarzinhc, sussurrar coisinhas arrepiantes ao

pé do ouvido? Você saberá dizer a palavra
mágica na hora exata,

Áries 20/3 a 20/4
Carneirinhos são entusiasmados de nascença.
Saltitam pelos campos e cheiram curiosos tudo
de diferente que encontram, Aproveite que seu

interesse por novidades está em alta e que sua
mente está ultra-aberta para estudar, aprender
coisas novas e ampliar sua noção de mundo.
Além disso, informação é poder, e como você
gosta de ser o líder...

Câncer 21/6 a 21/7
Você não costuma ser dos mais objetivos,
ziguezagueante caranguejo. Mas agora não tem
vez para enrolação. Você está alerta e rápido,
objetivo e prático, Que beleza, hein? Dá para
avançar quilômetros na concretização de planos.
Convém abrir o olho para o que costuma distraí
lo, porém, Você não está imune ao que pode
tirá-lo do caminho,

Sagitário 22/11 a 21/12 '

Siga em seu trote, vá em dlreçlo às suas
metas, Braço firme e atenção facada: pam um
arco assim tão afiado você não val ter'
problema nenhum ao lidar com questões
delicadas e complexas, Inclusive no terreno
profissional e assemelhados, A mira está
ajustada, a corda esticada? EntIa vuptl Jogue
sua flecha, você acerta na mascai

Capricórnio 22/2, a 21/1; '�)
"1

. Reservados e mais propensos a sutis'lronias do"'·
que a estrondosas gargalhadas, capricomianos :';::
também saem do sério de quando em vez, Pode';;)
ser que hoje você prefira revelar seu talento sob �. �

a luz dos holofotes .. , E seu corpo talvez nem
pareça o seu, de tão saltinho, Ao invés de

y,

esquentar a cabeça tentando entender, relaxe e ;::�
curta, .• :�::::

Touro 21/4 a 20/5
Receba as doces irradiaçôes de Vênus, seu
astro regente, que hoje está süuuper numa boa
com Marte, Seu natural senso de harmonia e
necessidade de amor, paz e conforto são
exacerbados, NIo há estouro da bolada,
ninguém pisará nos seus cascos, Um
entendimento forte entre os astros promove
uma conexão especlallsslma entre você e",

leão 22/7 a 22/8
Leôes gostam da grandeza: grandes
acontecimentos, sentimentos intensos,
sensações avassaladoras. E esta terça-feira
amanheceu justamente assim, com tudo
ampliado, Por isso, pode ser que você esteja
especialmente mexido. Aproveite bem, afinai,
para você, coisas medianas sao medlocres, Se
o dia é superlativo, ele está a sua altura,

Escorpião 23/10 a21/11
Sensualidade, prazeres: esse é o prato do dia.
Não, não é propaganda de motel, não, Estamos
falando do flerte entre Vênus e Marte,
temperando o reino dos sentidos, AproxlmaçOes
acontecendo, Seu mundo val ficar embaçada de
vaporés.; Aproveite, seduza e deixe-se seduzir, .

quebre o gelo, É, agora mesmo, está esperando
o quê?

Aquário 21/1 a 18/2 "'; :
Se pudesse; passaria o tempo todo defendendo ..� :
ideais e tentando mudar o mando, nao ti, frater )"J :
aquariano? Mas nao adianta gostar só da -,í�! :
humanidade, é preciso gostar das peslloas ,J;)

também. Aproveite o dia para estar com IIUS ',Q
queridos e contatar as emoçOes, para curllr as :: I:
boas coisas da sua prOpria vida. Você I.taré,

" v\'

com certeza, servindo a uma grande causa. :2\

Gêmeos 21/5 a 20/6
Está Indeciso quanto às propostas, Gêmeos?
Pols é, sao tantas", Mas, no fundo, você sabe a

resposta, É, o evento cultural com assuntos
atuais e interessantes poderá ser uma boa
pedida, saciando sua curiosidade e aumentando
sua bagagem de conhecimentos diversos,
Aquele encontro marcàdo com aquela pessoa
bacana também",

Virgem 23/8 a 22/9
Você faz o destino, toma as declsOes, escolhe o
caminho, NIo há pressãc externa que o abale,
seus Ideals estão Intactos e cada vez mais
fortes, vlsão clara, perspscílvas se abrindo,
você pode ver milhas e anos à frente, Se certo
alguém estava só esperando você chegar neste
ponto, faça-o saber que está pronto: prossigam
juntos,

'

Pe,lxes 19/2'a 19/3 ;:�
Pode até levar algumas horas, mas val Chover na_"
sua lagoa, Que bom"água fresca éo que você �',

precisa pra pular por af feliz. da vida. Vênus, a ",; I
deusa do amor, transita em Peixes e elté na .-.;!
malor.harmonlà com Marte, uma bOa razlO para':'� Iexplicar por que tudo flui como deveria. Mas, :� ibem, expllcaçlo é para o porteiro e para os ';',

I
outros signos, não é mesmo? , •. � J

,.
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Denyse Zimmermann Silva, esposa do presidente da WEG
Décio Silva, durante pré-estréia do fi/me da Família

Schürmann na Scar

PETIT COMITE
O empresário jaraguaense Hanilton Garcia, o Tiba, que casou

com a sua esposa Roseli no mesmo dia de seu aniversário,
nove de fevereiro, não deixou a data passar em branco! No

��bado (10), recebeu em petit comitê no seu apê, de frente
para o mar em Balneário Camboriú, uma trupe de amigos para
celebrar a data em grande estilo.

