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Depois de ser

bombardeada pelas criticas
por sua atuação em Bang
Bang, Fernanda Lima
comemora a oportunidade
de viver modelo em Pé na

Jaca.• 85
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Juventus goleia !!!

Cacá Pavanello assume a direção da Fesporte
.

A posse oficial do novo

homem forte do esporte
catarinense será às 17h,

.

em Florianópolis.
Pavanello assume a

entidade prometendo dar
uma nova cara ao esporte
e quer privilegiar todas as

modalidades. O vereador
Pedro Garcia
representará aCâmara de
Vereadores de Jaraguá do
Sul na cerimônia.
4n

PONTO DE VISTA

José Luiz Tejon.
profere palestra
no CEJAS
Abordando o tema "O
Sucesso é a vitória da

Criança", o jornalista e

professor José Luiz Tejon
, profere palestra, no Centro
Empresarial de Jaraguá do
Sul, para membros e

convidados da ACI]S
APEVl. Para mais

informações fone (47)
3275-7033. Confira o

pensamento de Tejon no

Ponto de Vista. • 2

REUNIÃO

Moradores do
Rio da Luz

pedem telefones
Em reunião realizada na

tarde de ontem,
moradores do Bairro Rio
da Luz e a empresa
responsável pela
instalação de linhas
telefônicas no bairro
tentaram chegar a um

denominador comum.
. 5

Sexta Stammtisch
recebe inscrições
até 17h de hoje

A organização da 6ª
Stammtisch de Pomerode
recebe até 17h de hoje
inscrições para o evento.

Com espaço reservado
para reunir 60 confrarias,
até ontem, cerca de 56
grupos de Blumenau,
Jaraguá do Sul, Joinville,
lndaial e Pomerode
estavam inscritos. _ 6

NAS ESTRADAS

PRF intensifica

fiscalização em

BRs no carnaval

Até terça-feira (20) a Policia
Rodoviária Federal
intensifica a fiscalização nas

BI\s 101 e 280. O objetivo é
inibir os excessos de alguns
motoristas, como

velocidade acima da
permitida e ultrapassagens
perigosas. Os patrulheiros
intensificarâo, também, a

fiscalização e punição a

motoristas que dirigirem
embriagados. 6

ti·

�NIMA I M�!�

Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.
86
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• EDITORIAL

A Fiesc
No momento em que o .

presidente Lula pede à sua base
de apoio que acelere a

provação do Programa ele

Aceleração do Crescimento
(PAC), os industriais cata

rinenses, através da Fiesc,
constatam que o plano terá

pouco efeito sobre a expansão
da economia brasileira. E

divulgam um rol de reinvin

dicações que este jornal apoia
totalmente. São eles: desbu

rocratização e melhoria do
ambiente institucional para os

investimentos do setor privado;
sobre o marco regulatório para
a área ambiental, adoção de
novo sistema de compete.Kius,
valorizando os órgãos ,tf11 /oi
entais estaduais e municpais

, instituição de incentivos à pre
servação ambiental; reavalia
ção do sistema. federativo,

Só quero a coisa certa, essa foi a minha ordem".
Moacir Bertoldi (PR), prefeito, determinando que operação bancária com recursos do Issem
em 2006 seja lnvestlqada.

,.,.,

OPINIAO

oPAC

É preciso reavaliar o

sistema federativo,
equilibrando a partilha da

arrecadação tributária entre
União, Estados e

Municípios" .

equi'librandó a-partilha da

arrecadação tributária entre

União', Estados e Municípios;
Reforma Tributária, com

redução da carga de impostos,
.

desoneração dos investimentos
e srlução para os problemas
dos créditos tributários devidos
às empresas; Reforma da
Pret idência; modernização da

c..gls;ação trabalhista, com

redução dos encargos sociais;
combate' à sonegação, à

informalidade e à pirataria;
aprimorar. a. gestão dà

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

"máquina pública", racio

nalizando os gastos e adotando
conceitos de governança corpo
rativa; desburocratizar a'

importação e exportação e

instituir política de comércio
exterior mais ativa; adotar
medidas para reduzir o sprea�
bancário e o recolhimento

compulsório das instituições
financeirás qo Banco Central,
para permitir redução maior das
taxas de juros; simplificar o

acesso ao crédito para
investimentos; criar políticas
industriais apropriadas' a .cada
segmento da economia; efetiva
aplicação dos recursos da CIDE
em obras de infra-estrutura
rodoviária nos estados onde os

recursos são arrecadados;
implantação de uma refinaria da
Petrobras e uma unidade para
Gás Natural Liquefeito em se.

"Todo mundo faz falta, mesmo quem não joga".
.

Itamar Schulle, treinador do Juventus, sobre as dificuldades para escalar uma equipe padrão ..

"As Regionais são na verdade uma usina de candidatos para as eleições futuras e

cabide de empregos". .

Joares Ponticelli, deputado do Pp, conceituando as Secretarias de Desenvolvimento Regional.

•. PONTO DE VISTA
,

Botando a paixão para dentro
da sua Empresa sem

fanatismos dastrtfdores!

.José Luiz Tejon Megido
Escritor, jornalista,
publicitário, compositor e
executivo, o autor profere a

pàlestra "O sucesso é a

vitória da criança", hoje, 15,
às 19h30rnin, no Cejas.

Sem paixão não existe i<..'rçl
suficiente para. grandes
movimentos. A paixão e 'uma
energia altamente concentrada
em um' único ponto, Paixão t

convicção. Paixão é aelimir= ;!10
da dúvida. Aliás, dizemque uma

ótima definição de louc, é: "um
louco não duvida, se duvidasse
não seria louco!" h emos

imaginar O poder deWI strucáo
da paixão, e também o Lll

destruição, quando -la '.

colocada a serviço de fanansmos
destruidores. Ou, num negócio,
quando nos apaixonamos pelo
caminho errado. Pel: L. '.lol( e "

obsoleta, pelo scgme f) dp
mercado que não existe mais

etc.Agrande questão fica sendo
como você pode criar uma

CP .presa "apaixonada"? Como a

sua empresa pode ser vista como
sendo apaixonada pelos
resultados dos seus clientes?
Mirarna causa certa é aprirrteira
-l .•estão. Não comece a

simplesmente fazer certas as

coisas, achando que isso o levará
ao sucesso. O que o leva ao

" lClSSOnão é fazer certas as coisas
sim 6zer as coisas certas; Sutil,

1 �()! Mas faz toda a diferença.A
�(6" 1da questão começa dentro
de vocêmesmo. Se você não está
fervendo, como irá esquentar
alguém? Se esse sentimento não

.uensodentrodo seucoração,
.180 haverá força que o faça
causar comoção nos seus

colaboradores O terceiro ponto
é o talento de exteriorizar os

sentimentos. CHoque suapaixão
pra fora. Transfira-a. Vibre com
as pequenas vitórias. Corrija as

pequenas derrotas. Não existe

desgraça ou êxitonão anunciado.
Aohservação atentago dia-a-dia
permite antecipar a tendência. O
andamentodospequenossucessos
e a forma como trabalhamos os

pequenos fracassos, antecipam o

resultado da grande vitória ou do
grande fiascono futuro.Eoquarto
fundamento dessa base é o

empenho com o qual você
seleciona pessoas, promóve,
estimula, corrige, demite. Não
existe plano de treinamento,
processo tecnológico, sistema de

