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Exposição sobre Dom

Quixote de La Mancha -

importante obra da

literatura Ocidental - abre o

calendário cultural da Unerj.
.85

www.studlofrn.com.br

li
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JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.585. R$ 1,00

BARRA VELHA: POLÍCIA TENTA RECAPTURAR CINCO FUGITIVOS DA CADEIA PÚBLICA

•

ars mu

Mais mudanças serão feitas, como no trecho da Av. Rio Branco (entre Marechal e Reinaldo Rau) onde será implantada mão inglesa .5

GUARAMIRIM

Vereador faz
levantamento
das calcadas
Resultado de questionário

feito com moradores e

comerciantes da área central
de Guaramirim foi

. apresentado na sessão de
segunda-feira pelo vereador
Marcos Mannes (PSDB). O
documento serviu de base
para apresentação de quatro
indicações ao Executivo...

.

Juventus tenta acertar úítímos
detalhes para jogo com Atlético

POLíTICA

Raulino deixa
o PR e recebe
convite do PDT

I

TEATRO i

I

Gats oferece

vagas para
curso de teatro

Interessados na art (:
dramática têm (l

oportunidade de aprende:
no Gats (Grupo Artístico
Teatral Scaravelho). (I
C o r r e i o t r a z m a i ,;

informações sobre as

inscrições, e o balanço das
atividades do Grupo em

2006 .

•5

INSTITUTO : !
Técnicos falam
em' palestras
sobre cobras
Pesquisadores do

Instituto Butantã estão na

região para estudar espécies
como jararaca e dormideira,
Procuram evidências de
mudança genética, pois os

animais que estão na região
v i vem i s o lad o s d I�

elementos da espécie. .6

17
MíNIMA

Sol e aumento de nuvens

de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.
.86

Sem Andrade, João
Henrique, Ivo, Diego e

Itamar, suspensos, e Igor,
machucado, o treinador
Itamar, Schulle pode
promover alguns garotos da
equipe juvenil no time

titular. Pata a partida de
hoje, às 20h30,. a diretoria
'manteve os ingressos
antecipados por R$ 10.
• 8

, O vereador Ronaldo
Raulino deixou ontem o

PR, mesmo partido do
prefeito Moacir Bertoldi.
Na carta entregue ontem

ao presidente do diretório,
Leônidas Nora, alega
abandono por parte do
governo.
• 4
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• EDITORIAL

,..",

OPINIAO

Há Oposição!

uma Oposição burra, ou seja,
aquela que não percebe e nem

acompanha projetos que são

benéficos para a maioria da

população.Como titular em

três comissões do Senado, terá
a oportunidade de apreciar boa
parte das matérias em tra

mitação, o que .lhe dará con

dições de separar o joio do

trigo. Sobre a Reforma Política,
observou que há anos se fala
nela, mas nada acontece. Para

ele, o atual modelo não

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

interessa a ninguém, a não ser

a corrornpídos e a corruptores.
Alguém tem dúvidas com

relação a isso? Ele não abre
mão do encaminhamento da

Reforma Política, em primeiro
lugar, porque acredita que ela
é que vai encaminhar outras

reformas importantes, como a

tributária. É importante.
lembrar a legitimidade de
Raimundo Colombopara tratar
destas questões desta forma.
Não se conte s6 aí o fato de ser

o político de maior votação na

Hist6ria de Santa Catarina,
mas também e principalmente
uma carreira política repleta de

cargos executivos (em 83, com
apenas 28 anos, já era

Secretário de BemEstar Social)
em que nunca houve qualquer
suspeita de irregularidade
administrativa.

• ENTRE ASPAS

, ,. Não há necessidade de acontecer um caso novo para que nós saibamos

que temos um drama nesse país".
.

. Arlindo Chinaglia PT, presidente da Câmara dos Deputados, ao dizer que a Casa não votará
novasmedidas contra a violência sob pressão.

liA questão da criminalidade é bem mais ampla do que endurecimento de pena e dos

. regimes prisionais".
Ellen Gracie, presidente do Supremo Tribunal Federal, sugerindo cautela com propostas de mudanças sobre
crimes violentos.

"Isso provou a maturidade do PI, que quer discutir projetos e disputar as eleições em 2008".
<'

DioneiWalter da Silva, sobre a decisão do partido em não participar do governo de Moacir Bertoldi.

• PONTO DE VISTA

Caixa Econômica Federal
não pode executar penhora
de quem comprou imóvel de boa-fé

O Superior Tribunal de
Justiça confirma: a Caixa
Econômica Federal'não pode
executar a penhora de
imóveis comprados por
terceiros com boa-fé. A

hipoteca, uma garantia que
I

incide' sobre bens imóveis

que pertençam ao devedor,
não pode ser estendida a

terceiros adquirentes de.boa
fé. Se um novo comprador
adquirir o imóvel sem saber
da hipoteca, está respaldado
pela lei para não pagar a

dívida que não foi contraída

por ele. A CEF argumentou
em um recurso especial
apreciado pela Primeira
Turma do STJ que qualquer
negócio entre a incor

poradora e os compradores
será inadmissível diante da

hipótese em que a credora

(a instituição financeira)
não participou da cele

bração de contrato de

compra e venda para o novo

dono, tampouco liberou os

vendedores da hipoteca. A
CEF pretendia reverter

decisão da Justiça Federal
em Brasília que admitiu

que o terceiro prejudicado
pudesse entrar com ação de

embargos de terceiro para
se livrar da penhora que
incide sobre o imóvel que
adquiriu de boa-fé. O STJ,
no entanto, considerou

que a CEF agiu com

negligência na preservação
do crédito, perante sua

devedora ao deixar de
fiscalizar a alienação das
unidades imobiliárias, na

forma prevista no contrato

de mútuo.

-Ricardo Ivan
Barichello Advogado
na Cassuli Advogados
Associados, reproduz
notícia do Superior
Tribunal de Justiça, em
13.02.2007.
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Ao focar a crise ética na

política nacional e a urgência da
Reforma Política no seu

primeiro discurso no Congresso É uma boa notícia que
Nacional, o senador cata- alguém está disposto a
rinense Raimundo Colombo manter um_dos pilares
dei:ou bastante claro qual s�r� democráticos, que é o
a lznha �e conduta q;A.e seguzra

-

'direito de divergir"
nestes ouo anos que tem pela
frente em Brasília. Será, in
tatum, do senador Jorge
Bornhausen, com todas as

prerrogativas que marcam as

lideranças de Oposição. Aliás,
numa hora em que o entre

guismo toma conta das duas
Casas Legislativas, é uma boa
notícia que alguém está disposto
a manter um dos pilares
democráticos, que é o direitb de.
divergir e de apontar caminhos
alternativos.

Porém, Raimundo Colombo
ressaltou que não pretende fazer

O relator do processo,
ministro João Otávio de'

Noronha, negou provi
mento ao recurso com base

em duas súmulas da Corte.

A súmula 308 do STJ
define que a hipoteca
formada entre a cons

trutora e o agente finan

ceiro, anterior ou pos-terior
.

à celebração da promessa da
compra ou venda, não tem
eficácia em relação a quem

adquiriu o imóvel. A
Súmula 84 diz que é

admissível a oposição de

embargos' de terceiros

fundados em alegação de

posse advinda do

compromisso de compra e

venda do imóvel ainda que

desprovido de registro.

'\

• DOS BLOGS

.mi.lijlfij Dimenstein

Em ritmo
de motel
o Brasil recebeu nos últimos
dias uma saraivada de
números mostrando uma

grave deterioração no

desempenho dos estudantes,
além de se detectar um

gravíssimo aumento da
evasão. Num país
minimamente civilizado,
provocariam um escândalo.
O que se vê nos bastidores
de Brasília, porém, é um jogo
que parece alheio a isso

tudo, afinal discute-se mais
uma troca de ministro da

Educação. Se a mudança se

efetivar, teríamos uma média
de um ministro da Educação
por ano, um ritmo de motel.
Os rumores indicam que
poderia sair um técnico

(Fernando Haddad), dando a

lugar um político (Marta
Suplicy), cujo projeto é a

presidência ou, quem sabe, a

curto prazo, a prefeitura de
São Paulo. Nomear um
candidato à Presidência trará

para a questão da educação
um conflito eleitoral.

4]palavradOleltor@UOI,com,br

'3ijmt§.ij Alencar

o futuro
do PT
Desde 1995, quando os

moderados retomaram dos
radicais o controle sobre o PT,
não havia disputa tão
eletrizante a respeito dos
destinos do partido político
mais importante da história
recente do país. Naquele ano,
José Dirceu fechou aliança
com Lula para montar um

projeto eleitoral com chance
real de chegar ao poder.
Ambos haviam perdido no ano

anterior, respectivamente, as

eleições para os governos de
São Paulo e para a

Presidência. O PT deve ao

país uma resposta a respeito
da maior crise de sua história

(a do mensalão e o seu

segundo tempo, o

dossiegate) .. A legenda, que
comemora seus 27 anos,

neste final de semana com

festa e reunião do Diretório
Nacional em Salvador,
cometerá um erro se jogar
a poeira para baixo do tapete.
Plantará a semente de nova

crise.

4] kalencar@folhasp.com.br

• DO LEITOR

Pena de morte é atitude

·que não vale à pena
Decisões tomadas em meio

a forte revolta, podemnão ser as

mais corretas. Há quem alegue
que a intimidação com a pena
demorte acabaria comos crimes

hediondos. A ministra

americanaJanetReno declarou:
"
...não vi até agora nenhuma

pesquisa que comprovasse essa

tese." Tirando os raríssimos casos
emque osmotivos são de ordem

patológica - em estudo feito por .

. Hafner e Bocker, na década de

80, menos de 3% dos crimes

foramcometidosporpessoas com
distúrbios mentais - a maioria

dos crimes é devido ao uso de

drogas ou álcool, associados ao
transtorno de personalidade
anti-social. Quem é a favor da

pena, também argumenta que

qualquer um que tivesse a filha

estuprada e morta, optaria pela
execução do autor do delito.

Mas, se ele fosse filho de um

deles, será que também teriam

a mesma opinião? É bem

provável que defenderiam o

filho, buscando todas as

justificativas possíveis para livrá
lo da execução. Para combater
a criminalidade, antes de

reprimir, deve-se educar.O país
carece de boas escolas. Ao lado
das matérias tradicionais,
deveriam ser incluídas

disciplinas que instruíssem os

alunos acerca dos males das

drogas, e que despertassem
neles o valor do convívio

Se adolescentes de 16 ano�'
podem escolher o presidenfe
da República é porque est� I

suficientemente maduros. JA
I

Devem, pois, responder pdliD
seus crimes. Mas imaginaev
que a redução seja a bala.!l§
prata que vai resolver o nq
problema da violência! �I

criminalidade no Brasil é rl�
vender ih.lsões. Há menos �
dois meses, o presidente dai
República chamou de :38

'terrorísmo'' os ataques doJn
crime organizado contra a J�

polícia e contra o público e

geral. Ora, se era terronsmq)
a reação teria que ser

contundente e imediata, M
como é óbvio. O que ,I';j
aconteceu, no entanto, nos

dois meses frenscorrídos !�I
. desde O: ataqúe de _ '-' �àO

dezembro? Nada: J M

rigorosamente nada, a nãol2
ser o envio de meia dúzia dá

gatos-pingados da Força 18
Nacional de Segurança, q�
fica parecendo mais políci�j
cenográfica do que força r

4]loSlaS@UOI.com.br

o
IG
o

lO

f A,·
lV

raterno. pratica
meditação antes da aulw'
adotadapor algumas escol�

.

Brasil, tem trazido �l �

entrosamento entre os alun&
amelhor assimilaçãonos es
O jovem equilibrado e�'
cionalmente, sofremenos ri9l

de entrar para a crirninahdll
'

Gostaria de ver nos a,
parlamentaresolhandoco
carinho para o povo e 11lf
empenhados pelo aumen,\�
seus própriossalários.Aviol;,.
pode ser reduzida.Mas é pr�
que todos se empenhe
Chega-me àmemória u��
de Pitágoras: "Eduqul�;
crianças e não será necer�
puniro homem".

• Fernando Bastos
.

Cartunista e artista plástico

. "
• IIII I

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados pore�
redação@9correiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,

,� 'J_

Postal19. E obrigatório infonnar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados). ,.
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pais é
Se: por muito menos, o

PT ameaçou expulsar o
v.ereador Jaime

I Negherbon, que saiu

es do desfecho, não
há como negar ser

chegada a hora de

depurar o partido. Ou

na que se confiar, em
-conversas fechadas a

partir de agora, no
", grupo pró-prefeito

Moacir Bertoldi?

I B�bO preso?
ireador tucano
Ademar'Winter, que
q�ando da eleição do
vereador Rudolfo
®esser (PP) para a

presidência da Câmara
acenava com um

feque
para Jurandir

,ichels (PV), assumiu
e vez sem ser '

nomeado a liderança de
governo do prefeito

- Bertoldi. E o PSDB
quieto, quietinho.

Mudando
AQuele semáforo
lócalizqdo na esquina
das" ruas' João Picolli e

.

Marechal Deodoro vai
ser rei acado para a

esquina anterior, com a

Guilherme Weege. Onde
�tá hoje tranca o

tr.ãnsito de
, 9mbulâncias,
-principalmente, que
levam pacientes ao
Hospital São José.
Conclusão óbvia.

Obrigatório
Projeto de lei que proíbe
o contingenciamento -

�u seja, a retenção - de
bverbas orçamentárias

'

t qestinadas à segurança
rrg�blica está em

!'Wscussão no Senado.
rA proposta prevê que
JOs ministros da Justiça

, li Fazenda serão
�ulgados por crime se a.
IAéi não for cumprida.

CSaúde
,[quatro projetos que
��opõem alteração à lei
,.��bre planos e seguros .

,F!lvados de assistência
} saúde. Um deles

'

(' �briga as seguradoras

't�1 operadoras a oferecer
P anos privados em

-�eg,i�e de contratação
,HI»dIVldual ou familiar.
xlJ,utro permite planos
com cobertura reduzida.

MOSAICO
mosaico@ocorreiodopovo,com,br

"Prefeitura 'nos bairros"
Hoje a noite (14/02), o prefeito Moacir Bertoldi

.

estará reunido com os representantes das Associações
de Moradores para apresentação do Programa
"Prefeitura nos Bairros", programa este elaborado pela
Administração Municipal para oferecer a comunidade
serviços, programas e ações de maneira itinerante. A
apresentação acontecerá no Auditório da AMVALI -

Associação des Municípios do Vale do Itapocú às 19
horas, rua: Artur Gumz s/n.� Vila Nova.