CAMAROTE

Por Moa Gonçalves

IDADE NOVA
É bem nesta terça-feira que o

amigo e empresário Ivo Ewald,
proprietário da Kamisão, recebe
todo o carinho e apreço dos

amigos e familiares pela estréia de
mais um .aniversário.

50 ANOS ."

No domingo à tarde, o boa-gente
Oca hão quis nem saber.' fechou
as portas de seu movimentado

bar, convidou os amigos da

famílill, é.festejou bs bem-vividos
50 a�o's da esposaVilma
Lorenzeti Lehmert!

�bell' erle

O CORREIO DO POVO

Após a estréia do novo programa Casal
Neura do quadro de verão IINeura MTVII,
Marina Person e Cazé Peçanha
deixaram os estúdios para gravarem na

praia, e aproveitaram para confirmar

presença no Camarote ·da Brahma na

Sapucaí. Os VJs prometem aproveitar a
folia, curtir o som e matar as saudades
- isso porque os dois ex-VJs da
emissora Max Fivelinha e Chris Couto
também estarão por lá.

No domingo, quem festejou 24 anos de
vida conjugal foi o casal amigo Dr.
Francisco dos Reis e sua Vera. Os
nossos maiores cumprimentos.

Quem voltou maravilhado depois de
assistir ao show de Cláudia Raia, na
última sexta-feira em São Paulo,'foi o
casal Marco Aurélio e Adriana Bogo
Marcatto. Segundo o casal, Cláudia é
um espetáculo em todos os sentidos.

O presidente do Juventus, Lia Tironi, que
esteve em São Paulo participando da
Abimad, uma das importantes feiras de
móveis do Brasil, não pôde assistir à
vitória do Juventus por 4 x 2 contra o

Metropolitano, mas voltou tão feliz quanto
um ganso novo na lagoa.

�eMEçANDO QWENTE
A esperada reabertura da ComBat neste sábado
escancarou qualquer expectativa, fosse ela tanto

da casa quanto do público jaraguaense. Chico
Piermann era só sorrisos no.gerenciamento da

pista lotada, enquanto a muHidão aos POUC0,S
.

entrava no clima da renovada estrutura do point.
O inesperado remanejamento do palco dá 'Qovo
gás á casa, da��o promessas de muito maIs para
O ano que está por vir. Viva �t3,novação!

.

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com .'

;<"j
Destaque da semana para Felipe Buhr.e Tati Bastos. O casal está de mudança para a cidade

de Nantong, na China; onde Felipe psrüctpa daimplantação de uma nova fábrica da WEG.

ROGERWATERS NO BRASIL
Agilizem-se fãs d,p Pink Floyd! É a partir de amanhã que os ingressos
dos shows de Roger Waters (23 de março no Rio e dia 24 em São

Paulo) passam a ser vendidos no site www.ticketmaster.com.br.
Partindo da cifra de R$ 140 reais os bllhetinhos serão peças
disputadfssimas! Além da apresentação na íntegra do álbum The Dark
Side ofThe Moon rolarão no show os maiores sucessos do Pink Floyd .

TODAS AS PLAYBOYS EM DVD
A revista Playboy americana, há mais de 50 anos uma das
maiores revistas voltadas ao público masculino, prepara para
outubro deste ano seis caixas de OVOs com todas as suas

636 publicações. A estimativa é que cada caixa seja vendida
. ao valor de US$ 100. As cópias digitais vão permitir buscas
diretas à fotos e também reportagens da revista. Visto que a

.

Editora Abril (a responsável pela Playboy aqui no país) já há

algum tempo vêm lançando certas publicações em CDs

multimidia, certamente não irá demorar muito para que logo
seja lançada também a versão nacional do OVO da revista.

GANHANDOSEQUÊNCIAS
Fãs dos clássicos do cinema-pipoca bateram palmas ao

saberem da notícia: Os �arotos Perdidos, A Última Festa
de Solteiro, Gremlins, Tubarão e Goonies ganharão
seqüências! Oh sim! E tão rápido quanto a aleqria chegou veio
a decepção: todos serão filmes tipo "diversão para toda

família", ou seja vão cair direto em OVO. Pô, se até filme da
Xuxa vai pra telona, dá para ter-se uma idéia da qualidade das
produções que vão sair... Espera-se agora que as grandes
produtoras prezem um mínimo pelos tão queridos títulos, e
não encerrem essas pérolas com enlatados de terceira.

PARA SER COPIADO
Desde o começo do verão, mais de 5.000
cinzeiros projetados especialmente para
uso em praias foram distribuídos de graça
no litoral do Paraná. O objeto é simples,
feito de plástico resistente, e pode ser

colocado diretamente na areia.
Os frutos já começam a aparecer: as

equipes de limpeza constataram que o número de bitucas de

cigarro e de palitinhos de sorvete jogados na areia diminuiu'
cercade70%

o JARAGUAENSEVIRA MOLEQUE
E lá vem o Juve de novo fazendo uma ótima campanha
etransformando as cores da cidade. O branco, bordôe
preto fazem novamente forte presença nos corações
do jàraquaense, que volta a lotar a arquibancada para
gritar os refrões de peito aberto. Domingo foi dia de

estádio cheio das mais diversas tribos. As famílias e os

amigos aproveitaram muito bem o desconto de R$5 na

venda des ingressos antecipados para assistir à linda
vitória do Moleque Travesso sobre o Metropolitano.
Nesta quarta têm jogo novamente, ea promessa é de

mais uma vez estádio cheio! À quem ainda não

respirou o ar da arquibancanda recomendamos:
experimente! Vira paixão fácil, fácil.
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