"coaching", planos de incentivos

que substituam a seleção correta
dos seus recursos humanos.
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• DOS' BLOGS

IbflijtJde Souza

A'reforma
política
Ficou pronto o documento que
contém ás sugestões do

govemo para a reforma

política, a ser votado no

Congresso. Propõe a

regulamentação dos

dispositivos constitucionais

que prevêem a realização de
consultas diretas à sociedade

-plebiscitos e referendos. A
iniciativa da convocação
deixaria de ser exclusiva do

Congresso Nacional. Propõe
se, de resto: financiamento

público ou misto (público e

privado) de campanhas;
proibição do troca-troca

partidário; fim das coligações
partidárias proporcionais; e

votação em lista fechada -

modelo em que os eleitores
votam em partidos, não em

pessoas, elegendo os

candidatos que estiverem nas

primeiras colocações de
uma lista elaborada

previamente pelas cúpulas
partidárias. O documento foi

produzido pelo ministro Tarso
Genro.

�jOSiaS@UOI.com.br

• DO LEITOR

I ""SWIMRodrigues

Orçamento
cortado
Crescimento? Aceleração?
Que nada. No momento ern

que tenta fazer o Programa de

Aceleração do Crescimento
decolar, o governo anunciou
ontem um corte que pode
variar der R$ 15 bilhões a R$
19 bilhões nos investimentos

previstos no Orçamento da
União de 2007. O ministro do

Planejamento, Paulo
Bernardo, disse que os

recursos para os projetos do
PAC estarão protegidos
desse "contingenciamento",
o eufemismo usado para
cortes dentro do governo. Por
outro lado, os deputados
devem discutir e talvez votar

pelo menos parte das 35
emendas que o Senado
incluiu no projeto de lei que
cria a Receita Federal do
Brasil. O presidente
começa a falar com

representantes dos partidos
políticos para
fazer a reforma ministerial.
Que ele próprio diz não ter

pressa para anunciar.

� www.fernandorod�igues.com.br

Nada,Menos do que a Excelência
A sua carreira merece que

você dê o seu melhor. Nada.
menos do que isso. Para crescer
é precisomanter umnível alto
de desempenho, o que não

significa a mesma coisa que
uma carga horária cheia de
horas extras. A questão é

sempre pensar em cada
trabalho de uma forma

especial. Em que pode ser

melhorado? Existe alguma
maneira de fazer mais rápido .

ou mais barato? Acostumar a'
ter uma postura de excelência, .

fazendo com que isso se

incorpore ao seu estilo. Seja
excelente, hoje e sempre, e

tome isso um hábito. Veja as

sugestões abaixo para ajudá-lo
a sermelhor naquilo que você

faz. Use o bom-humor e de

tempos em tempos pense em

criar desafios novos. Não

precisa esperar uma ordem do
seu chefe, seja pró-ativo, alto
astral e busque novasmaneiras
de executar aquela tarefa.

Delegue mais e demonstre

confiança na pessoa que
recebeu determinada tarefa.

Acompanhe o -trabalho de

perto e esteja sempre de portas
-abertas para receber

sugestões. Faça com que
todos se sintam úteis no

. trabalho. Hierarquia existe

desde que omundo émundo,
mas cada um de acordo com

seu potencial pode fazer a

diferença no conjunto. Não
interrompa as pesspas.

,q'nl i

19 r, (

A Tv e as

novas regras
t:

As novas regras de 1

classificação indicativa da J[ r

programação de TV foram íJU ,

publicadas ontem no Diário t.il J

Oficial da União. Há muita 1£11 J

discussão a respeito dessa r')
nova portaria: alguns j, I

acreditam que se trata de II ;

censura, outros não. Mas, , r
v" I

hoje, quero comentar apenas
'I' J

um detalhe dessa questão: a
.

que trata da obrigatoriedadell., (

r

co respeito aos fusos "

horários do país.AcredITem: 'G

as lVs são contra essa

medida. Por quê? Ora, porque,.
para as emissoras, isso dá \J
mUITO trabalho, gasto e,

provavelmente, prejuízo. Para
entender melhor a sITuação,
vamos a um exemplo: uma

afiliada de qualquer uma das
emissoras que está localizada
num estado que não segue o: ,

mes�o !USO de Brasma • �
precisara gravar a :1
programação para exibi-Ia
depois, no horário local I

adequado. Mas que coisa,
.

não?
. .

�bl.gdarOS.lysayae,bl.g.U.l.c.m.br

.Paulo 'Araújo
Palestrante e escritor.

i'dl li

Resultados excelentes v.ão m

aumentar a sua evidência tl� }t
empresa. Você rende] �l
participar de mais reuni�e!l fi
encontros sociais e mesrnojSr! ilI1
chamado para' resol'6�J

.

í

problemas de outros setoff:, P1
Na hora da ascensão cui�e �l
um pouco mais da sua GI

.
postura e imagem. Adote uJ11 �
estilo de comunicação que �l
tenha a ver com você. Não Gi

tenha receio de aparições eJ11 �
público, pois quanto maisse '1I�
cresce na carreira, mall t

pessoas querem conhecetot
êtod ,. NãOseus meto os e táticas-

invente moda, seja humilde
e não queira mudar o seU

estilo, descaracterizando sua

personalidade e imagem.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac.: Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados ppr
e-mail redação@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, C��r-89251 200, Caixa Postal 19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não ser

publicados).
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MOSAICO O CORREIO DO POVO

. fudo pelas criançasI

h presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros,t' t rinense Rodrigo Collaço, apresentou ontem a

'jOEaad
.

nha Mudeurn Destino - em favor as cnanças que, c mpa
I d di, em em abrigos. A campanha, que será ança a no �a

i

v

de março, terá várias ações, sendo uma das mais
j � ortantes o prêmio "Mude um Destino", que conta comr lIIlP

'0 de renomadas instituições que atuam na área da° apoi
lescente.O'orê .

tia dos direitos da criança e do ado escente. premiogaran
.

• I
ra iniciativas bem-sucedidas que promovam o retomo'lr8'�

..

I Id eninas e dos menmos abngados ao ar natura.
, asm

�Salve-se quem puder'
A partir de agora, apenas

a Justiça do Trabalho terá

comp.etência para deter

minar se uma pessoa é ou

não empregada de outra.

Caso entenda que seus

direitos não tenham sido

honrados, o trabalhador
deverá por conta própria
refbrrer ao poder judiciário
fi '

contra o empregador. E que
a Câmara dos Deputados
aprovou por 304 a 106

votos uma emenda ao

projeto de lei que trata da
"Super Receita" e que im

pede que aos auditores
fiscaisda área do trabalho
de apontarem vínculos
empregatícios existentes
entre patrões e funcio
nários, quando forem
constatadas irregularidades
na relação entre as partes.
Isso atenta contra os direitos
do trabalhador.