Repetindo o repeteco
O Estado vai aumentar o

efetivo policial em mais
dois mil homens com o

remanejamento de militares
e contratação de agentes'
temporários civis. Palavra
do governador Luiz
Henrique da Silveira
(PMDB). Para ações
conjuntas com os governos
dos estados do Paraná e Rio
Grande do Sul contra o

crime organizado. "Policiais

rrrilitares e civis apo
. sentados serão chamados
para serviços de vigilância
nas escolas estaduais e

serviços administrativos nos
quartéis ou delegacias
regionais", disse LHS,
numa reedição de promessa
de campanha feita em 2002
e repetida em 2006. O filme
nós j a vimos. Duas

vezes.Começa a desbotar de
tanto ser exibido.

o dinheiro de todos,
Projeto de, resolução da

mesa diretora da Câmara de
Jaraguá do Sul, autorizando
a vereadora Maristela
Menel (sern'partido) e sua

asséssora Denise dos Santos
Balod a participarem de
audiências nas secretarias
estaduais de Educação,
Esporte e Turismo, no

período 'de 1 7 a 20 de
fevereiro, acabou não
sendo votado na sessão de

segunda-feira. Detalhe: do
sábado de Carnaval à

Quarta-Feira de Cinzas,
tudo custeado com di
nheiro público que,
segundo a própria
vereadora, vem sendo
malversado pela prefeitura.
E em Florianópolis, onde
todas as portas do' serviço
público vão, estar, cer

tamente, devidamente
lacradas.

Calote?
Vereador Dieter Janssen

(PP) denuncia na Câmara:
a prefeitura não estaria

repassando valores corres

pondentes a bolsas de
estudo para alunos carentes
matriculados na Unerj.
Disse ter presenciado o

desespero da mãe de uma

aluna, obrigada a pagar
mensalidade do bolso.

Navalha na carne
Em 2006, o Estado gastou

R$ 115 milhões com

terceirização de mão-de
obra. Agora, o governador
Luiz Henrique quer baixar
este valor para R$ 30
milhões mediante a revisão
de todos os contratos com

uma política de apro
veitamento de estagiários.
Haverá uma regionalização
dos contratos de todos

terceirizados, para que os

secretários titulares das
SDRs definam e fiscalizem
as réais necessidades de

contratação e possam se

utilizar de preços menores

que seriam praticados no

interior do Estado. Também
no ano passado os gastos
com energia elétrica
bateram na casa dos R$
31,6 milhões.

Barulho
Hoje, 18h30, na Câmara

de Vereadores, audiência
pública para discutir o

'

funcionamento de casas

noturnas, notadamente
danceterias cujo som

estaria perturbando a

vizinhança em demasia ..
Proprietários alegam que o

barulho que incomoda não
se origina no som das casas

.

e, sim, é provocado por
alguns freqüentadores que
abusam namadrugada com
aceleração de motores e

, buzinadas.

Apreensão
Depoisdas dezenas de

cobras já apreendidas pelos
bombeiros de Jaraguá do Sul
neste verão, agora é a vez de
jacarés de papo amarelo
aparecerem no rio

Camboriu, lá mesmo em

Balneário Camboriu, onde
estão se reproduzindo rápido.
Podem ter fugido do zôo da
Sari.tur há cerca de 20 anos.

Punição
Aqueles cinco picaretas

vereadores de Agrolândia e

mais um servidor do
Legislativo local foram
condenados pelo Tribunal
de Contas a devolver R$
11. 74,44. Que gastaram
com passeios no Paraguai ao
invés de diárias em

seminário em Foz do Iguaçu
sobre Plano Diretor.

O CORREIO DO POVO

Cobrando 1
Vereador [urandír

, Michels (PV) fica em

Florianópolis até amanhã.
Na Assembléia Legislativa
conversa com deputados
do PT, PSDB, PMDB e PP.
Todos votados por aqui e
de quem quer compro
missos com verbas para a

SC-416, incluída a Polícia
Rodoviária Estadual,
convênios e subvenções.
Cobrar é legítimo.

Cobrando 2
Mas é preciso que, na

volta, produza relatório
detalhado sobre o que viu
e ouviu. Afinal, os

deputados com quem foi
conversar foram votados em
[araguá do Sul e região.
Deputado, a exemplo de
vereador, não representa
apenas uma região da
cidade ou do Estado, mas

toda a coletividade cata

rinense.

Falta, mas ainda tem .:
C�SAR JUNKES/OCP

O vereador Ronaldo
Raulino, que deve desem
barcar do PR, posiciona-se
contra, mas vota a favor, à
doação de mais R$ 100 mil
da prefeitura para o

[uventus, o que totalizará
R$ 300 mil. E cita dívidas
do município em torno de
R$ 4milhões, inclusive para
a PM e o Hospital Jaraguá,
este com dificuldades até

para fechar a folha de

proteger a pat· eira
que possa �conte

.

iÍ\s��tet;.�étn.ên.te p(Jr'
I i

salários dos funcionários,
além de vários pequenos
fornecedores.E provocou a

oposição a se manifestar
contra o projeto, "se é que
existe oposição na Câmara,
porque eu nem sei mais de
que lado estou". Omedo de
represálias nas urnas,
porque o torcedor fanático
não raciocina nesta hora,
fecha a boca damaioria que
concorda.
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REGIAO
redacao@ocorreiodopovo.com.br

ENTREVISTADOS: MARCOS MANNES DIZ QUE MAIORIA PEDE MELHORIAS COM URGÊNCIA

� Vereador realiza levantamento

.sobre calçadas e limpeza
,

�Resultado da pesquisa
:·foi apresentado na

�Itima sessão e gerou
'quatro indicações

CAROLINA TOMASELLI
GUARAMIRIM

O vereador Marcos

"'::"�Mannes (PSDB) ocupou a

tribuna na sessão de

segunda-feira para

apresentar resultado de
levantamento sobre o

estado de conservação das

calçadas, limpeza pública e

pavimentação das ruas

p:;�centrais de Guaramirim. O

a{' trabalho foi realizado por

�:' ele e pela vereadora mirim

�E Ana Elizabeth Lima entre os

�,dias 5 e 9 deste mês.

�. Além da Rua 28 de

I:Agosto, principal via que
�corta a cidade, também'
on 'foram analisadas outras oito

ruas, onde estão

concentrados amaior parte
dos estabelecimentos

111� comerciais. Foram ouvidos
01:"38 moradores e comercian- .

-;�,. tes da região que, segundo
.r; 'o vereador, de maneira

- ,

.
,.' unânime teceram críticas
,",

aos ítens mencionados,
principalmente com relação
a falta de investimentos e

P'ERO RAGAZZI/ARQU'VO/ocP

Mannes lembra que projeto do BNDES até agora não saiu do papel

manutenção. Calçadas
com pisos irr egu lares,
degraus, além de racha
duras e buracos estão

entre as reclamações da

população. Através de um

questionário, eles também
fizeram sugestões de

melhorias, e pediram
lixeiras, asfalto nas ruas e

retirada de matos nos

meios-fios.
Mannes lembra que

parte das obras são

contempladas no projeto
de implantação do sfsterna

:�� Projeto sai da pauta
critérios no que se refere à

aplicação dos recursos do

município.
Segundo ele," a

prefeitura está devendo R$
200 mil para os hospitais e

outros R$ 4 milhões do ano

passado estão empenhados,
inclusive com o pagamento de

pequenas empresas. "Sãomais

R$ 100mil para oJuventus e

outra vez jogam a bomba nas

mãos dos vereadores, que
.

correm o risco de ganhar a

antipatia dos torcedores e da
diretoria.Não sou contra, vou
votarfavorávelaoprojeto,mas
está faltando outra visão para
aplicar o dinheiro público",
desabafou.

3371-7398

de transporte coletivo próprio
do município. O projeto, que
prevê financiamento de um

montante de R$ 8,9 milhões

junto ao BNDES (Banco
NacionaI de Desenvol

vimento Econômico e

Social), foi encaminhado em
2003 e aprovado, mas a verba

aguarda liberação. Na

semana passada, o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL)
afirmou estar confiante na

liberação dos recorsos este

ano.

"É a mesma coisa da área

industrial, um projeto para

geração de emprego e renda,
mas que está parado. Não se

tem perspectiva demudança,
de melhoria da infra
estrutura do município",
criticou o tucano,

informando também que a

pesquisa, documentada
através de depoimentos e

fotos, foi' encaminhada para
o prefeito, Aciag
(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim), Associação de
Moradores doCentro, e para
o Clic (Conselho de Líderes

Comunitários) .

.

O levantamento
também serviu de base para
quatro indicações ao

Executivo apresentadas
pelo vereador na última
sessão. Uma solicita a

construção de um terminal
rodoviário e outra a de uma
ciclovia paralela a linha

férrea, no trecho entre a

Escola Básica Almirante
Tamandaré. Uma terceira

indicação pede a

elaboração de projeto em

parceria com os moradores

para construção de

calçadas, e a última isenta

os munícipes do pagamento
da taxa de limpeza pública,
hoje com valor anual entre

R$ 30 e R$ 35.

o CORREIO DO POVc()
'r.);

'Mediador' facilitará:
cumprimento da CLT
Desde a última segunda-feira,
entidades sindicais de cinco

estados já podem depositar
acordos ou convenções
coletivas no Ministério do
Trabalho e Emprego via

internet. O novo sistema,
denominado Mediador, será
implantado gradualmente e

será um banco de dados. Já
está à disposição dos usuários
de SantaCatarina, São Paulo,
Mato Grosso do Sul, Ceará e

Amazonás.
-

Ao final da

implantação, prevista para

maio, oMediador concentrará
todas as convenções e acordos
coletivos firmados pelos
sindicatos.
O sistema será aberto à

consulta pela sociedade,
possibilitando ao trabalhador e
ao empregador acesso direto

JARAGUÁ DO SUL .

PSB discute ações e

estratégias para 2008
O Diretório do PSB de

Jaraguá do Sul faz hoje, a

partir das 19h30, na Gráfica

22, reunião para discutir

ações e estratégias para as

eleições municipais do ano

que vem. Inicialmente, o

partido pretende lançar
candidato a prefeito ou a vice

numa possível aliança.
Na reunião, será comunicada
oficialmente a filiação do

deputado federal Djalma
Berger.

ao conteúdo das negociações
coletivas das respectivas
categorias, como benefício�
acertados entre as partes, '6
reajuste definido, enfim, todas
as cláusulas negociadas na

data-base. Essa consulta estará

disponível a partir do dia 2�
A consulta será feita na pá�a
inicial do ministério
(www.mte.gov.br), por estado I

CNPJ e nome da entidade. "O
trabalhador vai poder cobr;r
mais do seu sindicato e as

entidades poderão ter Ul}l
banco de dados valiosopara 'IS
negociações", disse.al
responsável pelo
desenvolvimento doMediador,
Ana Paula Cerca, apostando
que o sistema propiciará mais
agilidade e transparência açs

proce?imentos .

DESFILlAÇÃO
Raulino deixa o PR

alegando abandono

O vereador Ronaldo Raulino

pediu desfiliação do PRo Na
carta entregue ontem ao

presidente do diretório do

partido, Leônidas Nora, o

parlamentar alega abandono

por parte da administração
municipal e se diz triste par
deixar "amigos".
O presidente do PDT, Ruy
Lessmann já convidou
Raulino para se filiar'

legenda. "É uma honra tê-lo

conosco", afirmou.

Prefeito 'quer a coisa certa' Presos cortam grade
O prefeitoMoacir Bertoldi (PR)
afirmou ontem que determinou

que fossem apuradas as

denúncias sobre a aplicação de
cerca de R$ 18milhões do Issem

(Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais) no

Deutsch Bank, sem a

autorização do conselho do

órgão. Ele informou ainda que
solicitou ao conselho que revise
todas as ações praticadas nos

últimos anos para investigar
possíveis falhas.
"Tenho autonomia sobre o

presidente do Issem e sobre alguns
membrosdo conselho, jáque,pelo
estatuto, são indicados pelo
prefeito. Só quero a coisa certa.

Essa foi aminha ordem", revelou,

desconversando sobre possíveis
irregularidades na transferência.
dos recursos do Issem, limitando
adizerque aPrefeitura já tomou
providências a respeito.
Bertoldi sugeriu que fosse
consultado o presidente do

Issem, Juliano Nora, sobre se

houve ou não a autorização do
conselho para a aplicação do

dinheiro, feita durante a

gestão de Walter Falcone.
Nora está em São Paulo e não

atendeu as chamadas feitas

para o celular.
. Após as denúncias, a diretoria
do Issem decidiu fazer uma
auditoria interna, que deve
estar concluída nas próximas
semanas.

Cinco detentos da Delegacia
de Barra Velha estão foragidos
desde a madrugada da última

segunda-feira. Eles saíram

depois de cortar a grade do

pátio de sol e até agora a polícia
não tem nenhuma informação
quanto ao paradeiro dos
criminosos.

Conforme o agente prisional
felipe Gatner, todos os então

26 presos poderiam ter seguido
o exemplo daqueles cinco,mas,
resolveram ficar. "Os outros 20
não fugiram porque não

quiseram. E, um deles ainda
voltou pelas próprias pernas".
Entre aqueles que continuam
desaparecidos, estão três

traficantes de drogas, um

com 20% de desconto à vista

"mula", nome dado para quem
., .

transporta os entorpecentes, e

um acusado de assalto à mão

armada. Destes; dois residian1
em Barra Velha, um na região
de Piçarras, e dois no Paraná.
Para Gatner, as fugas são

ocasionadas pela total falta de

segurançano local. Ele comenW

que a delegacia conta apenas Ull

agente prisional e dois pohci'
,

civis de plantão. Alémdisso, não

há auxílio da PM (Policia
.r

Militar) e a cadeia "fica vazI3

principalmente no período
noturno. Outro problema
enfrentado é o espaço físico

Onde deveriam estar quatrO
.

detentos há até 26 pessoas,
dispostas em duas celas. (KE)

cf-: , • Pedido de vistas do
26 :'cvereador Adernar Winter
�!::. (PSDB) retirou da pauta de
,2)[, votação, na sessão de segunda-
01,,' feira, projeta de lei do
li! J Executivo que concede R$ 100
B�" mil para Adevi (Associação
lí'> Desportiva Vale do Itapocu).

. 2::"'A entidade administra o

,i ( : . GrêmioEsportivo Juventus, de
(J.' Jaraguá do Sul.

A apreciação do projeto
trouxe à tona a discussão

. �f�: sobre os repasses de dinheiro
,. -

público a entidades do

II <município. O vereador

Q'.. Ronal-do Raulino, que

,I
...,..'

pediu ontem a desfiliação do

Iii! .::., PR, partido do prefeito Moa-
i i ]f; <cír Bertoldi, cobrou mais
'i' 2,. "

li cS,r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
I

�.. Promoção de Escapamentos Originais

I
, �I 1'1

------------------------����--------� ��__ �� f._ � � � __
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Motoristas avaliam mudança como "positiva")")
'Para tenente Andrade,
'alteração de sentidos
(

,deve vir acompanhada
[de outras melhorias
11

[')AlANE ZANGHELINI
,

"aARAGUÁ DO SUL

li

.o Passados 11 dias da

(mudança no sistema viário

!central, muitas pessoas que

'reclamaram da inversão de

ffsentido em algumas ruas

2tomeçam a se adaptar às

alterações. Acostumado a

')�nfrentar o trânsito central, o
,:taxistaOlinto Paterno acredita

que os engarrafamentos
iitegistrados em alguns pontos
reduziram nessa semana

"porque os motoristas estão se

acostumando" com anova rota.