Jogando no ventilador

Deputado, Kennedy
Nunes (PP) discursou sobre
matéria publicada pela
revista IstoÉ, que insinua
um suposto relaciona
mento do prefeito de
J�tnville, Marco Tebaldi
(lPSDB), com a ex-Miss
BFlisil Taíza Thomsen. Foi
�m.a bomba na AL, com.

r6'testos dos governistas. O
��gressista cogitou a pos
�ftjilidade de uso do
GUe

-��------------�----�_.----,----.--

dinheiro público para
custear viagens do prefeito
e da ex-miss. O caráter

pessoal do assunto abor
dado causou desconforto,
principalmente entre a

bancada do PSDB, que saiu
em defesa de seu correli

gionário.Tebaldi já ganhou
prêmios _ de amigo da

criança, gestor da merenda
escolar e gestão ambiental,
entre outros.

��Vianna no BRD&
lTJ()

. Tomou posse como diretor representante de Santa'�O

1iIFatatina no Banco Regional de Desenvolvimentodo
a(,?xtremo Sul. o bltimenauense Renato de Mello
J'Vianna. Foi fundado em 1961, para financiar o

sE,p,esenvolvimento econômico da região, através do
lJ'J�poibtécnico e creditício aos empreendedores. Com
s[j�gências apenas nas capitais dos três estados, o BRDE
figura>�ntre 08.24 maiores bancos do país�lllpatrimQnio.::HqUido: R$ 830 milhões.Em 2006; mais de !t$ 1 bilhão

t:;����i�:�: �;:;!�;� �l�;u��;�S e4e:��
. 0* matldatos como deputado federal pelo PMDB.

mosaico@ocorrelodopovo.com.br

CQ,brando >atitudes
Favorável à redução da idade penal no Brasil, o

sena�{)r Alm�i�a limp-. (PMDB;SE), nafoto, bat�u
duro no Executivo e)ud1ciário.O Legislativo teria a

menor parcela de culpa entre os três poderes pela
situ�ção de f�l�a de s��uranç.a �m razão-de não �er
meios de execütar as leis: A causa primeira estaria m?
Executivo. O código está cheio de tipificações. "E
preciso que os gov�ri1OS e§tacluais} que têm
competência para tanto, e o governo federal ajam
diante desse clamor", reclamou. De fato, alguém já
viu o presídente Lula assinar projeto de reforma da
legislação penal brasileira? Tem feito, isso sim, cortes
de verbas à segurança pública.

Lixo que é um luxo,

Hora do vamos ver

Diretoria do Samae de
Blumenau mostra dispo
sição de rever os cálculos
utilizados para a cobrança
da taxa de lixo, valor que
vem junto com a conta de
água. Isso depois de debates
fundamentados puxados
pelas bancadas de opo

sição. Já é mais que hora de
se rever o mesmo assunto

aqui em Jaraguá do Sul.

'Será?
Convite feito ao PSDB

'pelo prefeito Bertoldi (PR),
para indicação de nome ao

secretariado talvez explique
o silêncio dos tucanos

quanto a defesa incon
dicional do prefeito na

Câmara pelo vereador
AdemarWinter. Presidente
tucano EugênioMoretti vai
"estudar;' a proposta.

Depois do Carnaval a

Assembléia Legislativa para
a discutir a reforma admi
nistrativa proposta pelo
governador Luiz Henrique
da Silveira (PMDB) . E
mais 23 vetos de LHS
contra 23 projetos apro
vados pela Casa no ano

passado. Entre eles, vários
de deputados da b.ase
governista, o, que deixa

Impasse DETALHE

Deu frutos 1
,

Vereador Jean
Leutprecht confirmou à
coluna: a criação do
PCdoB em Jaraguá do
Sul, que já vem sendo
maturada desde o ano

passado, de fato já
rendeu frutos ao

esporte local. O
Programa Esporte
Cidadão Segundo
Tempo, com seis mil

crianças, teve o

convênio renovado.

Deu frutos 2
O Ministério dos

Esportes, comandado
por Orlando Silva
(PCdaB) também
garantiu verba para a

construção da pista de
atletismo sintética para
os Jogos Abertos que a J

cidade sediará em

novembro. Em março
deve acontecer a
primeira reunião de

constituição do parnco.

Deu frutos 3
Leutprecht, que preside
a Fundação Municipal
de Esportes, adianta

, que a coisa é para valer.
O pedoB fará parte da
base de apoio ao

prefeito Moacir Bertoldi
(PR)- no plano nacional
os dois partidos apóiam
Lula. Não quer cargos,
mas terá candidatos a

vereador.

Deu frutos 4
Suplente de vereador
pelo PTB, desde que se

enveredou pelas coisas
do esporte Leutprecht
tem se mostrado
competente. Não é fácil
administrar migalhas e

apresentar resultados.
Agradando ou não, tem
sido o timoneiro em

mar revolto. E merece

ser reconhecido.

Acuado
Deputado Darci de
Mattos (PFL) teve
contas da campanha
rejeitadas, incluindo
recurso, pelo Tribunal
Regional Eleitoral. Que
apontou contribuições

- irrequlares, ausência de
notas fiscais e outros

- procedimentos. Mattos,
a agora, vai recorrer ao

a
TSE. Pode perder o

s mandato, o primeiro
como deputado .

Esperando
Presidente Lula adiou a

audiência que teria com o

governador Luiz Henrique
da Silveira (PMDB).
Segundo a senadora Ideli
Salvatti (PJ'), o presidente
quer, primeiro, informações
políticas do Estado. Ou
seja, números da eleição
presidencial de 2006.
Cobrará o apoio de LHS a

Geraldo Alckmin.

Idade penal
Senado debate proposta

de redução da maioridade
penal de 18 anos esta

belecida pela Constituição,
para 16 anos, respon
sabilizando criminalmente
os adolescentes. Um dos
argumentos é de que
quadrilhas atraemmenores

para o crime, usando-os
como escudo. No Brasil do
Império a idade penal era
de 14 anos.

Defesa
Para apoiar políticas

públicas, programas e ações
que promovam o desen
volvimento sustentável,
mais de 200 deputados e

senador lançaram ontem a

Frente Parlamentar Ambi
entalista. A luta pela
redução na emissão de gases
na atmosfera, responsável
pelo efeito estufa, é um dos

procedimentos.

Produtores de arroz,

príncípalmente, com

propriedades ao longo da
Rodovia do Arroz pro
testam contra lei que proíbe
a circulação de máquinas
agrícolas na pista. O que só

pode ser feito com escolta
da PRE ou sobre caminhão.
A PRE não tem nem

contingente necessário

para o

-

dia a dia e os

produtores também des
cartam comprar caminhão.

Vai não vai
A vontade do prefeito de

Brusque Ciro Roza (PFL),
ser prefeito de Balneário
Camboriu já deu bode. Ciro
diz que o partido o

convidou para candidatar
se em 2008, mas a cúpula
pefelista nega tudo. E
descarta a indicação do
nome dele. Repeteco dos
Berger, que migraram de
São José para Florianópolis:

Afinal,
.

como se calcula
isso? Existe algum parâ-'
metro de medição ou é

assim, no olhômetro? Em

alguns casos, custa até três
vezes o valor do Imposto
Predial e Territorial
Urbano. Este ano, a

terceirizada Engepasa vai

levar R$ 7 milhões pelo
serviço de varrição e coleta
do lixo.

antever duas coisas: uma
delas o já enraizado balcão
de negócios, o - toma lá, dá
cá. Outra, a soberania do
plenário para manter ou

derrubar vetos do gover
nadar. Uma prova de fogo
para os 27 dos 40 paria
mentares com assento n

AL. Vigiados do lado de for
pelos eleitores que o

colocaram lá.
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ISSEM: TíTULOS SOB CUSTÓDIA DO DEUTSCHE BANK PASSARÃO AO BESC Janssen diz que ICMS
aumentou arrecadaçãof;Compras das NTN foram ·legais �

..........�..,..