O chefe do setor de trânsito
,

do 14º Batalhão do município,
tenente Gildo Martins de

:Andrade Filho, avalia que a

alteração "deumaior fluidez ao
(; trânsito", mas que "precisa vir .

",acompanhada de outras

",melhorias, como mais pontes,

estacionamentos e melhor
qualidade no transporte
público".

O secretário de Urbanismo,
Afonso Piazera, informa que a

semana será destinada à

continuação do controle dos
tempos dos semáforos e da
implantação de "sentido livre"
em quatro esquinas com

sinaleiros. Nessa semana foi
instalado um sinaleiro em

frente ao Corpo de Bombeiros
que fica aberto permanen
temente, fechando apenas
quando acionado pela
corporação. Para as proximi
dades do Hospital São José a

equipe estuda recuaro semáforo
para antes da entrada do

Hospital, facilitando o tráfego
de ambulâncias.

As mudanças já realizadas,
não são definitivas, para

próxima semana, a prefeitura
planeja implantar sentido duplo
entre a RuaMaxWilhelm até
a ilha próxima à ponte Olavo
Marquardt (ponte permanece
mão única), para os motoristas

seguirem direto para a ponte

Abdon Batista. Outras

mudanças estão previstas, como
a implantação de mão inglesa
(circulação pela esquerda) na

Barão do Rio Branco, entre a

Reinoldo Rau e a Marechal
Deodoro (perto da Praça Paul

Harris) .

.

PONTOS DEÔNIBUS
As mudanças têm preocupado
passageiros dos circulares, mas
a Viação Canarinho informa
que foram retirados quatro
pontos de ônibus: na Getúlio
Vargas, próximo ao Shopping
Breithaupt; na Expedicionário
João Zapella, em frente ao

Ginásio de Esportes do Colégio
São Luís; e na Marechal
Deodoro, em frente ao Colégio
Divina Providência. Uma nova
parada foi instalada em frente
à Igreja Matriz São Sebastião e

estuda-se a colocação de outra
na Marechal Floriano Peixoto,
entre o Bradesco e o Banco do
Brasil, Segundo o secretário

Piazera, os 16 abrigos começam
a ser recolocados hoje com

previsão de completar os

trabalhos até fim do mês.

I 'If

l c Rota das Cachoeiras tem acréscimo de visitantes
(If ARota das Cachoeiras, em
.. Corupá, teve incremento de
!,

cerca de 30% no número de

"pvisitantes na temporada de

U(Verão de 2006/2007. Segundo
,; levantamento divulgado esta

'(;jsemana, em torno de 500
pessoas devem ter passado

_ pelo local a cada final de
semana dos últimos doismeses.
f De acordo com a

responsável pela Secretaria
fi, Municipal de Turismo, Alice
� Maçaneiro, mesmo faltando
-o alguns investimentos na região
I"� que abrange a rota, a

o Oh quantidade de reclamações
,sobre o espaço foi mínima.

(I' "Sabemos das necessidades do
e .�f" entorno, como a construção de
c:rdanchonetes, restaurantes e

f[" Jpousadas. Vamos esperar a

t, entrega do projeto feito pela
Ol� Univali (Universidade do

Rota é ponto turístico de Corupá
Vale do Itajaí) para então
fazer parcerias", explica. O
estudo está a cargo dos alunos
do curso de Hotelaria e

Turismo e será finalizado em

junho.
Quanto aos trabalhos

feitos nos arredores das
cachoeiras para manter o

espaço "bem-cuidado", Alice
comenda ainda que a

Prefeitura tem dois
funcionários apenas para
fazer reparos diários na

estrada. Os profissionais fazem
parte de um remanejamento
para suprir a falta de pessoal
que causou problemas na

temporada de verão passada.
PARAAGENDAR-A

secretária também informa
que a partir de quinta-feira,
15, os corupaenses vão

receber, em casa, o calendário
de eventos 2007 do'
município. Ele será anexado
ao carnê de IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano)
ou ao do Incra (Imposto
Nacional de Colonização ou
Reforma Agrária),
dependendo da inscrição de
cada morador. (KE)

\ ,

"Motoristas estão se acostumando e agora já sabem para onde devem ir", diz o taxista Olinto Paterno

Gats abre inscrições para curso de teatro
Quem quer aprender mais

sobre a arte da encenação, tem
a chance de se matricular no
curso de teatro do Gats (Grupo
Artístico Teatral Scaravelho).
São 45 vagas disponíveis para
alunos com idade a partir dos
sete anos.

De acordo com a atriz
Sandra Baron, as aulas iniciam
na última semana deste mês e

acontecem em um espaço
alugado pelo grupo especial
mente para este tipo de ativi
dade. A sala fica na Avenida
MarechalDeodoro da Fonseca,
1082, Centro de Jaraguá do SuI.

As pessoas que se inscrevem
no projeto têm cinco
alternativas de horários em três
diferentes dias da semana para
freqüentar o local. As

segundas-feiras são reservadas
às crianças de sete a 12 anos,

G

"::,·Alunos da rede estadual terão aulas aos sábados{.d;

n u Alunos da rede estadual de
.(. ensino vão começar a estudar
ri tnais tarde, mas terão de
,", recuperar o atraso com aulas

aos sábados. Como o ano letivo
,_

do ensino fundamental e
I
I tnédio começa em todo o

Estado na segunda-feira, 26, as
escolas estaduais também
terão recesso reduzido em

julho e não poderão
"ernendar" feriados.
A gerente de Educação,

Ciência e Tecnologia da SDR
(Secretaria de

Desenvolvimento Regional),
Deni Rateke, explica que o

início tardio do ano letivo
deve-se ao fato de que,
quando ele foi definido,' a
expectativa do governo era de
que o projeto da reforma
adminis tra tiva já es taria

aprovado até a data do início
das aulas, o que pode não se

concretizar.

De acordo com Deni, as

escolas estaduais precisam
cumprir, no mínimo, 200 dias
letivos e 800 horas-aula. O

objetivo é realizar nos sábados
apresentações e ensaios para
datas comemorativas,
evitando que os estudantes
fiquem na sala de aula. Além
disso, o recesso será de apenas

. quatro dias '(de 23 a 27 de

julho), quando normalmente
seria de duas semanas. No
Vale do Itapccu, existem 32
escolas estaduais e em tomo

de 800 professores (entre
efetivos e temporários) que
atendem cerca de 22 mil
alunos.

MATRÍCULAS E
UNIFORMES - A gerente
de Educação da SDR
também informa que as

matrículas para a rede
estadual de ensino
continuam abertas, e que
poderão ser efetuadas
possivelmente até a primeira
quinzena demarço. Segundo
ela, o projeto de distribuição
de uniformes e kits escolares
continua neste ano, mas que
"ainda não há data definida
para começar". (DZ)

1\

PIERD RAGAZZl/DCP

Grupo se apresentou 180 vezes

com aulas entre às 15h3Q e às

17h, � das 19h30 às 21h. Os
maioresde 13 anos podem fazer
parte das turmas de terças-feiras
(das 18h30 às 21b) ou das quar
tas-feiras, quando os professores
atendem das 15h às 17h30 e à
noite das 18h30 às 21h.

Para confirmar a

participação basta entrar em

contato com a atriz pelo
telefone 3275-2309 ou 9969�
4415. Amatrícula custa R$ 25.
Já a mensalidade é de R$ 35,
mas, quem paga-la até o dia
cinco de cada mês, ganha R$ 5
de desconto.

BALANÇO - O ano

passado foi considerado
bastante produtivo para oGats,
segundo Sandra Baron. Entre
as conquistas de 2006 estão as

quase 180 apresentações feitas
nos mais diversos palcos de
Santa Catarina, Minas Gerais,
Paraná, Rio de Janeiro e São
Paulo. No total, mais de 16 mil

pessoas assistiram às peças
encenadas pela trupe..Além
disso, o grupo recebeu três

prêmios no Festival de Teatro
de Campos de Govtacazes, no
Rio de Janeiro. (KE)

Moradores debatem
obras em cemitério
Moradores do _ Bairro

Czerniewicz se reúnem hoje, às
19 horas, no local de costume,
para debater as obras de

ampliação do cemitério na Rua
Jorge Czerniewicz. A comuni
dade está preocupada com os

riscos de segurança oferecidos,
já que o empreendimento está
sendo construído na encosta de
um morro da Rua Jorge
Czerniewicz.

BIBLIOTECA PÚBLICA

Local abre mais
tarde aos sábados
A Biblioteca Pública

MunicipalRui Barbosa vai
abrir uma hora mais tarde aos

sábados e passa a atender das
8 às 13 horas. De segunda à

sexta-feira, o .horário de
atendimento continua sendo
das 7 às 19 horas. A biblioteca
fica na Rua Ida Bona Rocha,
101/ Centro. Outras

informações pelo telefone (47)
3275-1300.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ItENENAMENTO: IDEAL É QUE ATENDIMENTO ACONTEÇA DENTRO DE MEIA HORA APÓS PICADA
,

! pesquisadores do Butantã/SP
,

estudam cobras da microrregião
\ PIERO RAGAZZlfOCP

esquisador Antônio da Costa conduziu palestra na manhã de ontem para profissionais especializados na captura de cobras

Qbjativo é saber se

serpentes do Vale do

Itapocu sofreram
u

adaptações genéticas

DAIANE ZANGHELINI

JMA,GuÁ DO'SUL

.Uma equipe de
lJ',: •

pesquisadores do Instituto

Bv��ntã, de São Paulo, fica no
município até sexta-feira para
(Jr.;1

e��ydar sobre os hábitos e a

rr;!?Todução das cobras

j'1mraca e dormideira. As

serpentes capturadas serão
JI-.I,-I· .

le\(adas pelos pesquisadores e
Ó(.Jq
integrarão a Coleção
���etológica do Museu de

Zoologia da USP (Univer-
5',.

,
i i ....

sidade de São Paulo).
O biólogo da Fujama

, (Ft!ln�R-ç�p;�J.?-raglJ��p.s� 'd,9
'M�io Aihl9rente){ Ulises
Sebastian Sternheim, explica
que o interesse dos

pesquisadores é saber se as

cobras que vivem no Vale do

Itapocu sofreram adaptações
genéticas, devido ao

isolamento das espécies. "O
vale impede que as cobras da

região fujam e que outras

espécies vivam e se

reproduzam aqui", explicou.
Na manhã de ontem, o

pesquisador Antônio Carlos
da Costa ministrou palestra
técnica sobre captura e

manipulação de serpentes.
Hoje, às 9 horas, os pesqui-

sadores alertam como evitar

acidentes em apresentação
aberta ao público, no

auditório do Samae (Serviço
Autônomo Municipal de
Água e Esgoto). No muni

cípio, a captura é feita pela
DefesaCivil, no telefone 199.
Em Corupá e Guaramirim, o
contato é pelo número 193,
do Corpo de Bombeiros.

Em caso de enve

nenamento por picada de

cobra, a orientação é que o

acidentado fique imóvel -

para evitar que o veneno

circule no organismo mais

rapidamente e chame ime

diatamente por socorro. O
ideal é que a remoção para o

hospital aconteça dentro de

meia hora. Em um adulto, o .

funcionamento dos órgãos
internos começa a alterar
cerca de uma hora após o

acidente, e a morte por
envenenamento pode
acontecer em até quatro
horas.

O biólogo destaca que a

jararaca e a dormideira foram
escolhidas por serem comuns

'na região e fàcilmente
confundidas pela população,
devido à semelhança. A
pesquisadorado Butantã,
Hana Suzuki, informa que a

primeira é venenosa e a outra

não. As duas pertencem à

família dos colubrídeos e têm

tonalidade amarronzada e

commanchas.

I r,l,,-

Ein.presários da ACiag fazem primeira reunião do ano
�. .

, GUARAMIRIM

I

II ,,�Aciag (Associação

i Corn�rtial, Industrial e

II ( Agrícola deGuaramirim) teve
! &�p�eira reunião de 2007 na

��ck do Corpo de Bombeiros
-:�:·'imtários. Seguindo a pauta

ia, os diretores receberam
v'

icações sobre os proce-

��entos adotados pela Polícia
"

ilhar para multar os moto
ristas infratores no trânsito.

Além disso, os integrantes da
entidade confirmaram a

1'111'1'1
realização de uma. assembléia

geral para eleger o próximo
�!,�.sidente, no dia 5 demarço.
'; :',No encontro de segi nda-

�
fêifa, 12, o

res_ponsáV:l
pela

PM de Guaramirim, capitão
Rogério Vonk, orientou os

empresários acerca da

abordagem' feita pela equipe
nas ruas da cidade. Os

principais temas tratados foram
quanto ao uso do cinto de

segurança e da defesa após o

recebimento de multas.
Outro assunto que ganhou

destaque foi à construção da
nova sede do Corpo de
Bombeiros Voluntários do

município, planejada iniciar

em breve. Depois, os soco

rristas apresentaramo relatório
de ocorrênci�s atendidas aó
longo de 2006.

Para finalizar, os associados
conheceram a chapa que deve

assumir a Aciag a partir do
próximomês. O grupo liderado

por Edgar Maluta e Lauro
Frohlich acabou sendo o único
a protocolar a intenção de ficar
à frente da entidade. O prazo
foi encerrado na segunda-feira,
às 18h.30. Por ísso.aexpectaríva'
é de que no diaS, os cerca cÍ�,j
420 integrantes elejam a

diretoria por aclamação. A
posse acontece em 29 de

março.
Vale lembrar que o segundo

encontro do ano dos filiados à

Aciag ocorre em duas semanas,
no dia 26, às 18h30. Na

segunda-feira que vem não

haverá reunião por causa do
Carnaval. (KE)

SESC

Nova sede para
comerciarios
o Serviço Social doComér

cio (SESC) programa e constrói
novas instalações no Bairro
Czerniewicz. Em terreno de
mais de 21 mil metros quadra
dos e investimento de R$ 8

milhões, estão sendo construí
dos cincoblocos serão desenvol
vidas várias atividades.

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,107 2,108 Ie

PARALELO 2,220 2,320 Ie

TURISMO 2,065 2,198 Ie

EURD

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA 45.197 2,87"10
" OOW JONES (N. York) 12.656 083%

" MERVAL (8. Aires)
.