":imas semautonzarão do conselho
_. .

I�f''; .

��, PIERO RAGAZZI/OCP

��Instituto deve vender
,.;,

parte dos títulos e

resgatar algo em

torno de R$ 8 mi

em 2006; em relação ao ano
anterior. Enquanto em 2005 o

município arrecadou *$
57.843.505,59, no ano passado
o saldo líquido foi de R$
59.838.997,33. Já p
arrecadação parcial do
imposto este ano chegou a R$
6.172.609,79.
"No meu entendimento, fica
evidente a má gestão dos!,
recursos públicos. Anunciaram

'

que a reforma vai diminuir R$
300 mil com folha de
pagamento. Quer dizer que
em 2006 o município perdeu
13 vezes (somando salários e

13O) deR$ 300mil, totahzando
R$ 3,9 rriilhões, justamenteo
valor que ficou pendente no

pagamento
.

de dívidas",
analisou o vereador. (Carolina
Tomaselli)

JARAGUÁ DO SUL

O vereador Dieter Janssen
(PP) questionou ontem a

alegação do governo de que
houve queda na arrecadação
do ICMS para justificar as

.

dívidas do mumClplO
referentes a 2006. Ao justificar
a necessidade da reforma

política, no fim de 2006, a

vice-prefeitaRosemeire Vase!

(sem partido) declarou que a

queda na arrecadação do
ICMS chegouaR$ 900mil nos
últimos meses do ano.
Em· consulta. feita junto à

Fecam (Federação
Catarinense de Municípios)
no dia 10 de fevereiro, Janssen
afirma que a realidade é outra.

O documento mostra que
houve.um aumentá de 3,45%

j
i
� A diretoria do Issem

�J' (Instituto de Seguridade dos
�::::: Servidores Municipais)
��� anunciou na tarde de ontem a

�f: substituição oficial da custódia
�:,: dos títulos públicos do instituto
�5 doDeutscheBankpara oBesc.
�.A solenidade, realizada na

�� Armalwee, reuniu diretores do
!E,,::� bando do Estado e do Issem,

�� além do prefeito Moacir

I.(l;�:
Bertoldi e da vice, Rosemeire

. ,: Vasel. As NTN (Notas do
,..
... Tesouro Nacional) foram

� adquiridas, via corretora, na

If:: gestão do então presidente
��_ do órgão, Walter Falcone,
�.

$�n�m total de R 17�9" mi-
��. lhoes, com taxade adminístra

�; çâo em tomo de R$ 800,00
�mensais.
aco-

CONTRADiÇÃO REPRESENTANTE
I

Bertoldi, Nora e os diretores do Bese oficializam a transferência dos título para o BanCo do Estado

Câmara prestigia
posse de Pavanello

PT não descarta

aliança com Bertoldi
recursos, em espécie, serão
investidos em fundos mais

rentáveis", revelou, acre
scentando que em no

máximo 15 dias será lan

çando edital de licitação
para uma auditoria indepen
dente nos últimos 36 meses

do Issem.
Em relação à retirada do
dinheiro do· Fundo de
Previdência pelo ex-prefeito.
DurvalVasel, em 1996,Nora
assegurou que a Prefeitura'
está devolvendo "religiosa
mente".
CONTRAPONT@ - Já o

foi autorizada pelo conselho,
como prevê o estatuto. Ele não
soube precisar se a aplicação.
trouxe prejuízos ou não aos

cofres do Issem. "Isso só uma

auditoria revelará", resumiu,
lembrando que se comprovadas
improbidades administrativas
ou má-fé, caberá ação judicial .
"Por enquanto, estamos no

campo das hipóteses",
ponderou.
Por outro lado, o conselheiro

José Carlos da Silva, afirmou
que a comprados títulos federais
deu prejuízo de cerca de R$ 1,5
milhão aos cofres doIssem,

presidente do Conselho de

Administração do instituto,Egon
Jagnow, garantiu que a transação
financeira foi irregular, já quenão Embora tenha decidido . O vereador Pedro Garcia I

não participar do governo (PMDB) vai representar a

Moacir Bertoldi (PR), Câmara de Jaraguá do Sulna f

lideranças petistas de cerimônia de posse de

Jaraguá do Sul não descar-
.

Carione
.

Pavanello na

. tam aliança-nas eleições do
.

diretoria ..geral da Fesporte
próximo ano. Uma fonte do (Federação Catarinense de

partido aposta na reeleição Desporto); que acontece

do prefeito e diz que o PT hoje, às 17 horas.: em

quer estar junto na Florianópolis.
administração. Segundo a Garcia aproveita a viagem
fonte, o PT indicará o à capital, onde participaidt :;

candidato a vice. As nego- audiência na Secretaria £

ciações já começaram. Estadual de Infra-estrutura.

O presidente do Issern,
Juliano Nora, lembrou que a

auditoria do Ministério da
Previdência não apontou
ilegalidade na compra dos

; títulos e que estes renderam
cerca d� R$ 1,3 milhão de

juros. "Existe a possibilidade da
venda de parte dos títulos, algo
em tomo de R$ 8 milhões, já.
nos próximos dias. Esses

COMPRA
R$18 MILHÕES EM NTN

CUSTÓDIA
'. Títulos federais· foram

depositados no Deutsche Bank

SUBSTITUiÇÃO
Notas do Tesouro Nacional
ficarão no Besc

DIVERGÊNCIAS
Nora fala em lucro
Conselheiro aponta prejuízo

. .

Vereadores retornam._' PSDB rejeita convite para participar da administração
!