2,115 072%

" NIKKEI (Tokio) 17,621 0,67"10

0,708

• CUB fevereiro

R$890,14

• PLANTÃO DE POLíCIA
Detido

Através de uma denúncia anônima a Polícia Militar e a Agência de

Inteligência do 14° Batalhão prenderam Adir Schulz, 30 anos, suspeito de
tráfico e receptação, A denúncia falava de uma casa onde havia pessoas
vendendo e trocando drogas, na Rua Jerusalém, Bairro Jaraguá 84, A

polícia chegou no local e descobriu sendo a casa de Adir Schulz, que já era

investigado há mais de três meses, Abordaram três homens que
confirmaram ter comprado drogas na casa de Schulz, e um menor de idade

que afirmou ser ajudante do suspeito, Na residência foram encontrados 605

gramas de maconha, 9 gramas de cocaína, computadores, impressoras,
ventiladores, sete celulares, relógios, jóias, televisores, mochilas, estojos de

CDs, quatro capacetes, facas, canivetes, entre outros, A mando da polícia,
o menor ligou para que Schulz voltasse para casa, Acompanhado de um

colega chegaram em casa com duas motos, que foram recolhidas pela
polícia junto com outra moto que estava na casa, Todos os envolvidos,
além dos produtos e dos veículos (moto Honda placa MCF�6564 , Honda

MDV-5916 e Honda placa MBO-3357, todas emplacadas em Jaraguá do

Sul) foram levadas'à Delegacia de Polícia,
.

Tentativa de homicídio

Homem foi preso na noite de domingo acusado de tentativa de homicídio,

Por volta das 19h, a polícia foi chamada na Rua Professora Irene da Silva,
. Bairro Caixa da Água, em Guaramirim, onde havia um homem esfaqueado,
A vítima tinha duas perfurações no tórax e estava inconsciente, sendo que

. o autor das facadas havia fugido, Na fuga o acusado furtou uma bicicleta,
mas foi localizado na estação rodo-ferroviária, ainda com a faca, com cerca

de 18 cm ele lâmina, suja de sangue, A vítima foi levada ao hospital em
estado grave.

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE JARAGUÁ DO SUL - ARSEPUM

EDITALDECONVOCAÇÃODAASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA PARA

ELEiÇÃO DADIRETORIA EXECUTIVAECONSELHO FISCAL

A Presidende da Diretoria Executiva da Associação Recreativa dos

Servidores de Jaraguá do Sul· ARSEPUM, Sra TACIANA TECILLA

GESSNER, com fundamento no artigo 53 do Estatuto Social da entidade,
convoca os associados efetivos de carreira, ativos e inativos, da

Prefeitura Municipal, das Fundações, das 'Autarquias Municipais, das
Empresas de Economia Mista Municipais e da Câmara de Vereadores

Municipal, quites com suas obrigações sociais com a associação, para
votarem na Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da

entidade, a ser realizada no dia 30 de março de 2007, no horário das

.o8hOOmin às 17hOOmin, nos locais a serem divulgados pela Comissão

Eleitoral, a qual se regerá pelo Regulamento Eleiral publicado publicado
nas repartições públicas, além das seguintes normas abaixo
relacionadas:

1. A eleição será coordenada pela Comissão Eleitoral nomeada para
'este fim pela Portaria 01/2006 e composta pelos seguintes membros:

PEDRO KREMER, INGO RISTOW e MARCIA EVELISE JÀMOSKI.
2. O registro das chapas deverá ocorrer entre os dias 15,16,19,20 e

21 de fevereiro de 2007, das 08hOOmin às 17hOOmin, na sede da

associação,
3. Os cargos para candidatura à Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
são os constantes do Estatuto Social e divulgado no Regulamento
Eleitoral.
4. Poderão candidatar-se todos os associados em pleno gozo de seus

·direitos que manitestern consentimento em concorrer apondo sua

assinatura no respectivo pedido de registro de chapa.
5. A posse dos eleitos será no dia 02 de abril de 2007, às 20hOOmin na

sede 'da associação.

Presidente
TATIANA TECILLA GESSNER

POSITIVO· ENERGIA· EXATHUM - SOCIESCJTUPY • ACE

Ligue: 3370-4888/9184-9988 com Luciane I Ligue: 3371-5891 /9973-8831 com Roselene

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

,t.
.<

O 'CORREIOESPORTIVO
QUARTA-FEIRA, 14 de fevereiro de 2007 I 7.esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

. L •• -!..._
Bolívar Gonzalez fará treinos de 12 horas semanais com a equipe e vai priorizar as competições de base neste ano

Bolívar Gonzalez é o novo

técnico do xadrez jaraguaense
I

Mestre internacional
,Hj� u:rl;;:. ,,:1 �(",'! ,)'Ji:J �..... '

elogiou a estrutura
do xadrez catarinense
e da equipe da cidade

• ;
.

JULIMAR PIVATTO
. JARAGUÁ DO SUL
I

o ano de 2007 começou
I. commudanças na equipe de
xadrez. Bolívar Gonzalez

I
i assumiu o comando técnico
da equipe e, entre seus

objetivos, está o de conseguir
mais praticantes da
modalidade representando
Jaraguá do Sul em

competições. Hoje são 20
! enxadristas na equipe de
rendimento. E o novo

treinador espera que estes

I ajudem a conquistar novos

PARANÁ
, Time definido
para a estréia
o Paraná já definiu o time

titular que enfrenta o Unión
Maracaibo amanhã, fora de
casa, na estréia da Liberta
dores. O técnico Zettimante-

- rá o esquema 3 -6-1 que garan
tiu a vitória por 2xO sobre o

i Cobreloa na partida de ida da
primeira fase, no Chile.

i Henrique será o único atacan
te. Como toda, a delegação

: teve de ser vacinada contra

�ebre amarela, alguns
Jogadores tiveram efeitos

, colaterais à imunização.

adeptos. "Sei que muitas
escolas da cidade têm
xadrez. E organizando
competições aqui, com

indicação de professores e

ajuda dos alunos, acredito
que podemos aumentar o

número", declarou.
Gonzalez, que é mestre

pela Federação Internacional
de Xadrez, estava em

Curitiba e disse que é

importante esse aumento no

número de praticantes para
que a modalidade tenha
continuidade. "Nosso obje
tivo é valorizar a base. Vamos
priorizar mais competições
como a Olesc e como os

Joguinhos Abertos, além dos
campeonatos estaduais da
categoria", comentou. Ele
também elogiou a estrutura

GRÊMIO

luta pede cuidado
na Libertadores
O centroavante Tuta, um

dos mais experientes
jogadores do Grêmio, avisou
na véspera da viagem do time
para Assunção, onde amanhã
estréia na Libertadores,
contra o Cerro Porteno, que
a competição sul-americana
não pode ser em nada

comparada com o

Campeonato Gaúcho e que
os cuidados terão de ser

redobrados a partir de agora.
"N a Libertadores, a exigência
nessa é muito maior".

do xadrez catarinense e disse
que o Estado só perde mesmo
para São Paulo, referência
nacional do esporte. "As

competições aqui são muito
organizadas. Tirando São
Paulo, coloco Santa Catarina
em segundo lugar no país".

Sobre a equipe jara
guaense, ele disse que a pri
meira impressão foi boa.
"Percebi o potencial deles. Já
conhecia alguns de

competições e acredito que
temos grandes jogadores e

jogadoras aqui". A equipe
passa agora a ter uma nova

periodicidade semanal de
treino. Serão 12 horas com o

grupo, além das tarefas de
casa.

Há 25 anos trabalhando
com xadrez, Gonzalez

acompanhou a evolução e diz
que hoje a estrutura dá mais

conforto para trabalhar. Ele
elogiou, principalmente, a

iniciativa de escolas em

adotar o xadrez como

ferramenta pedagógica.
''Além de dar mais qualidade
ao ensino, também faz com

que os talentos e valores
sejam revelados natural
mente. E exemplos disso a

gente costuma ver em todo o

Brasil", comentou.
Gonzalez vem para

substituir [osiele Berti, que é
árbitra de xadrez e

coordenava a modalidad�.
Dentre os destaques da
equipe j araguaense está
Karina Kanzler, com duas
participações emMundiais de
xadrez.

Ney Franco diz que
conhece o adversário
SUCRE (BOLíVIA)

O técnico do Flamengo,
Ney Franco, garante que tem

bom conhecimento da equipe
do Real Potosí, contra quem o

estréia na Taça Libertadores,
hoje, na BolíVi�. Para acertar o
time para a partida, Ney Franco
conta com as observações feitas
por seu auxiliar, que viajou
antes para aBolívia. "Nós temos
o Marcelo, que já está na

Bolívia há uma semana,
fazendo umbom trabalho". Ney Franco tem espião na Bolfvia

• LINHA DE FUNDO .

Julimar Pivallo

Bicicross
Cinco atletas participaram, no fim-de-semana, da 2a Etapa dó -�

i
Interescolar de Bicicross, em Brusque. Maria Isabele Borges ficou-�.
em primeiro na girls 8 anos e Anderson Dias ficou em segundo na

-_'5-,

35-39 anos, ambos com apoio da Bike New. Já a famnia Spredemann
teve o primeiro lugar com o pai Valdir, na 35-39 e com Eduardo na- ,

boys 7 anos. O innão Leonardo ficou em segundo na boys 11�-
anos. fA familia competiu com patrocfnio de Posto Marcolla, Gatos

',_.

& Atos, Decabor Pneus e Câmaras e Bike New.

Robinho insatisfeito;�:·�
com técnico do Real'b8

<(\,0
� .... r' o

em Madri e ficar por multd ....
" 'd dtempo na C1 a e.

..

O próprio Robinho evocou
a saída de Ronaldo pata
comparar sua situação.
"Ronaldo queria seguir aqúí,"
mas o treinadornão, e ele téV�Lj
de ir para o Milan". Segundo �
o ex- santista, Capello aincta't
não conversou para expli��f21-'I :3
sua exclusão da equipe. A�os .

ser titular absoluto no iníc181
da temporada, Robinho n[6!
entrou em campo na vitória::aêS
2x1 contra a Real Sociedad.,
no último sábado, pelo,
Campeonato Espanhol.' ;:j

Desfalques 1
São cinco jogadores
suspensos. Segundo as

contas fe�as no s�e da FCF,
Ivo foi expulso, João
Henrique, Andrade, Itamar e
Diego levaram o terceiro
amarelo. Como otécnco

.
Itamar Schulle gosta de
despistar quanto as

mudanças, tentar dar um
palp�e não faz mal a
ninguém. Dos suspensos,
todos começaram jogando
contra o Metropol�ano.

Desfalques 2
Itamar e Diego formaram a

dupla de zaga. Portanto,
quem deve começar na

posição deve ser Luciano
Sobrosa e Leandro Cassel.
João Henrique pode dar lugar
a Jean Michel ou Danilo
Santos e Andrade, quem
sabe, a Márcio Martins, que
é um volante que atua mais
avançado. No lugar de Ivo,
talvez Schulle tenha de
improvisar na esquerda.

,Auxílio
Osny Oésar. Mueller, esteve
na última sexta-feira em

Jaraguá do Sul para ver o

local de construção da pista
sintética de atletismo.
Considerado o maior
especialista do Sul do Brasil
no assunto, ele sugeriu
algumas mudanças no

projeto inicial, como a

alteração do local previsto
para as arquibancadas e .

vestiários.

VALORIZAR A BASE: NOVO TREINADOR QUE TRAZER MAIS ENXADRISTAS PARA EQUIPE DE RENDIMENTO·
DIVULGAÇAO/fME

'I

MADRI
O Real Madrid passou

Ronaldo para o Milan, mas

agora já enfrenta novo

problema com um atacante

brasileiro. É a vez de Robinho
reclamarda situação na equipe
e da relação com o técnico
italiano Fabio Capello. ''Agora
não estou feliz. Não estou

jogando e nenhum atleta fica
feliz assim. Capello não confia
em meu futebol", disse o

brasileiro ontem na coletiva de
imprensa. O jogador, no

entanto, registrou que ainda
segue com"o sonho de jogar

Seleção
Mais três jogadores do
Juventus estiveram na

seleção da rodada. Os que
mais se destacaram no fim
de-semana, segundo a

imprensa, foram o lateral
Pereira, o meia Andrade, e o

atacante Leandro. O time que
teve mais indicações foi o
Criciúrrà, com o lateral
esquerdo Fernandinho, o

zagueiro Sílvio Criciúma, o

meia Rudinei e o técnico
Gelson Silva.

São Paulo aguarda
liberação de jogadot(

'(,

Jorge Wagner viajou para o C.�ilel

SÃO PAULO
O meio-campista Jorge

Wagner viajou com o São
Paulo para o Chile, onde o

time fará a estréia na Copa
Libertadores da América.
Porém, o atleta espera ter

a situação regularizada para
poder ser relacionado para
a partida .contra o Audax.
Ele aguarda liberação da
Fifa para poder atuar Opelo
São Paulo. A expectativa é

que ele seja liberado hoje ..
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MOLEQUE MESMO: GAROTOS DOS JUNIORES PODEM ENTRAR EM CAMPO HOJE CONTRA O ATLÉTICOJuventus fez treino
fechado na noite
de ontem para
evitar os espiões

• •

eCISIVOJULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

Vale tudo para tentar

vencer o único time invicto do

Campeonato até agora. Sem seis

jogadores, sendo cinco
suspensos e um contundido, o
Juventus treinou com portões
fechados ontem à noite no

EstádioJoãoMarcatto. Hoje, às
20h30, o tricolor encara o

Atlético de Ibirama, em casa,

esperando também o apoio da

torcida, já que os ingressos
antecipados custam R$ 10.
Outra torcida é para que
Danilo Santos, que foi julgado
ontem pela expulsão no jogo
contra o Criciúma. Até o

fechamento desta edição, o
julgamento não havia
terminado e, seele for suspenso,
o tricolor deve tentar hoje um
efeito suspensivo.

Diego, Itamar, Andrade,
Ivo, João Henrique e Igor, este
últimopor lesão, nãoentramem
campo hoje à noite. Com isso,
o técnico hamarSchulle ainda
não sabe quem vai começar
jogando. Entre as opções, ele
pode colocar jogadores do time
J tinior, como Dieguinho,
Medina e Jajá. "Eu gosto de

lançargarotos.Mas emum jogo
decisivo como este, colocar três
ou quatro garotos é muito

complicado", alertou o

treinadot Falando em decisão,
para Schulle, este é o jogo
chave para a conquista do
turno.

''A.gente sabe que oAtlético
vem para ganhar, pois um

empate os tira da briga pelo
título. Se vencermos, já

.

elimi-namos um rival. Temos
dois jogos fora, mas no mo

mento, este é· o jogo da
decisão", co-mentou o

treinador. Ontem, Schulle
atendeu a imprensa antes do
treino e, depois das 19h, fe�
um treino com portões
fechados .