.. O presidente do PSDB

.: de Jaraguá do Sul, vereador
I
I. Eugênio Garcia, disse
.! ontem que ainda esta

semana o diretório munici

pal do partido vai encami
, nhar um documento à

2004, em que o candidato do

PSDB, VicenteCaropreso, foi
derrotado pela aliança
liderada por Moacir Bertoldi
na disputa pela prefeitura, os
tucanos optaram por manter

se na oposição. "A população
não quis o PSDB adminis
trando, mas fiscalizando e

cobrando da prefeitura",
completou Garcia que, junto
com o suplente e hoje titular
Ademar Winter, forma a

bancada tucana na Câmara
de Vereadores.
Winter, no entanto, desde que
assumiu a cadeira no

Legislativo, em agosto do ano

passado, disse que não faria

oposição ao prefeito, alegando

ter disputado a eleição sem As Câmaras de Vereadores

apoio do partido. "Nenhum de Corupá e Massaranduba
vereador se elegeu sozinho. O realizamhoje à noite, ambas
PSDB fez 14 mil votos, o que às 19 horas, a primeira sessão
nos permitiu ocupar duas ordi-nária do ano. Os dois
cadeiras", contestou o Legislativos têm o período
presidente, afirmando que caso de recesso parlamentarmais
haja deliberação da sigla sobre longo dos cincomunicípios,
a votação de determinado com 90 dias.

projeto e Winter não siga a Na sessão de hoje, como
orientação, "o partido certa- deterrnina o Regimento
mente tomará provi- Interno das Casas, haverá a

dências". Primeiro suplente' eleição das comissões perma
da coligação, Adernar nentes, responsáveis pela
Winter só assumiu vaga na apreciação das matérias antes

Câmara porque o vereador de irem para votação em

Afonso Piazera, ex�PSDB,' plenário.Nas duasCâmaras, os
assumiu a Secretaria de integrantessão indicados pelas
Urbanismo. (Carolina bancadas. Em Corupá, cada
Tomaselli) comissão será formada por um

outro projeto de governo",
declarou' Gar-cia, .

informando que o convite

.ao partido foi feito pela
vice-prefeita Rose-rneire
Vasel (sem partido) em

uma conversa' informal
com ele. Segundo Garcia,
a vice-prefeita estaria

preocupada em garantir a
governabilidade. "Eu, de
pronto, disse que não

. tenho interesse em ocupar

cargo (na prefeitura), mas
fiquei de levar o convite à

executiva (do partido).
Gosto de realizar o

trabalho de vereador",
resumiu.

Depois das eleições de

vereador dos partidos represen 'f

tados. Indicados os nomes, a pró> ,?

pria comissão decide quem será B'

presidente, relator emembro.
Da mesma forma, em tI

Massaranduba são as bancâdas G(

que indicam os nomes. .3

Negociações preliminares ��

apontam que a presidência das G£

comissões deva ficar para o pFl j:
. I

e . PMDB, as duas mawre

bancadas. O Pp, com uJl1 III

representante no Legislativo, .o

poderá integrar as comissões nas ?[;

vagas de relator ou coma OI

membro. O prefeito Dávio Leu u

(PFL) e o vice, Luiz Fernando ct

Reinke (PSDB), foram!Jt

convidados para a sessão. ,[J

(Carolina Tomaselli)

,
r .

imprensa que formaliza a

decisão do partido sobre
convite .para integrar o

governo do prefeito Moacir
Bertoldi (PR). De antemão,

; ele afirma que os tucanos não
,

têm interesse em ir para a base
aliada da administração.
"A proposta do Moacir

, (Bertoldi) é diferente da
! nossa, além de não estar
! . cumprindo as promessas de

campanha. O PSDB tem um

Promoção de Escapamentos Originais

com _20% de desconto à vista
3371-7398

;}
1
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·oObras na Unidade começam napróxima semana

G'O CORREIO DO POVO

�

'NAUGURAÇÃO: PREVISÃO, É DE QUE SERViÇO FUNCIONE A PARTIR DE 31 DE MAIO
,I

011

��eta do Hospital São

:;�osé é atingir 6�O
'

�.doadores por mes
f para suprir estoque
at
'''(I

çrbAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

hJJ

ZO Napróximaquarta-feira,21,
. (rj)começam as obras de instalação
�( .

';00 da Unidade de Coleta de
,

:JISangue do Hospital e

'UMaternidade São José. O
I J:J
serviço vai funcionar ao ladodo

'o,(hospital, no mesmo espaço do
oo
antigo Banco de Sangue do '

o :município. O local foi fechado

c;�em setembro de 2005, depois
cque a Vigilância Sanitária

;;ÜEstadual e a Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância

•�o Sanitária) constataram a

�::necessidade de adequações�\\

físicas e dos equipamentos.
" Desde então, os doadores são

"'levados de .ônibus até, o

BfJHemocentro de.joinville para
fazer a coleta.

, 1

fl- Odiretordohospital,Vilson
:Jb Santin, informa que a unidade

de 147 metros quadrados deve
ser inaugurada no dia 31 de
maio. Os recursos para reforma
e ampliação do espaço estão

garantidos graças à parceria
firmada com a' Acijs
(Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul), mas o valor do
investimento não foi revelado.
O sangue coletado será
mandado para o Hemocentro
de Joinville, para

processamento.
Porenquanto, adiretorianão

tem informações sobre quantos
funcionários vão trabalhar

É preciso
- Ter idade entre 18 e 65 anos
- Peso superior a 50 quilos
- Ter boas condições de saúde

Não pode doar
- üuem teve hepatite após 1 O
anos deídade
- Estiver grávida ou

,

amamentando
- Se usa ou já usou drogas
injetáveis
- Teve múltiplos parceiros nos
últimos 12 meses

inicialmente na unidade e nem

o horário de funcionamento.
"Vamos definiro horário apartir
da demanda", explicou.Ameta

é atingir cerca de 600 doadores
por mês para suprir o estoque
do Hemosc (Centro de

Hematologia eHemoterapia de
Santa Catarina), evitando a

falta de sangue para cirurgias e

transfusões. Atualmente, o

hospital leva, em média, 160

pessoas pormês para a coleta de

sangue em Joinville.
O diretor do hospital

informa que a unidade de
coleta do município será a

segunda de Santa Catarina e

que não serão mais abertos
bancos de sangue noEstado. "O
Hemosc decidiu assumir

sozinho a responsabilidade pelo
processamento do sangue" .

Quem quiser doar sangue'
pode agendar a ida ao

Hemocentro com a Agência
Transfusional do Hospital São
José, pelo telefone (47) 3274-
5000. As viagens acontecem as

quartas e sextas-feiras, e o

ônibus sai do hospital às 8h30.

:'Atraso na instalação de linhas telefônicas é debatida
...)

-

J, Representantes da o

1 Jnstaladora de linhas telefô-
,nicas Compuline reuniram-se

montem à tarde commoradores
l.do Bairro Rio da Luz para
njustificar o atraso na instalação
,;; dos cabos de telefonia. A
�..empresa de, Porto Alegre

, começou o serviço em janeiro
fpe 2006 e garantiu que as obras
seriam finalizadas noGaribaldi

[S'e no Rio da Luz até junho, o
íCque não aconteceu.
'IS: O coordenador de teleco
,cmunicações do município,
I:Joaquim Domingos, afirma
OJ)'que o prazo foi renovado até
,\'0
-

Janeiro deste ano, mas até

�Jagora os 170 assinantes de

if)telefone não foram atendidos.
- 'Ü gerente de controladoria da
)r

FISCALIZAÇÃO
;.�! Audiência pública
"J debate segurança
)[;

Proprietários de casasE'

; noturnas reuniram-se com
.l.Jt

representantes da Defesa
Civil ontem à .noite, na

Câmara de Vereadores, para
debater sobre normas de
segurança nos estabele
cimentos. O objetivo da

� Prefeitura é realizar ações
� �onjuntas de fiscalização
Junto à Polícia Militar, Corpo
de Bombeiros e Ministério

, Público.",

instala-dera, Gilnei Francisco
Souto, informou que o atraso

acontece "por problemas
econômicos" e que o serviço
só acontecerá se parte do
pagamento for adiantada.