CESAR JUNKES/OCP

8

Iguelrense
Descontraídos, jogadores fizeram uma rodinha antes do treino com portões fechados; Pereira (cabeceando) está confirmado na lateral

Schulle acredita que Juventus já é a grande revelação do ano
CESAR JUNKES/OCP

Para o treinador, o

Moleque Travesso hoje é a

grande surpresa e revela

ção do campeonato. Mas,
para ele, muitas "coinci
dências" vêm atrapalhando
uma melhor campanha da

equipe. "Desde o jogo
contra o Criciúma, algumas
coisas vêm acontecendo.
Eu entro num jogo com

cinco pendurados e, dos
seis cartões, cinco vão para
eles. É muita coincidên

cia", comentou o treinador.
"Nós pedimos o Tárdelli
(Wagner, árbitro) mas o

colocaram no clássico

(Avaí e Figueirense) que
não vale nada", disse ainda
Schulle.

O técnico ainda frisou

que não está lamentando,
mas que "muita coincidên
cia". "Mas temos de
trabalhar com isso e vamos

trabalhar. Com apoio do

torcedor, esperamos vencer
o Ibirama amanhã (hoje) ",

. concluiu. Sobre a partida,
o volante Fábio Lopes disse

que o Juventus terá

dificuldades, principal
mente pelas ausências.

"Todo mundo faz falta.
Mesmo quem não joga.
Apesar dos desfalques,
acredito no time", disse ele.

Para o jogador, o ponto
forte do Atlético é a

marcação. "Sei que o Itamar
vai fazer o melhor trabalho
para vencermos isso". Lopes
também garantiu que,
apesar de não ter se

recuperado 100% da lesão
no ombro, está em totais

condições de jogo. "A dor já
diminuiu bastante, agora é

só trabalhar para ficar
totalmente recuperado". Itamar Schulle diz que "muitas coincidências" acontecem com o JuvenM

. Guga quebra jejum e

vence italiano na Bahia

DIVULGAÇAO

COSTA DO SAuíPE .

ano e meio - sem vitórias em

torneios oficiais da Associação
No terceirojogono retorno dos Tenistas Profissionais.

ao circuito ATp, ·Gustavo Classificado para a segunda
Kuerten . éoltou a ser o Guga fase, ele pega o vencedor do

que omundo do tênis conhece jogo entre Flávio Saretta e

e quer ver. Com um jogo AlessioDiMauro.Mais do que

impecável, saque variado e vencer e encerrar o jejum,
arrasador, passadas precisas e Gugamostrou, pelaprimeiravez
subidas à rede, ele atropelou o desde que voltou a disputar
italiano Filippo Volandri por 2 tom�ios oficiais em novembro

sets a O, parciais de 6-3 e 6-1, de 2006, o tênis de elite que o

pelo Aberto do Brasil. consagrou como maior tenista

Com avitória, oex-núrnero
.

da história do país. Durante os

1111 1 do mundo, atualmente na 46 minutos de jogo, a torcida

II' posição 1.076, encerrou um se divertiu, cantou e apreciou

�� d 532 d I Guga: vitória em 46 minutos

�iI! je_j_um
e

ill_._s q_u_as_e_u_m
a
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vo

__ta_'_i_�� ����������__ � ._�. �_� Q
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Com o programa FACE2FACE, exclusivo da
Academia 'Impulso, tenha resultados em��

cana treinos de��m@m'�
ou $!!," dinheiro de volto ..

*
.
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Acidente por agrotóxico é comum, diz ambientalista
Falta de fiscalização
eficiente e utilização
de veneno em larga
escala são apontados
como responsáveis

PauloMachado
Agência Brasil

BRASíLIA
Acidentes com a

pulverização aérea de

agrotóxicos são comuns no

país. É' o que avalia o'
coordenador da Campanha
de Engenharia Genética do
Greenpeace, o engenheiro
agrônomo Ventura Barbeiro.
Para ele, o acidente que

.. aconteceu há dois meses no

município de Lucas do Rio

Verde, no Mato Grosso,
repete-se em muitos outros

locais do país pela falta de

fiscalização eficiente dos
órgãos públicos e pela
utilização de veneno em

larga escala na agricultura.
.

O ambientalista ressalta
que o Greenpeace acom

panhou o caso e o

classificou como uma

situação típica de regiões
qu e u til i z amin ten -

sivamente a pulverização
aérea de agrotóxicos. "Você
pulveriza com avião em dia
de vento, esse vento carrega
o produto químico até a

aérea urbana, ou até' a área

que não deveria ser atingida.
Isso é chamado
tecnicamente de deriva, ou
seja, o veneno é levado por

micropartículas. Se o avião

passa a uma altura umpouco
mais elevada, o agrotóxico é

carregado a uma longa
distância, principalmente
dependendo da tem

'peratura, da umidade do ar e

da velocidade do vento",
explicou.
Para ele, no custo social
está a conseqüência do
veneno a longo prazo.
"Você não tem um

p r o d uta i n o (e n s i v o ,

inócuo. Ele se chama
agrotóxico e é conhecido
popularmente como

veneno. Essa
..
carga

constante, ano após ano,

seja nas águas, no ar ou

nos alimentos vai gerando
intoxicação coletiva a

longo prazo!', advertiu. L.' �
Folhas de mangueira atingida com agrotóxico em Lucas do Rio Verde, norte do Mato Grosso

Tamanho das porções pode causar obesidade
Com o passar dos anos, as

porções dos alimentos foram
aumentado, e todos os

c o n sum i d o r e s'

gradativamente, sem

perceber, começaram a comer

cada vez mais calorias e

gorduras, en tre outros

nutrientes.Este fenômeno
está ocorrendo também no

Brasil, mas é gritante nos

Estados Unidos. Todas as

porções individuais são
tamanho família e são
consumidas por jovens e

adultos de forma natural. É
comum o copo de
refrigerante ser de 600 ml e,
por um preço único, é possível
repetir muitas vezes. O pior é
que muitosconsomem até três
capos em uma única refeição.
"I sso realmente é

alarmante", diz anutricionista
Andréa Galante". Espero que
no Brasil essa moda pare por
aqui. Basta os baldes de
PiPocas do cinema e o imenso
copa de refrigerante de algunsfast-food" di, 1Z.

Segundo a especialista, o.
qUe faz os indivíduos
engordarem não é apenas a

qualidade da dieta, e sim a

Especialista alerta para risco das porções de pipoca gigantes.

quantidade. " Por exemplo,
se você come dois pães no

café da manhã, comece a

comer um, diminua a

manteiga do pão, o açúcar

do leite e do café.
Refrigerante, no máximo um

copo pequeno. Chocolate:
fique apenas no primeiro
pedaço", aconselha.

Sesta reduz 34%
o risco de ter

ataque cardíaco

Um estudo realizado por
_ cientistas gregos constatou

que a sesta, antigo costume

em países mediterrâneos e

latino-americanos, ajuda a

combater o risco de doenças
cardíacas, revelou a revista
II InternalMedicine".
egundo a pesquisa liderada
pelo médico Androniki
N aska, da Escola de
Medicina da Universidade
de Atenas, esse benefício é

especialmente notório nos

homens que trabalham.
O estudo acompanhou o

histórico de 23.681 pessoas
de entre 20 e 86 anos que
não tinham problemas de
1994 até 99. Após consi
derar uma série de fatores
secundários, os pesquisa
dores, determinaram que
quem fazia a sesta havia
reduzido em 34% o risco de
sofrer um problema
cardíaco, em comparação
com os que dormiam apenas
uma vez por dia.

Filme deterror trash.

�

sobre o Brasil estréia
Se sua intenção é ver

"Turistas" -aquele filme que
. "denigre" a imagem do
Brasil- com a bandeira
verde-amarela numa mão e

a flâmula dos EUA debaixo
da sola do sapato, fique em

casa, pelo menos este é o

conselho dos críticos de.
cinema. "Turistas" chega
às salas do país nesta sexta
feira (16).
Roteiro sem pé nem cabeça,
Marcelo D2 e Adriana
Calcanhoto como trilha
sonora de filmé de terror,

perseguições intermináveis
e uma câmera que
chacoalha tanto para tão

pouco, são alvo dos

especialistas. Quem leu a

sinopse já sabe
basicamente a trama

inteira. Uma trupe de,
estrangeiros está em

viagem por um "excêntrico
país". Na tentativa de ir

para Florianópolis, parte
. deles pega um ônibus na

direção de Recife. Pois é. O
caso é que suecos, ingleses
e norte-americanos ficam'
numa praia mais ou menos

deserta; regados à

caipirinha e mulatas. A fes
ta regada a bebida e org.ias
não parece nenhum pouco
real. Pois os dias de
felicidade dos "gringos"
estão contados, já que um

paramédico brasileiro
antiimperialista decide
torturá-los e roubar-lhes os

órgãos para distribuir aos

pobres.
O orçamento publicitário
de "Turistas" foi três vezes

maior do que o da produ
ção em si, de US$ 10
milhões. Até um site falso
de agência de viagens foi
feito para promover a

história. Se deu resultado?
Até agora, 55 salas de 21
cidades brasileiras o exi
birão. O bordão "falemmal,
mas falem de mim" é
insuficiente para explicar.
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HOTÉIS COM LOTAÇÃO ESGOTADA

cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Estado deve receber

ainda mais turistas
Temporada está sendo
considerada ótima. No
carnaval, setor espera
aumentar faturamento

PATRíCIA GOMES
FLORIANÓPOLIS

Na atual temporada, que
está sendo considerada uma

dasmelhores dos últimos dez

anos, a expectativa para o

carnaval é bastante otimista.
EmBalneário Camboriú já há
lista de espera nos hotéis e a

Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis de Santa
Catarina (ABIH/SC) prevê
ocupação total da rede
hoteleira em todos os pontos
turísticos do Estado que
oferecem opções de diversão
para as festas de Momo. Em

Joaçaba, por exemplo, os

desfiles das escolas de samba
são a grande atração que lata
os hotéis da cidade e também
os demunicípios vizinhos. Em
Laguna, as informações da

Secretaria de Turismo do

município são de que grande
parte dos hotéis, pousadas e

. campings da cidade estão com
capacidade esgotada.

De . acordo com' o

presidente da ABIH/SC,
Wilson Luiz de Macedo,
mesmo com o otimismo para
o carnaval, a taxa de

ocupação da rede hoteleira
neste mês deve ser inferior a
de janeiro, quando atingiu
85%. "O mês de fevereiro
deve fechar com até 75% de

lotação para o mês todo",
estima. Ele explica que a

redução é ocasionada,
principalmente, em função de
em alguns estados as aulas já
terem iniciado, como em São
Paulo. "Haveria necessidade
de se uniformizar o

raciocínio, para que as aulas

começassem ou após o

carnaval, ou a partir de 1º de

março", defende. ,

Depois do carnaval, os

esforços do trade turístico no
Estado, em. parceria com a

Santur, serão concentrados
em manter uma boa taxa de

ocupação nos 2.750 meios de
hospedagem do Estado, que
oferecem mais de 250 mil
leitos. Para isso, a estratégia
será mostrar que "o mundo
está em Santa Catarina".
"Com o nosso litoral e as

cidades onde chega a nevar,

conseguimos ter turismo o ano
inteiro", destaca o presidente
da Santur, Marcílio Ávila.
Para o presidente da ABIH/
SC é preciso vender a

concepção de que Santa
Catarina "é muito bom no

verão, mas que nas demais

estações também tem

diversos produtos
turísticos" .

Além disso, o 'turismo
dentro do Estado também
será estimulado.
"Pre.cisamos ter turismo

interno um pouco maior.

Fazer roteiros de forma que

aquele que mora no litoral

conheça o interior e vice

versa. O que é bastante

sadio", defende Wilson de
Macedo: (*colaborou
Zahyra Mattar/Laguna)

LHS anuncia plano
contra narcotráttco

<'

ROCA-TROCA

Berger ameaça
deixar o PSDB

DIVULGAÇÃO O prefeitode Florianópolis,
Dário Berger, confirmou os

rumores de que pode deixar o
PSDB. Berger diz que só

permanece se o governador
liberarR$ 50milhões emverbas

para obras. Berger pleiteia as

verbas para a realização de três
projetos: a construção da arena
multiuso, a pavimentação de
300 ruas daCapital emelhorias
no Morro da Cruz. No dia

próximo dia 28, o prefeito se

reúne com o governador.
J

Governador participou da troca de comando no Policiamento do Norte

JOINVILLE

O governador Luiz

Henrique anunciou que

.
Santa Catarina enfrentará

quadrilhas organizadas com
ações conjun-tas entre os

estados do Paraná e Rio
Grande do Sul, além de.
promoveroaumentodeefe-tivo
em dois mil novos polí-cias nas
ruas, como rema-nejmnento de
militares e contratação de
agentes temporâríos civis. O
anúncio foi feito em [oínvílle,
durante a solenidade de troca
de comando no Policiamento

do Norte, na segunda-feira.
"Policias militares e civis

aposentados serão chamados

para vigilância nas escolas
estaduais e serviços adminis
trativos nos quartéis ou dele

gacias regionais", salientou
Luiz Henrique. O governador
disse ainda que está
encaminhando três projetos à
Assembléia Legíslatíva
pedindo a substituição de
agentes policias em serviço, por
pclícíaís aposentados. Os
novos agentes devem ser '

contratados para a polícia
militar, bombeiros e polícia civil.

y
I

HOJE
I

Volta às aulas
na Capital de SC

Mais 24,6 mil alunos
matriculados nas 104 unidades
da rede municipal de ensino

da Capital retomam as aulas

hoje. O período letivo encerra

somente no dia 21 de dezem
bro. O calendário foimontado

para cumprir a determínaçâo
legal de 200 dias letivos.

A novidade será a

matrícula de 2,2 mil alunos
que completarem seis anos até
dia 1Qdemarço no primeiro ano
do ensino fundamental.

,i{
\.

O CORREIODO P9V ;
•

PeloEstado
Ruído na comunicação entre Lula e LHS

)

Do silêncio recíproco, a relação entre o governador de SC e o presidente da
República mudou para algo parecido com aquele jogo de telefone sem fio.

A mensagem que parte nunca é a mesma que chega. Ontem, o gabinete da se

nadora Ideli Salvatti esclareceu que ela fora avisada pelo ministro da Fázenda,;$
Guido Mantega, de que a pretensa audiência, hoje, entre Lula e Luiz HenriqueTi� I

havia sido adiada para data indefinida. A senadora também informou que aten, j
deu convite do presidente para atualizá-lo sobre as condições políticas em Santa'

I

Catarina. O governador, entretanto, insiste que o encontro não foi adiado porqu�ll'
não teria sidomarcado. O Planalto, assegurou o peemedebista por intermédio do
diretor de Imprensa, TIson Chaves, não fez qualquer marcação de agenda "netrl';1
oficial, nem extra-oficial". Neuto de Conto, que hoje ciceroneiaLuiz Henrique no Itête-à-tête com o presidente do Senado, Renan Calheiros, é o primeiro a duvidar
de que a colega petista - candidatíssima ao governo em 2010 - tenha interesse errtJn �recompor a conversa entre Lula e LuizHenrique. De Conto pode estar certo, ma�c �
a questão para a senadora é outra; se tiver que ocorrer o reencontro entre ambOSI] -

pelo menos que seja pelas mãos dela.

O senador Raimundo Colombo estreou na tribuna
do Senado manifestando o orgulho de ser o quinto
lageano a chegar no pedaço. Três dos antecessores
pertenciam à oligarquia dos Ramos que rivalizava
justamente com os Konder/Bornhausen: Vidal,
Nereu - que chegou a ser presidente da República
- e Celso. O quarto, emais recente, o emedebista
Dirceu Carneiro. Mas nem a representatividade
secular dos políticos serranos foi suficiente para
evitar Lages com "jota" nas notas taquigráficas do
Senado. Colombo também destacou o privilégio
de substituir, na oposição a Lula, um "brasileiro
ilustre" como Jorge Bornhausen.

----------------------------------------------------------�)' p�
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-. Nem pergunte1:A
Basta olharpara o deputadoDarci deMa�f H
para ele explicar que a rejeição das con�j
de campanha não se trata de cassação db
mandato. Diante da confirmação das i.rfti';
gularidades pelo TRE, ele vai recorrer ao" g
TSE onde pretende explicar que não Passíl' I!
ram de "ínfimas imprecisões contábeis", O
pefelista alega que assessores trabalharam
de graça ummês,mas a Justiça Eleitoral reo1 � I

clama recibo equivalente a cerca de R$ mí\;,

Quatro habilitados
Itajaí, Jaraguá do Sul, São Joaquim e Tiju� q
cas são osmunicípios de se habilitados np) c

Ministério das Cidades a acessar verba d� n
R$ 84 milhões para ampliação e implari!'
tação de sistemas de água e esgoto. Até b A

dia 5 de março, devem apresentar projeto; pI
ao agente financeiro. O, recurso, informa �1 gc
deputado Cláudio Vignatti, faz parte dos
R$ 40 bilhões previstos para saneamento _
no PAC até 2010.

Novo colegiado -� ISandra Guidi, mulher do novo Secretáne
dePlanejamento do Estado, tem tudo para
emplacar no novo colegiado da Prefeitura.
de Críciúma. Cotada para a Educação o�
Ação Social. O irmão do ex-governado I

Kika Moreira, deve. ocupar a chefia de ga
binete doprefeito Anderlei Antonelli. W

Capacitação gratuita
A Associação Horizontes formou, �m CO-o b
brar um único tostão, mais de 28mil peS"
soas em quatro anos de atuação em San�' e

Catarina e São Paulo. Cerca de 50% dOS; d
alunos conseguem colocação imediata, no tr,

primeiro emprego ouno retomo ao merca·; clt!
do.NaGrande Florianópolis há vagas pará

.

novos cursos.
.

". e

.�
,

Dona Marisa
De absoluta discrição foi cercada a pre
sença da primeira-dama do Brasil, Marisa
Leticia, esta semana na Capital. Em visita à
filha do presidente, Lurian Silva.

Pauta lotada
Com os 12 projetos entregues 'por Luiz
Henrique, já são 49 asmatérias para serem
deliberadas no plenário da Assembléia:
23 tratam de vetos do Executivo, entre os

quais aquele que derruba projeto tomando
obrigatória a transmissão dos hinos Nacio
nal e de Santa Catarina -nas emissoras de
rádio e de tevê.

Diretores de escola
o secretário de Educação, Paulo Bauer,
garantiu ontem à bancada tucana, duran
te almoço, que fará a efetivação imediata
de diretores de escolas sehouver consenso
entre os partidos da coalizão governista. Se
não houver, mais conversa.

,
Audiência coletiva

Os deputados federais catarinenses pre
tendem manter audiências coletivas com

todos os ministros a partir da segunda
quinzena de março. Se os novos já estive
rem a postos, obviamente. O coordenador
do Fórum-Parlamentar, Odacir Zonta, le
vantou que, das emendas do ano passado,
58% dos recursos foram empenhados. Para
este ano, meta é a aplicação de R$ 242 mi-
1hões previstos no Orçamento da União.

Pressão interna
Romildo Titan na presidência da CCJépri
meiro gol da turma que ainda lembra de
Paulo Afonso Vieira. O ex-governador vai
se licenciar do Fisco para ligar-se ao gabi
nete do senador Neuto de Conto.

AssociaçAo dos Diários do Interior
'-------- - .-_-._-_._._--
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R�SILlA
I

I Apesar de ainda não ter

�n<ferrado as negociações
o bobre gás, o governo.
1

i

rq,sileiro estuda a

�onstrução
de uma usina

,; idrelétrica binacio�a� �a
divisa com o terntono

,oliviano, , segundo
'> 'nformou ontem a ministra

(Dilma Rousseff (Casa
"

Civil) .Essa usina seria
. construída no rio Mamoré,
entre os municípios de
bunã (Bolívia) e

" Guajaramirim (Brasil), e

.. teria potência de cerca de
I 3.000 MW.

O vice-ministro de
Eletricidade e Energias

,

Alternativas da Bolívia,
I Hugo Villarroel, já havia
, afirmado que a Bolívia
: gcstaria de participar em
parceria com o Brasil de
projetos no rio Madeira.

\

rFspeculava-se,
- ntretanto, que os

, olivianos gostariam de ser
,

sócios de outras duas usinas
que o Brasil planej a
cóhstruir em território

"

n�Fional: [irau e Santo
, Antônio. Essas usinas são as

principais apostas do
o

go;yemo para afastar orisco

PANORAMA
caderno b@ocorreiodopovo"com,br

Agencia Brasil

I�SS eleva alíquota
para custear acidente

\li fI< f
.L J..,t, ri

Dilma diz que Brasil não vai ceder na negociação do preço do gás

de apagão nos próximos
anos e, juntas, têm potência
de 6.450 MW.

"O que eles (os
bolivianos) querem é uma

parceria na usina que está do
lado boliviano do Madeira",
disse Dilma após reunião do
conselho de administração
da Petrobras em Brasília.

Ela também afirmou que
o assunto será discutido
durante a visita do
presidente boliviano, Eva
Morales, ao Brasil, que
acontece hoje.Morales vai se
reunir com o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e

.tambérn pressiona o Brasil a
elevar o preço pago pelo gás
trazido do país vizinho.
Dilma, entretanto,

tabela de recolhimento do
seguro de acidentes fará com
que algumas empresas que
recolhiam 1% sobre a folha de
pagamentos, por exemplo,
aumentem a contribuição
mensal para 3%. Esse é o caso
dos bancos e das instituições
de ensino superior.] á os

fabricantes de automóveis, as
empresas de transporte aéreo
e de fiação e tecelagem, que
pagavam 2%, passarão a

recolher 3% ao mês.Além de
mudar a classificação, o

governo também resolveu
criar um sistema de bônus
para empresas que tiverem
menos acidentes de trabalho.

afirmou que o Brasil não
deverá ceder em relação ao

gás. Quando perguntada se

haveria possibilidade de um
reajuste, ela disse: "Até onde
eu sei, não"."Tem um

movimento internacional
de diminuição do preço do
gás. Então nosso preço está
bem compatível com o

preço praticado no

mundo", afirmou.
A Bolívia quer que o gás

vendido ao Brasil alcance
um preço igual ao pago
pela Argentina, US$ 5 por
milhão de BTU (unidade
térmica britânica)". A
Petrobras, que paga cerca

de US$ 4,3 por milhão de
BTU, tem resistido a

aumentar o preço.

NÚMEROS

Petrobrás bate o

recorde de lucro
APetrobras,maior empresa

brasileira, anunciou ontem,
que obteve lucro recorde de
R$ 25,9 bilhões no ano

passado, o que representa alta
de 9% em relação a 2005.

Mas, o resultado ficoume
nor do que a estimativa de ana
listas. A corretora Brascan
acreditava que o lucro
,chegaria a R$ 28,3 bilhões.já
oCréditSuisse apostava emR$
27,1 bilhões.O lucro do quarto
trimestre atingiu R$ 5,2 bi,
uma queda de 27% em relação
ao terceiro trimestre. Segundo
a Petrobras, o resultado foipre-

'

judicado pela queda dos preços
no mercado internacionaL

",

O CORREIODO POVO
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I"'RA EVITAR O APAGÃO
!

! �rasil e Bolívia podem
) �onstruir hidrelétrica

I

I

$ Itegundo ministra,
I"lerna será debatido
'J �oia, entre ?s líde�es
1 lOS dois países

9

-f

RAsíLlA

-tA partir de julho, os

bancos, instituições de
el'í,sino Superior fabricantes
d�'

,

��utomóveis, empresas de
tr�nsporte aéreo e do setor,

de, tecelagem e fiação,
entre Outros, passarão a

pagar mais à Previdência
So '

ICia .Decreto assinado
pelo presidente Lula altera
ada 'f'SSI lcação das empresas
entre as três faixas de
ai'lquotas . cobradas
atual
a'

mente pelo seguro de
ctdentes do trabalho.

u
A. revisão que oMinistério

a Previdência Social fez da

• PELO 'MUNDO
"

'

As delegações das duas Coréias, dos Estados Unidos,
da Rússia, do Japão e da China assinaram um acordo
ontem, que implica no fechamento das instalações'
nucleares do regime stalinista norte-coreano em troca de
ajuda energética e econômica.

"

Os Estados Unidos comprometeram-se também a
solucionar em um mês a questão das sanções financeiras
impostas em 2005 à Coréia do Norte, informou o negociador
norte-americano para a questão nuclear coreana,
Christopher Hill.

Quatro meses depois do primeiro teste nuclear da
,

história da Coréia do Norte, as seis delegações
concordaram em criar cinco grupos de trabalho para tratar
dos diferentes aspectos e calendários do acordo.

Um desses grupos ficará responsável pelo
estabelecimento de relações bilaterais entre EUA e Coréia
do Norte, que continuam tecnicamente em conflito desde
a Guerra da Coréia, finalizada com um armistício em 1953,
e não com uma declaração de paz.

É o primeiro avanço rumo ao desarmamento desde o
início das negociações em 2003.

'

Tribunal belga proíbe divulgação pelo Google:
Um tribunal de Bruxelas confirmou
ontem, a proibição ao serviço de
buscas Google de divulgar textos e

fotografias de vários jornais belgas
sem o consentimento dos veículos.
A sentença do tribunal de apelação
ratifica uma decisão judicial de
setembro emitida pelo Tribunal de
Primeira Instância de Bruxelas, que
.mpõs à 'empresa americana uma

multa de 1 milhão de euros por dia
se não deixasse de divulgar
conteúdos dos jornais sem sua

permissão.Em cumprimento da
sentença, o Google deixou de
divulgar os conteúdos e colocou um aviso explicativo em seu site belga.
O caso foi aberto após uma denúncia da Copiepresse, gerente dos direitos de editores belgas de
rrptensa diária, que acusava o Google de divulgar notícias sem seu consentimento, o que
desrespeitava, segundo ele, a lei sobre direitos do editor, do autor e do uso de dados.

EUA fecham
acordo nuclear
com a Coréia

É o primeiro avanço
rumoao

desarmamento
desde o início das
negociações em 2003

FOGO NO AR Um Airbus A-310 que transportava. apenas
três tripulantes caiu ontem, no aeroporto de Vnukovo,
em Moscou. O avião se acidentou logo após decolar
durante uma tempestade de neve, em um vôo .de
Moscou a Berlim.Não há informações sobre as vítimas.

SUMIU Pelo menos 160 armas e um número igual ce
laptops desapareceram do FBI (polícia federal
americana) entre fevereiro de 2002 e setembro de 2005,
revelou um relatório do departamento de Justiça dos
Estados Unidos.

ACORDO O ministro das Telecomunicações da
Venezuela, Jesse Chacún, anunciou a assinatura de um
acordo para aquisição da participação de 28,5% da
companhia americana Verizon Communications na tele
venezuelana Cantv por US$ 572 mllhões..

Ataque suicida mata 18 em Bagdá
Um suicida que dirigia uma caminhonete lotado de explosivos
detonou o veículo em um ponto próximo de uma

universidade de Bagdá ontem, matando ao menos 18
pessoas,
Segundo a polícia, o suicida detonou o veículo-bomba em
um ponto próximo da Escola de Ciências Econômicas,
universidade privada a oeste do distrito de Iskan, em Bagdá.
A explosão, que destruiu uma casa e danificou outras,
ocorreu um dia depois que explosões em Bagdá causaram a
morte ao menos 133 pessoas e deixaram mais de 180
feridos.
A região atacada é predominantemente xiita, mas os
estudantes da universidade também 'incluem sunitas e

cristãos. Haider Hussein, que estuda na escola e mora na

região, disse que o suicida dirigia uma caminhonete azul e a
atirou contra veículos estacionados na rua.
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VIAGEM: CONHEÇA A CIDADE DIVIDIDA ENTRE O TRADICIONAL E O COSMOPOLITANO

Buda este, a Rainha do Danúbio

A capital da Hungria é
também a sexta maior cidade
da União Européia com 1
milhão e 800 mil habitantes.

Esta
semana vamos

. dar uma volta em

Budapeste, capital
da Hungria e descobrir um

pouco-mais da história deste
fascinante país pouco
conhecido dos brasileiros.
Além de ser a capital,
Budapeste também é a maior

cidade da Hungria e a sexta

maior da União Européia.
Localizada às margens do rio
Danúbio, tem cerca de 1
milhão e 800 mil habitantes,
os chamados budapestinos.

Para quem não sabe, o rio
Danúbio é o segundo rio mais

logo de toda.a Europa e

também um dos mais belos e

importantes mananciais
daquele Continente. Sua
nascente está localizada na

exuberante Floresta Negra, na
Alemanha e após passar por
vários países entre eles

Áustria, Eslováquia, Croácia,
Sérvia, Bulgária, Romênia,
Moldávia e Ucrânia, ele
deságua no Mar Negro. E é na

margem direita do Danúbio,
que por volta do ano 89 a.c.
os romanos fundaram a cidade
de Aquincum, no local que
viria tornar-se Ôbuda (Velha
Buda), hoje subúrbio de

Budapeste. De 106 d.C. até o

Século IV, Aquincum foi a

capital da província romana

da Panônia Inferior (habitada
pelos panônios, povo de raça

o Parlamento Húngaro é parada obrigatória para quem vai visitar Budapeste

Castelo de Buda, um dos principais cartões postais de Budapeste, domina toda
a margem oeste do Danúbio

ilírica). Do outro .lado do rio,
-foi surgindo ao longo do

tempo uma povoação que se

chamaria Peste.
Por volta de 900 d.C., a

região foi ocupada pelos
magiares, que fundaram o

Reino da Hungria. Ao sul de
Ôbuda e em frente a 'peste,
numa colina à margem do

Danúbio, os magiares
ergueram em 1241 um castelo

real, numa localidade que
viria a chamar-se Buda. Em
1361 o local tornou-se a

capital da Hungria.
Em 1541, Buda e Peste

caíram sob domínio otomano

e a primeira passou a ser a

sede de um paxá turco. A área

foi reconquistada pelos
Habsburgos em 1686.Ao

longo dos Séculos XVIII e

XIX, Peste cresceu

rapidamente e tornou-se um

. centro comercial. As três

cidades ' Óbuda, Buda e

Peste, foram fundidas por
decisão dó governo
revolucionário em 1849,
revogada quando a revolução
foi reprimida pelos
Habsburgos. Com o

Compromisso de 1867, que
concedeu à Hungria um

governo autônomo no seio da

Monarquia Austro-Húngara,
a fusão foi mais uma vez

efetuada (1873), criando a

cidade de Budapeste, atual
capital da Hungria. Em 1900,
a sua população atingiu'
730.000 habitantes; em 1930,
1 milhão ..