Também lembrou que,
inicialmente, as instalações só
seriám realizadas se houvessem
pelosmenos 250 interessados.
Até agora, porém, a

Associação de Moradores
atingiu 80 assinaturas amenos
que o exigido. ''A associação
garantiu que o número d'e
interessados fecharia facil
mente assim que a empresa
iniciasse o serviço. Só que as

instalações no Garibaldi já
estão praticamente pro�tas e

ainda não há o número

PATRIMÔNIO PÚBLICO
I

Panfletos alertam
para preservação
o Samae (Serviço

Autônomo de Água e

Esgoto) e a Associação de
Moradores do Estrada
Nova elaboraram panfleto
sobre preservação do
patrimônio' público. O
material será distrib�ído na
Escola Marcos Verbinem,
comércios e loteamentos.
Mês' passado, dois
reservatórios de água do
bairro foram depredados;

mínimo de interessados no

Rio
o

da J .uz", explicou
Doiningos.

Segundo o coorde-nador
de telecomuni-cações, a

solução, seria repassar à

empresa parte do dinheiro
depositado pelos assinantes na
conta da Associação de
Moradores, para o trabalho
começar. ''Antes, o atraso foi
por falta de material no
mercado, mas agora a despesa
está muito.maior que a

receita", salientou Gilnei. No
Garibaldi, a Compuline
beneficiou 345 usuários no

ano passado e vai atender
outros oito assinantes até a

segunda quinzena de abril.
(DZ)

GUARAMIRIM

Implantada nova

linha de ônibus
A Viação Canarinho

implantou nova linha de
ônibus sentido Guaramirim

-.Jaraguá do Sul. A saída
é no Bairro Avaí e o

itinerário engloba o Centro
de Guaramirim e o Bairro
Ilha da Figueira. A

empresa também informa

que o ponto de ônibus
instalado na Rua Procópio
Gomes após a mudança no

trânsito foi retirado.

PIERO RAGAZZI/OCP

Unidadoe de Coleta será instalada onde funcionava 'o Banco de sanou, desativado desde setembro de 2005

r
•••• __ ••••_._ ••• _ •••• H •• _ •• _ •• , •••••••••H.' _ _ _ ' .. · H ' _ ,._ _ H .N o.. . ......•.•... , •..•...•. _ _ •. "H ,.......... .. .. _ ••••• , •• , ••••__ • •••••1 �.............. . ...•..•.....•.......•..• _ _ _ _ _ ,_ _ •. ,

',E",E-SE"" 'EDeEI.
Acerele o ritmo de suas
conquistas na
Fellows'ldiomas.

"'joIUHiIi@O)
Cursos dinâmicos.
do iniciante ao avançado.
Público: jovens e adultos.
carga horária: 2h semanais.
Manhã/Tarde/Noite
*desconto para alunos novos
nas mensalidades de
Fevereiro, Março e Abril

i¥!iffi@@1 '

Há muito tempo você queria
um curso assim.

Inglês ou Espanhol em 14 meses. *

carga horária: 3h semanais.
Público: jovens e adultos .

Manhã/Tarde/Noite

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

- M�ximo 6 alunos por turma.
- Aulas dinâmicas.
- Reposição de aula. *

Matriculas
Abertas

* Solicite mais Informações

3275·3475
Início das aulas: 12.02.2007
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OfOLHO: RADARES FOTOGRÁFICOS VOLTAM A SER INSTALADOS NAS BR' S 101 E 280

I

I .

Policia Rodoviária intensifica

fiscalização a partir de hoj�","""wo",

Mbtoristas devem ficar atentos à velocidade. Radares que multaram até dois mil infratores na Operação Verão retornam às ruas neste final de semana

OLeraçãO Carnaval fim de atender os 215 problema, serão instalados Aqueles que chegarem a 50%

tIm como meta reduzir quilômetros de e��radas radares móveis e fotogr�ficos ao ou mais: podem ter �ambén: a
i ' . pertencentes à regiao. A longo das duas rodovias, sem suspensao da CNH (Carteira

O r':!)JJ��r? de �cldentes preocupação maior é com o horários, nem locais previa. Nacional de Habilitação).
e tcoíblr mfraçoes trânsito nasrodovias 101 e 280. mente divulgados. O chefe de SUGESTOES De

Conforme o chefe de operação, operações alerta ainda que não
.

acordo com Feuser, os

Everson Feuser, cerca de 18" existe obrigação legal de indicar motoristas devem ficar

policiais devem ficar de a presença dos equipamentos na atentos a três dicas para

plantão todos os dias nestes dois vias. "O que há é a exigência garantir uma viagem
trechos. de placas indicativas de .

sossegada.' Uma delas é não

Ele lembra também que a velocidade", complementa. dirigir após consumir bebi-das
PRF pretende íntensífícar o Na BR.I01, a máxima alcoólicas. A outra, é

combate ao consumo de permitida é de 100 quilômetros programar o retorno para

bebidas alcoólicas e entor- por hora. Já na 280, é reduzida evitar congestionamentos,
pecentes em geral unidos à para 80. Quem deixar o preferindo "pegar a estrada"

direção. Outra meta é dar velocímetro passar destas na noite de segunda-feira ou

atenção máxima às infrações marcas corre o risco de receber na manhã de terça-feira. Por
responsáveis pela maioria dos a conta do excesso em casa. As fim, o chefe de operações da

acidentes nesta época do ano, multas variam de R$ 84 a R$ PRF sugere dar preferência à

como o excesso de velocidade 574, dependendo da porcen- cautela e ao bom-senso

I di,. I ir de as u trapassagens perigosas. tagem e acrescimo na ve o - sempre que sair e casa rumo

Para coibir esse tipo de cidade compatível à rodovia. às rodovias.

KELLY ERDMANN
REG lAo

Começa hoje a Operação
Carnaval da Polícia Rodoviária
Federal. Desta quinta-feira até
a-meia noite do próximo dia 13,
terça-feira,' a PRF vai ínten- '

síficar a fiscalização nas BR' s
de todo o país. O objetivo é

punir os infratores e garantir a

segurança de quem planeja
vj.iliar durante o período de

f§>L��.
�)� No Norte de Santa Cata

ri��, o efetivo vai se revezar a

�,ºmerode se prepara para realizar o 6° Stammtisch

Terminam hoje as

inscrições para a 6ª edição do
Stammtisch de Pomerode. As
confrarias que ainda não se

cadastraram têm até às 17h

d�:��a quinta-feira para entrar
em contato com a equipe
organizadora e garantir uma
das poucas vagas restantes.

Até ontem, a Secretaria

Municipal de Turismo,
responsável pelo evento, já
ha�ia recebido 56 cadastros.
N'Éi: total, são oferecidas
s&rt\ente 60 vagas e, segundo
� diretora de Eventos, Ivane
Lemke, não há chancesde se

abrir exceções e aumentar o

número de grupos parti
cipantes.

Entre as cidades repre
sentadas no Stammtisch do
(".;," ,

próximo dia 24, estão Jaraguá

SCHROEDER

ARQUIVO/OCP Calendário de
eventos aberto

do município.
No quesito infra-estrutura,

a preocupação gira em tomo
da instalação de 10 banheiros

químicos e da abertura dos
outros 10 públicos do Portal
Turístico Sul, ao lado da Praça
Jorge Lacerda, onde ocorre a

confraternização. Vale lem
brar que as barracas são de

responsabilidades das equipes
e a montagem deve ser feita
na tarde do dia anterior.

O Stammtisch de Pome
rode surgiu como uma atração
da Festa Pomerana, realizada
anualmente no mês de janei
roo Para evitar a concentração
de eventos naquele período,
a organização resolveu
transferi-lo. Desde o ano

passado, a data escolhida é em

fevereiro. Mais informações
sobre inscrições pelo telefone
(47) 3387-7229. (KE)

A Secretaria de Turismo
recebe cadastros para o

calendário de eventos 2007/
2008 da cidade até o próximo
dia 23. Podem ser inscritas
festas de empresas, escolas,
clubes e comunidades em geraL
Para isto, é preciso solicitar
ficha junto ao órgão e depois
encaminhada pelo e -rnail
turisrnotg'schroeder.com.br.
Informações pelo telefone 3374-
1191.

Confrarias se reúnem no dia 24

do Sul, Blumenau, Joinville e

Indaial,. além da própria
Pomerode. A expectativa é de
envolver cerca de duas mil

pessoas entre às 9h e 17h

daquele sábado. Para garantir
que o encontro aconteça de
maneira tranqüila, a promessa
da Prefeitura é de contratar

seguranças e ainda contar

com o apoio da Polícia Militar

• INDICADORES ECONÔMICOS t
--------------------�--�------------�--------

§
1

�
�
I
�
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• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,090 2,092 It

PARALELo 2,220 2,230 It

TURISMO 2,068 2,195
lie

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA 45.782 1,29%
" DOW JONES (N. York) 12.751 076%
" MERVAL (B. Aires) 2.125 049%
" NIKKEI (Tokio) 17.752 0,74%

0,752

• CUB fevereiro

R$890,14

Somos uma Igreja de pessoas felizes
que, estamosdia-a-dia experimentando a
graça e o poder de Deus através da

aprendízagem da sua Palavra, da
comunhão entre írmãos. assim cerro a

prática de um evangelho simples e

aplicável em nossas vidas diariamente,
provando as maravilhas do mover de
Deus e suas i)ênçâos que estão
acesstveís a nós assim como para vocês
também. Venha partlolpar conosco
destas bênçãos nos visitando e

participando da. nossas programaÇÕes.
Esparamos porvocê. Deus te abençoe!

Domingo:
10h Crescendo com a Palavra
19h C�1I0 da Familia I Cullo Infantil

Segunda-feira:
20h Casados para Sempre
21 h30 Esportes

Terça-feira: ,

06�30 Café com Deus (Oração) �
19h30 Culto de Oração I Mães qUE> oram!
Qual1a-felra:
19h30 Culto da Vltórie

Há um grande desafio no qual estamos
engajadas como mulheres. as quais
edificam Seus lares, assim como nossa

posição como auxilladoras. também
como Intercessoras e. agradecemos a

Deus por nOS conflaste grande MlnlJStérlo
de colunas esplrttuals em nOS80S lares.
para com nossos cOnjugas e filhos,
também

.

na Igreja do Senhor Jesus.
Convldoa todas asmulheresquequelram I(hl!l!......"...,ii...lldesfrutar das grandes promessas de
Deus para suas vidas. a estarem junto
cencseo abraçando esta magnffloa causa
para o reino de Deus. abençoando e
sendo abençoada. Deus as abençoei

Qulnta·feira:
15h Crescendo oom a Palavra
16h Mbs que Oram
20h lntercessão Empresarial

Sexla-f.lnt:
19h30 Grupos F�mllieres

Sêbado:
09h as11h ETELV (Escole. Teológica)
17h as 16h ETELV (Escola Teol"gloa)
19h Encontro de Jovens a Adolescentes

Mlnlslerios

ETELV (EsCQla Teol6gI�,a Luz 8 Vida). Curso d. Vlolao, Gultarm9 Contra.bal,o • Dança Profética - Kids (5nslno Infanlll)
reatro ' Jovens e Adoloscentes • Casados P.ra Sempre· Inl.rces$llo ' l.o\!vor • Mlss6•• - Adhonep I

Eventos, Aç!!o Soela! • 5sporte ' Intercesafto Empresarial. Mulher"

Convite

Encontro para Casais 02, 03 (I 04/03/2007
Preletores Pro Jaslsl Botelho ê Miss. Ivane Botelpc (Guarulhos SP)

Assunloaabordados: , ": �
• comunlca910 no ca.amento ·8.)(0 e Intimidade· n6e e nO.l08 filhos - flnlno•• no c••amento

InrormaçOes pelo fone: (47) 3275-6735 com Lori (secretaria)
.�_--,-,13=h3=O=asj7h30 _,__ ,__�_

PARISI TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Requereu junto a FATMA a renovação das Licenças Ambientais de

Operação, para
extração de saibro/argila, na localidade de JoãoPessoa e Avenida Izidio
Carlos Peixer,
em Jaraguá do Sul e Guaramirim / SC.
FATMA MIN 564/CRN E MIN 567/CRN
ONPM N° 815.400/2002

- DNPM N° 815,615/2002

BJ CONFECÇÕES LTDA.EPp, solicita o comparecimento do
Sr. OSNI DOS SANTOS portador da CTP,S nO 000133172 Série
001, no prazo de 48 horas (Quarenta e Oito Horas), a fim de

justificar, por meios legais, suas ausências ao serviço, sob
pena de rescisão. do seu conrato de trabalho por justa causa,
nos termos do artigo 482, letra "l", da Consolidação das
Leis do Trabalho.
BJ CONFECÇÕES LTDA. EPP

• COLUNA ACIJS
APEVI oferece programa de consultoria
AAPEVI dispõe de projeto de consu�oria, com a finalidade de ofereceros inStrumentos
para a melhoria da gestão e fomentar novos negócios entre os associados e

empreendedoresinteressados em integraro programa, "O objetivo central da proposta
é dar suporte para estimular o desenvolvimento de ações que impulsionem o

ernpreendedonsrno, gerem trabalho, renda e novos negócios. A cónsuíona visa
também reduzir a mortalidade das microempresas pela melhoria da gestão - a

condução do negócio - com as informações repassadas por consultores nas

diversas áreas", explicou Márcio Silveira, no dia 12 defevereiro, durante apresentação
do projeto. Ele será viabilizado pormeio de parcerias. Uma das condições para ser
consuttor é ser associado daACIJS e APEVI. "Temos certeza que essa iniciativa dará
bons resultados", afinnou o Presidente da APEVI.

.... .iII_••
.

�r:tU.r:r,..:""··
transporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILlE COM MICROÔNIBUS

POsmvo· ENERGIA· EXATHUM • SOCIESC/TUPY - ACE

Ligl:le; 33l���8�8 / 9184-9988 com Luciane I ligue: 3371-5891 /9973-8831 com Roselene

.;

TRANSPORTE ESCOLAR
E UNIVERSITÁRIO

UNERJ • CEPEG • SENAC •. FAMEG
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) PROGRAMA PARA SÁBADO: SCHROEDER É UM DOS MELHORES LOCAIS PARA PRÁTICA DA MODALlDAD�

QUINTA-FEIRA, 15 de fevereiro de 20071 7 i ',.