Aproximadamente um,

terço dos 250.000 judeus da
cidade pereceu durante a

ocupação nazista na Segunda
Guerra Mundial. Budapeste
foi muito danificada quando a

cidade foi tomada pelo
Exército Vermelho .

Maravilhas para todos os turistas
Como em toda a Europa, Buda

peste reserva maravilhas aos

turistas, destacando-se a arquite-
. tura milenar que mesmo sofrida

pelas guerras e pela passagem do

tempo, ainda encantam quem por lá
se aventura. Budapeste tem nove

pontes, sendo a mais conhecida a

Széchenyi Lánchíd. Os edifícios
mais característicos e importantes
são o Castelo de Buda (Budai Vár), o
Parlamento (Országház) e o Teatro

Nacional, divulgados nos mais
conhecidos cartões-postais da
cidade, que tem, como o turismo,
uma fonte de rendimento de
crescente importância.

Os turistas encontram em

Budapeste um moderno sistema
de transporte, o que facilita em

muito quem vai visitar a capital �
seus pontos turísticos, O
Aeroporto Internacional 'd�
Ferihegy é o maior da Hungria, Com
três terminais de passageiros �
localiza-se a leste do centro de
Budapeste, do lado de Peste. f.

O sistema rodoviário é um dos'
melhores da Europa. De
Budapeste irradiam diversas
rodovias que ligam o país a

diversas nações vizinhas.
Operada por uma empresa estatal,
Budapeste conta com um
moderno sistema de trens. Na
capital existem três estações qu�
transportam milhares de

.

passageiros por dia, além claro, do
metrô, considerado o mais antigo

.

da Europa, após o de Londres.

Separadas até mesmo pelo preço'
�

cidade da nobreza. Ali viviam reis�

imperadores nos tempos em qu�
isso ainda existia .. Já Peste, plana
como uma mesa de bilhar, é, por
tradição, a cidade da burguesia �

do povo. Ali viviam os lnspetee
do povo e os líderes comunistas,
também no tempo em que isso
ainda existia. Pode ser que essa

teoria seja sofisticada del\1ai
para justificar a discrepância d�

preços na utilização do�

sanitários; de qualquer maneira, \

através dela você já foi apre·
sentado à principal característicada
capital da Hungria: trata-se de dua� .

cidades' envolvidas numa única r

embalagem.

Tenha sempre uma moeda de
100 forints no balsa para
emergências. Todos os banheiros

públicos de Budapeste cobram

entrada, não importa o que você

pretenda fazer. O que fica ao lado
da Igreja de São Matias custa 80
forints. Já o do Mercado Central,
que atende pelo simpático nome de

Nagy Vásárcsarnok, cobra apenas
50, Ambos são limpíssimos e

valem o que custam, em caso de
necessidade. A diferença de mais
de 50% não se justifica, a não ser,
talvez, pelo fato de a Igreja de São
Matias ficar em Buda e o Mercado
ficar em Peste. Buda, repleta de
colinas e palácios, sempre foi a
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valeiro Dom Quixote e

s s tris$�s figuras"
ma de .. exposição
rhaGI��a1 qbl.,11fíca em
guá do Sul até o dia 26

Aunerj' estáabrindo o

calendário de

,atividades culturais do ano

: com a mostra "Lanza em

Astillero - O cavaleiro
'. DomQuixote e outras suas

tristes figuras".A
exposição dá continuidade

; à programação que
homenageia os 400 anos de
lançamento da primeira
parte do romance Dom
Quixote de La Mancha -

escolhido por uma

comissão de intelectuais
europeus como o mais

importante de toda a

literatura ocidental, que
.

chega à instituição de
Jaraguá do Sul por meio de
parceria com a Embaixada
da Espanha no Brasil.

A mostra reúne visões

particulares de diversas
passagens da novela de
Miguel de Cervantes,
retratados em painéis
reproduzindo histórias em

desenhos de quadrinistas

O CORREIO DO POVO

espanhóis e de outros

países.
O projeto de recompor

as aventuras dó cavaleiro
Dom Quixote de La
Mancha nasceu de uma

idéia do especialista [esús
Cuadrado: provocar
artistas contemporâneos a

se debruçarem sobre o

. clássico romance de sátira à
cavalaria e dele extraírem,
na forma de quadrinhos, a

passagem ou personagem :

que mais os impressionasse.

As grandes morcos mundinis
bem perto você,

�.�"'
.... ,..

'�.�-
El'len's
cosmética e perfumaria

Os desenhos foram
agrupados numa exposição
inaugurada em maio de
2005 na cidade espanhola
de Toledo, e também
lançados em livro na

Espanha São estes

trabalhos que poderão ser

vistos na mostra no Centro
Universitário. Na

exposição, estão
repr e se nt ad o s temas

quixotescos tão diversos
como as turbas e farsantes,
omoinho visto como gente,

Katie Holmes não

quer ter outro
filho aqora, ao
contrário do
marido que
pretende
aumentar a prole
o mais rápido
possível. A
decisão da bela

'

está irritando o

ator.

o cavalo voador, as

marionetes, alguns dias da
vida do fiel cavalo
Rocinante, o carro da
morte emuitos ou tros mais.

Os desenhos levam as

assinaturas de autores

consagrados como Max,
Calatayud, Mirchamut,
Miguelanxo Prado e Pere

Joan. A intenção dos

organizadores é completar
um roteiro da mostra por
400 espaços culturais da

Espanha e de outros países.

Tu-do o que você P"rreciso, encontra aqui!·.'..:M ...

O que: Exposição O
cavaleiro Dom Quixote'

" Onde: Espaço Cultural da
Biblioteca Padre Elemar
Scheid, na Unerj
Período: Até o dia 26 de
fevereiro, das 8 às 22
horas
Quanto: Entrada gratuita
Informações: (47) 375-
8200
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

JARAGuA DO SUL

�INE SHQPPING 1
Rocky Balboa
-LlI5h, 17h, 19h, 21 h - Todos os

O1as)
CINE SHOPPING 2
A procura da felicidade
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

fôdos os dias)
�NE SHOPPING 3
Xuxa Gêmeas
(1;3h40, 15h20 - Sab/Dom/Qua)
(t5h20 - .5eX/Seg/Ter/Qui)
O Diabo Veste Prada ,

(17h -Todos es dias)
Uma noite no museu (leg)
(19h10, 2!h�,O - Todos os dias)

ld.0"·
JOINVILLE

Cine Cidade 1
A procura da felicidade

(14h20, 16h40, '19h, 21h20-
Todos os dias)
Cine Cidade 2
A Grande Famnia

'(15h, 17h1 0, 19h20, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Mweller 1

Rocky Balboa
(13h30, 15h40, 17h50,20h, 22h10
- Todos os dias) ,

Cine Mueller 2
O mar nAo esté para peixe (dub)
(13h50, 15h30 - Todos os dias)
Uma noite no museu

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

dias)
Cine Mueller 3 '

A procura da felicidade
(14h30, 16h50, 19h10, 21h40-
Todos os dias)

BLUMENAU
"

Cine Neumarkt 1
Rocky Balboa

.

(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Todos os dlas)
Cine Neumarkt 2
A procura da felicidade
�4h20, 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 Familia
(14hl0, 16h30, 18h45, 21 h -

Todos, os dias)
Cine Neurnarktõ
Diamante de. Sangue
(18h30, :t1 h30 - Todos os dias)
Uma nolie no museu (dub)
_(14h, 16h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
A conquista da honra

(16h1 0, 19h1 0, 21 h50 - Todos os
,dias);

.

Doglo - Amigo para cachorro

(dlibb'
À �1 �h30 � Todos os dias)

. ,'f-
•

� SERViÇOS
Exposição
A mostra "Lanza em Astillero - O
cavaleiro Dom Quixote e outras suas

�r.istes figuras" está exposta no hall
da Biblioteca Padre Elemar Scheid,
na Unerj, A exposição reúne visões

,!!I� diversas passagens da novelade
Miguel de Cervantes,

'

,

�

Extra
extra@ocorreiodopovo,com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

• O DIA DE HOJE'

Governo implanta o planejamento familiar no Brasil.
A edição semanal de 31 a 6 de fevereiro de 1987, no Correio do Povo trazia
uma matéria informando que os ministros da época, integrantes da
comissão sobre o planejamento familiar, decidiram implantar o programa de
assistência integral à saúde da mulher em todos os estados, ampliando
também a participação de órgãos nas administrações estaduais e

municipais, além de entidade filantrópicas. Esse programa previa a

distribuição de pílulas anticoncepcionais e diafragma (preservativos) às
mulheres.
O programa buscava atingir as camadas mais pobres da população
completamente desinformadas sobre evitar o nascimento de filhos sem que
tenha de optar entre o aborto e a esterilidade. Ele estabelecia assistência

completa na parte educacional e preventiva de algumas doenças
ginecológicas graves.
Segundo a reportagem, um dos passos iniciais do programa seria a

distribuição da cartilha "Vida da Mulher".

.. O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Reestréia neste sábado, 17, o espetáculo teatral RG, produção da Companhia
Resistência Teatral e Scar.. A direção do espetãcno. que investiga a ambigüidade da
natureza humana, é de Inácio Carreira e o texto de Carlos Henrique Schroeder.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Atendimei1to
A Biblioteca Pública de

Jaraguá do Sul está
atendendo em

horário normal, de
segunda à sexta-feira,
7h às 19h e sábado, '

das 7h às 13h,

�Palestra .

Dia 15 de fevereiro, às
19h3b, o professor e
escritor José Luiz Tejon,
ministrará a palestra "O

.

Sucesso é a vitória da

criança", no Centro
Empresarial.

• PREVISÃO DO TEMPO

O CORREIO DO POVOl

• ANIVERSÁRIOS I

ANIVERSARIANTES 14/02

Cristiam Ehmke
Marina Muller
Ricardo Couto
Gilmar Hornburg
Débora S. Pereira
Roberto Mannes
Aldori Lunardi
Amo ceíso Neuber'
Ne

.

Temperaturas altas em se
O sol volta a aparecer em todas as

regiões na maior parte do dia. A partir da
tarde a nebulosidade aumenta e há

condições de pancadas isoladas de chuva
em todas as regiões. Temperatura em

elevação. Vento de nordeste no litoral e de
, nOfSeste a noroeste nas demais regiões,
'com intensidade fraca a rnoríerada.

� Jaraguá do Sul e Região

����180'C �. �����:oC
MÁX: 28° C MÁX: 280 C

Sol com períodos de Sol com pancadas de chuva Sol e aumento de nuvens

nebulosidade, com chuva àtardeeànoile. demanhã.
a qualquer hora .

Sol, com pancadas de
chuva de manhã e muitas
nuvens à tarde.

•

Festival
.

.. .'

016° FestivalliltérnáCional de Arte �_Fa_se_s_d_a_lu_a
� _

Eietrôníca�i�.êoMrâsiJ!��m:":;:
v-

.

i�sc.4�&,es abertas �té �\.20 de CHEIA MINGUANTE

abril. SerãJL�ceito�.t�n.alhos \)
.

Produzidos"'(,�1,í�:inaio de 2005. 02/02 10/02

daformaçóes iid'site i�
v/ww.sescsp.org.br/se'sc/Videobrasil
/site.

SEXTA

MíN: 20°C
MÁX:31°C

SÁBADO
MíN:21°C
MÁX: 31° C

� LegendasNOVA CRESCENTE

...

I

h4,.,.z:, � -r-. �1> ?' '1 �,) �"'" ";- .. ��/' � "',,, r. ""," /r. r-c ,

Ensúia«�dú Parcialmente Nublado !nstá'1e! CI1UVQSO Trovoada
nublado

.

�LJ
LORIANÓPÓLlS
MíN: 20°; MÁX:2B'

r'
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• NOVELAS
� GLOBO - 18H

o Profeta
Moreira garante a Filomena que vai

continuar a investigação do paradeiro de

Marcos, Flávio promete fazer uma

campanha em seu programa, Todos se

escondem, ao verem que Clóvis está na

porta da casa de Plraqlbe, Dedé se recusa a

abrir a porta para Clóvis, que a destrata,

Carola e Arnaldo expulsam Clóvis, Camilo

chantageia Lia e Ruth, para proteger a mãe,
lhe promete dinheiro, Clóvis acusa Sônia

pela humilhação que sofreu, Hilda

psicografa uma mensagem de Marcos

pedindo aiuda para seu filho, Ester se

assusta e pergunta se Marcos está vivo,

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Laura diz que tentou engravidar de Último,
mas [arnaís conseguiu, Lance exige casar

com separação total de bens, Arthur manda

Ed acelerar quando eles são seguidos pela
policia, Arthur ioga lacas na estrada para
atrapalhar a polícia, Morgana é avisada que,
de acordo com o exame de DNA, Júlio não é
filho de Último, Gui se entrega à polícia, O
médico diz a Elizabeth que Julinho tem
saúde de ferro, Lance alerta Tadeu que
Vanessa está querendo enqravldat Maria
manda Elizabeth arrumar um lugar para
morar, Lance não se lembra de onde
conhece Alma, Vanessa vê Arthur
conversando com um fazendeiro e percebe
que é Tadeu disfarçado, Elizabeth diz a

Julinho que descobriu quem ele é,

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida
Lidia arruma Clara para sair, Irmã Má

pergunta por Helena e faz Adriana desligar o
telefone, Adriana liga, mas Lidia já saiu,
Helena tenta falar com Lidia, sem sucesso,

Giselle diz a tucíano que quer ficar boa,
Luciano promete que vai ajudá-Ia, Irmã Má
repreende Lavinia por ter trazido Tiago ao

hospital. Lavínia reage quando Irmã Má diz
que ele é uma vergonha por ser bastardo e

filho de uma freira, Luana agradece a Isabel
pelo trabalho que fizeram juntas. Isabel
comenta que está pensando em viajar,
Márcia diz aos irmãos que o auditor iá
levantou um rombo de R$ 10 milhões,
'Horácio tenta apartar a briga entre Camila e

Cecília, ,Camila diz que Cecília não é mulher
para Horácio, Elisa se mete no meio das
duas, pega firme do pulso da filha e a leva
embora, Elisa enfrenta a filha no vestiário,
Helena chega em casa e se depara com

Marta, aguardando-a no hall. Marta mostra
a foto de Helena e Clara, Marta afirma que
Clara é sua neta, Helena lembra que Marta
reie�ou a neta e que Clara foi adotada
legalmente, Marta retruca que Léo está
atrás da filha e vai pedir a guarda de Clara, se
confirmar que está viva, Marta sugere que,
Helena desapareça com Clara por uns

tempos, Helena não vai fugir porque não é
culpada, Tide admira o trabalho de Tônia
que, sem que ele perceba, rabisca o seu
rosto, Tônia mostra os esboços, Sílvio
convida Márcia para sair no final de semana,
iuntocom Guilherme e Tidnho. alivia e Léo
acenam para os dois, Léo diz a alivia que
marcou uma conversa com Alice em seu
escritório, Ela lembra que não está
cobrando nenhuma atitude díl parte dele,

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Emílio cai numa cama de ar com o endereço
de Ramalho no bolso, De longe, Betinha e
Tavinho acompanham tudo, Brandão dá um
tiro na fechadura, Roberto tenta ligar para a
POlícia pelo celular quando todos são
Surpreendidos por Tavinho e Betinha - ele
e�tá armado e ameaça atirar' em Silvia se
nao entregarem o endereço de Ramalho,
Emílio entrega o endereço e eles fogem,
Brandão coloca uma bomba no porta-luva
do carro, que se parar ou diminuir a ..

velocidade, explodirá, Começa a contagem
regressiva: se em duas horas Juba e Cecília
não disserem onde está o diamante a
bomba será detonada,

'

� RECORD - 20h

Vidas, Opostas
Nogueira liga para Erínia e pede um encontro
com Sérgio, Miguel e Joana se encontram
Com Mário e Dr, Abreu, que os instrui a não
responder às perguntas do delegado, pois só
deverão se pronunciar em lulzo, Miguel não

entaende O porquê disso, pols são Inocentes e
n o sabem quem matou Alencar, Dr, Abreudiz que qualquer um poderia ter matado o
policiai, Inclusive eles, afirmando que ahlst6na deles nAo convence, Sergio nAo
gosta da Idéia de so encontrar com o

Db919gBdO Nogueira, mas Erlnla quase que o
o nga, ellene, escondida, pega o fim da

;e�lnversa em qua Erlnla revela estsr multo
Z, pOls hole começa a sua vingança, Isisconversa com Ruta sobre sua aflição em nao

saboreamo aludarMlguel.
( sumoa sao.. rêéj)iiiiSi51iiCli!1lfdã8 éml�sOl89

Extra
��CONFLITOS �

Parece que a vida em lua- -:-1
,

de-mel entre Tom Cruisea I.. Katie Holmes está' " , 11·
acabando. De acordo com a I
revista Life & Style, o ator'i I
quer ter outro filho o mais" I
rápido que puder, mas Katie 1
não quer ser mãe I� I

novamente, pelo menos pflr II"
enquanto. Holmes i;) /
considera que é muito ,o, II/ cedo para dar um 1')
irmãozinho à menina. "Tom',quer mais filhos agora, m�
Katie não se sente "x Ipreparada para engravidan-) Ide novo", disse uma fonte) 1
publicação. O

I.t)
.,Ú I

,
' ,) IMande sua piada para o Extra:

extra@ocorreiodopovo,com.brl
.

' "L
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� ..�MUQANÇA
Â'atriz Drew Barrymore
se cansou de fazer
meninas bbazinhà$ de
comédias românticas.

.�!jf decl?�8U qU�J�pra
quer mais é interpretar
p:��sona��?� mai�.;, màduras:;',i8hegou;�·i
hora de entrar em
contato com um lado
diferente de' mim

n;esma, �sse que §,
mais maduro, adulto e

dramanco-Ouero
realmente ser uma1Í,
mulher, não uma jovem",
afirmou. ,
>'::-:�-:!,' i:;(."".At:··

� �VALORIZAÇÃO
Cameron Diaz ganhou US$ 3
milhões no mais curto período de
tempode sua vida, ao estrelar
uma propaganda japonesa de
telefones celulares. O
comercial, que será veiculado
apenas no Japão, foi
filmado em Los
Angeles no mês
passado, Ele mostra
a atriz de As
Panteras usando
uma longa peruca
loira e andando
pela rua, enquanto
fala ao telefone
com alienígenas,
caubóis e piratas à
sua volta.

o Super Homem
Duas loiras conversando:
- Ai, amiga! Hoje vou sair com um homem maravilhoso! Careca,
baixinho, narigudo".
- Ué! - estranha a amiga - Isso é homem maravilhoso, é?
- Calma, nem falei que ele tem duas Ferrari, uma BMW e uma
Mercedes!
- Uau! Que gato!

Encontro no Céu
Na fila do céu, dois amigos se encontram e um pergunta para
o outro:
- Rafael, você por aqui? Do que você morreu?
E ele, visivelmente chateado:
- Hlpoterrnla.
O primeiro, então, acrescenta:
- Pois eu morri de ataque cardíaco. Imagine que preparei uma
arapuca pra minha mulher. Disse que ia viajar e voltei para casa
à noite pra flagrá-Ia com um amante, procurei no armário, debaixo
da cama, em todo lugar e a coitadinha estava só. Meu remorso me
matou, rapaz...
Ao que o outro respondeu:
__:_ Se você tivesse olhado no freezer, estaríamos os dois ainda vivos!
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��HOMENAGEM
Depois do sucesso de
Por Toda a Minha Vida,
que contou a história
de Elis Regina, a

'Globo já está pensando
em uma homenagem
para outro nome da
música. Segundo o Jornal
O Globo, a emissora
está negociando com a

família de Cássia Eller,
para a exibição do
especial sobre a

vida da cantora, O

programa
está previsto para
ir ao ar no dia 13 de abril.

extra@ocorreiodopovo,com,br

II DIVIRTA-SE

SOBRE O JOGO

É um jogo de
lógica muito
simples e vícíante,
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,

II SOlUÇÃO :8

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

II SUDOKU

.. HORÓSCOPO
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Áries 20/3 a 20/4
Para muita gente o ano só inicia depois do
Carnaval. Para os arianos, nossa, já iniciou há
muito tempo, Aproveite que está em vantagem e

avalie o que foi feito até agora, reexamine
atitudes impensadas ou decisões tomadas
rapidamente que não tiveram o efeito esperado,
Já que há um clima de mudança, quem sabe
você resolve começar de novo?

Câncer 21/6 a 21/7
Com a sua querida Lua transitando num signo
de Terra, cancerianos tendem a ficar mais
objetivos e menos flutuantes em questões
sentimentais. Revolucionar e promover
(necessárias) mudanças pode ser um bocado
estimulante, Faça um convite ao seu coração:
olhe o horizonte que todos os dias oferece um

belo espetáculo e lance seus sonhos no espaço!

Libra 23/9 a 22/10
Librianos são tão ligados no coletivo e tão
preocupados com seus companheiros que
muitas vezes preferem não tomar a dianteira em

certas ações, Mas está escrito nas estrelas que
você tem tudo pra fazer acontecer, Hein, por que
hoje nãc? O caminho da concretização está
aberto, Juntando isso com seu bom senso, só
pode dar tudo certo,

Touro 21/4 a 20/5
FamOSOS pela dedicação em tudo o que fazem,
taurinos têm a força de um boi quando o

assunto é trabalho. Pois não é que de tanto arar

a terra, as sementes já estão rompendo a casca?
Mantenha seu ritmo e realize os movimentos
que acredita serem importantes para uma boil
colheita, O que você fizer agora deitará ranes'e
permanecerá,

Leão 22/7 a 22/8
A sensação é a de que deram uma festa sem
sua 'presença? Anote aí: apesar de ser rei dos
bichanos, a selva não é só sua, Ok, ok, se não
está como você deseja, em vez de ficar
emburradamente lambendo os bigodes, ponha
energia nessas patinhas fofas. Sem rodeios em
volta da própria cauda, agliize-se e resolva logo
o que' lhe Incomoda,

Escorpião 23/10 a21/11
Resolver aquilo que aparentemente é insolúvel é
com você mesmo? A tendência aos mergulhos
nas profundezas tem suas recompensas.
Algumas vezes é um tesouro dado por perdido;
outras, um ser de outro mundo (no melhor
sentido) querendo sua cornpanhla.. Aproveite
que sua acuidade está em alta para Ir direto à
vrtlma, quer dizer, ao ponto,

Sagitário 22/11 a 21/12
Aproveitando este dia de energia mais
Introspectiva e concentrada e voltada para os
assuntos do mundo terreno, que tal fazer de
uma vez o que você tem que fazer? Se você
produzir bastante, a leveza em sua mente e a

sensação de dever cumprido Irão lhe deixar tao
feliz que você val até esquecer da canseira que
dá toda essa atividade,

,,' :l
Capricórnio 22/2, a 2111 ' A

Faça um roteiro das prioridades e prepare o' n
terreno, Você, que é regido por Saturno-Cronos, I
sabe que o tempo anda a seu Javor" ainda qUE! a Ilentamente. Execute sua obra, caprica: a forç�:)você tira da Terra, seu elemento de energia e " 'I

'

nutrição, Além de um excelente professor, voci é,
,

um aluno aplicado, aprende com as experiências)
'p ",-I

AquáriO 21/1 � {S!2 c,

"'�3Atrapalhas no trabalho? Pode pintar certa
'

1desorganização, mas você tira de letra, Nadá .A.

mais origina� do que produzir e reproduzir em;o I
cima do caos, Mirabolar sardas diferentes, yoc1 Ié craque nisso! Aquarlanos Inspiram idéiaS e ,o

expiram futuros promlssores. Ao sentir que ,11

Iprecisa ficar um pouco sozinho não se estranHe,
faz parte do processo criativo,' :" M

i
Palxas 19/2 a 19/3 ':� IPare.ce triste, mas é a real: peixe fora d'água ê,3,·' Ipeixe morto, Portanto, fique de olho nos

,

negócios e na realização de seus planos. Nem,l
pensar em sair do ar, lIutuando em busca de

jíl�Ideals Inatlnglvels. Concentre·se nos seus :q
objetivos e nade com força e decisão na dlre91t1
escolhida. Com sua criatividade e Intulçao, nã&
há o que possa Impedi-ia de chegar lá, ,;\'

Gêmaos 21/5 a 20/6
Coloque a sua dupla em açAo, há multo que
fazer. Um dos gêmeos pode dar uma olhada
legal pra dentro, verificar as registros de
comunicação Interna. E o outro pode dar conta
das pessoas amadas e das coisas em geral,
que são tantas ... Parece demais? Pode até ser,
mas você é um privilegiado, afinai tem dais pra
matar a charada,

Vlrgam 23/8 a 22/9
o caminho mais curto entre uma Idéia e sua

realização é começar a trabalhar agora, A
semana Já está na metade, mas sua energia
está nas alturas, como se você estivesse saindo
de um final de semana revlgorante, Isso lhe
garante fOlego para montar o circa todlnho e

apresentar o malar espetâculo da Terra. Avante,
vlrglnlanol

'
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Clarissa Fração, Rodrigo Branco e Daniela Boll, do departamento de marketing da Marisol,
nos corredores do teatro da Scar

Por Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

QUE VERGONHA!
Foi () cúmulo da covardia a briga de domingo, no Estádio João
Marcatto, entre algumas pessoas da própria "torcida" do
Juventus. Aproximadamente dez indivíduos tentaram espancar
uma pessoa só. Não importa se ele era culpado ou inocente, foi
um tremendo ato de deslealdade. O pior disso tudo ficou-para a

torcida do "moleque", mais de seis mil pessoas que foram ao

campo somente para se divertir. Alguns babacas tentaram
jogar a culpa da confusão na torcida organizada d.o "moleque",
mas como ficou registrado em todos os canais de televisão de
Santa Catarina, as imagens dizem tudo.

Estrutura de eventos
Sala de reunião com

capacidade para até 100 pessoas
Telefone
Businêss Center
Loçação de equipamentos
Internet (cobertura sem fio
em toda área social)

Lazer
Sala de alongamento
Sauna seca

Saunaúmida
Piscina
Solarium e áreas de repouso
Jacuzzi ( capacidade

,

para 8 pessoas)
.

BODAS
o empresário Vicente Donini,
presidente do grupo Marisol, e sua

esposa Florilda festejam bem nesta

quarta-feira mais um arid de união

conjugal. Os nossos maiores

cumprimentos!

Bem.Confortável
Apartamento duplex com 60m2
Vista para o do
Cozinha americana completa
Cama solteiro!casal king size'
Banheira de hídromassagem
Sala de estar e lavabo

_

Conexão rápida e lavado
Conexão rápida com internet

O CORREIO DO POVO

!/lllIft'JI"il'll
WId � t:

Hoje ànclte, a partir das 20h30min, o Grêmio
Esportivo Juventus enfrenta no João MarcaHo
o Atlético de Ibirama. O jogo pode colocar o
"moleque" na condição de líder do
Campeonato Catarinense. O valor do ingresso
antecipado para geral e arquibancada
descoberta será novamente R$ 10,00. Compra
dos ingressos nos postos. Mime.

Nesta quarta-feira no Djunn, em Balneário
Camboriú, tem Vitage acústico. Festas das. boas.

O meu abraço carinhoso de hoje vai para
minha amiga- Salete Pereira Rozza, esposa do
Jeremiaz "Primo" Rozza, que lê a coluna todos
os dias e também acompanha todos os meus
trabalhos. Um abraço no coração.

No jogo de hoje à noite no Juventus, o piloto de
carro Thiago Rausis vai desfilar no intervalo do
jogo com seu Omega, novo carro que-disputará
o Campeonato Catarinense. Durante a

apresentação, distribuição de vários brindes.

Embora meio tardio, registramos hoje com

carinho o niver do amigo Nelson Hardt, o
popular Timbó, que aconteceu na segunda dia
12. E ontem, quem apagou velinhas foi o
empresário Altair Fuzão.

Na quínta-feíra, o empresário Flávio Murilo
Vieira, que mal sabia fritar um ovo até pouco
tempo, encara uma de mestre cuca e comanda
um marreco assado, lá no-GT Society. Será que
dá caldo? Vamos ver! Beta Fiscal, um dos
integrantes do clube, não coloca fê no chef.
Quem viver, verá.

Tàrfas que vão te deixar bem satisfeita

Restaurante
Aberto

aopúblico
-.

comcafé
damanhã,

almoço e jantar
Coffee bre� r

CoquetélS
Buffets

Fonnatura5
CasamentoS
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