Referência no esporte, a usina do Bracinho recebe neste sábado a primeira competição do ano da canoagem de Santa Catarina

Schroeder recebe prova de

canoagem descida neste 'sábado
Jéferson Ramos é
professor há sete
anos e praticante
desde os 15 anos

SCHROEDER

o fim-de-semana prome
te movimentar a Usina do
Bracinho, em Schroeder.
Neste sábado acontece a

Copa Norte de Canoagem
Descida, que deve reunir os

melhores canoístas do Estado.
Estão confirmados cerca de
40 atletas das cidades de
Schroeder, J araguá do sui,
Guaramirim, Blumenau,
JOinville, Timbó, Canoinhas

RANKING FIFA

Itália assume o

primeiro lugar
A campeã mundial Itália

desbancou o Brasil da
liderança do ranking de
seleções da Fífa após quatro
anos e meio de liderança da
Seleção Brasileira. O Brasil
perdeu a liderança após a

derrota por 2xO para
POrtugal, em amistoso
disputado em Londres na

semana passada. A Itália
liderou a lista mensal pela
últimà vez em 1993, apenas
três meses após a criação do
ranking da federação
internacional.

e Benedito Novo. Este evento
abre o calendário de compe
tições da modalidade.

Segundo o presidente da
Ascan (Associação Schroe
dense de Canoagem), Adil
son Pommerening, respon
sável pela organização,
existe a possibilidade da

parti-cipação de atletas de
outras cidades e Estados,
como Rio Grande do Sul e

São Paulo. As categorias que
irão à disputa são: caiaque
Kl [únior, Kl Sênior e Kl
Master e as modalidades de
Duck (bote para duas
pessoas) Open e Duck
Misto. O percurso da prova
será de cerca ,de três

BASQUETE ;- ; :',' '" .:

Barbosa deixa

seleção em julho
O técnico Antonio

Carlos Barbosa irá deixar o
comando da Seleção
Brasileira feminina de
basquete depois do Pan
Americano do Rio de
Janeiro, em julho. Ontem
a CBB confirmou que
Paulo Bassul assumirá o

lugar do treinador logo
depois da competição no

Rio de Janeiro. Barbosa
seguirá trabalhando na

entidade, mas como

supervisor das equipes
nacionais femininas.

quilômetros, que

geralmente são comple
tados em' cerca de sete

minutos.

Pommerening também
frisou que, em outubro,
Schroeder volta a receber
uma competição nacional.
Será a 3a etapa da Copa Brasil
de Canoagem Slalom. O diri

gente tratou de explicar a

diferença entre as duas
categorias. "Na descida, não
tem obstáculo. Já no slalom o'

canoísta tem um percurso de
cerca de 350 metros com

balizas".
ESCOLINHAS - Por

causa da localização geográ
fica, a região hoje é um dos

principais pontos para a

prática da modalidade em

Santa Catarina. Por isso

Schroeder, a exemplo de
Guaramirim e Jaraguá do Sul,
retornará este ano com as

escolinhas de canoagem, em

parceria com os governos
federal e municipal. No ano

passado, só em Schroeder, cer
ca de 150 crianças parti
ciparam das escolinhas.
"Nosso objetivo é ocupar os

alunos fora do horário de aula.
Não obrigamos nin-guém a

com-petir, mas alguns já
demons-traram interesse e vão

participar do campeonato no

fim-de-semana", comentou
Pommerening.

• LINHA DE FUNDO Julimar Pivatto
j

O diretor de futsal da Malwee, Cacá Pavanello, assume oficialmente -

hoje, às 17h, a direção geral da Fesporte. A cerimônia será no

auditório da entidade, em Florianópolis. O dirigente já prometeu]
dar urna nova cara ao esporte catarinense, principalmente no que
se diz respeito aos Jogos Abertos. Ter um nome da nossa região- -

em um cargo como esse, não tem momento mais oportuno. Ainda
mais que Jaraguá do Sul tem uma Arena a ser inaugurada este
ano, a pista de atletismo e também a realização dos Jasc. Com

..

certeza, a cidade se tornou o alvo do esporte catarinense em 2007:' �,." I

�.- '.

Hoje é a posse oficiai

Arena 1
Ontem o presidente da FME,
Jean Leutprecht, se reuniu
com uma empresa de
Florianópolis para definir o

plano de gestão da arena.

Desde o início de 2006, este
plano vem sendo estudado,
como uma forma de tornar a
arena rentável e que consiga
se manter financeiramente.

Arena 2
Dentre as coisas estudadas por
esta empresa estão os espaços
a serem comercializados e os

preços para isso. Um espaço
como a Arena gera uma

despesa fixa alta e nada melhor
que um bom planejamento para
que ela não se tome um

elefante branco. Exemplos
foram buscados em Goiânia e

Belo Horizonte, para eVITar
possíveis problemas com isso.

...
- ....

�1
I,

Futebol americano
A equipe do Jaraguá Breakers,
representante da cidade no

Campeonato Catarinense de
Futebol Americano, está
procurando patrocínio para as

disputas da competição neste
ano. Os jaraguaenses estréiam
no dia 15 de abril, fora de casa,
contra o Brusque Admirals. A
equipe treina todo fim-de
semana no campo do Botafogo,
na Barra do Rio Cerro.

Eto'o faz as pazes com
Ronaldinho' no treino

DIVULGAÇÁO

BARCELONA

Estrutura
o novo técnico do Figueirense,
Mário Sérgio, disse que
assumiu o clube da CapITal
catarinense porque ele é mUITO
bem estruturado. O treinador
revelou que tinha propostas de
outras equipes, mas "nenhuma
que honrasse os compromissos
como o Figueirense". "É um

clube que paga em dia os

jogadores", analisou.

'. 9L_
�

Ronaldo pode entrar

jogando no domingo
MILÃO

Depois de fazer a estréia

peloMilan no último domingo,
o atacante Ronaldo deve ser

escalado como titular no jogo
contra o Siena, neste final de
semana. "É provável que
Ronaldo possa jogar contra o

Siena desde o início", declarou
ontem o comandante do time

rubro-negro, Carlo Ancelotti.
Ele fala com empolgação sobre
o brasileiro. "Ele está

1..l3��
��:�r:

trabalhando bem, já melhorou
e está muito motivado. É o

jogador mais talentoso de
todos", disse Ancelotti.

O técnico também elogiou �

o goleiro Dida, que se recuperàe
de contusão. "Ele já provou qu�:
é um grande goleiro, mas agci}a±
não está bem. Storari

'

se

comportou bem, mas o núm�f�r
1 continua sendo aDida" j -

afirmou. Carlo Ancelotti nª�deixou de falar sobre a violêrida
que assola o futebol italiano.

Coulthard faz o melhor ;::�::
tempo nos treinos .livres��

IHJ

DIVULGAÇÃ�._)
BARCELONA

I

David Coulthard, da Red
Bull, surpreendeu com o

melhor tempo de ontem nos

treinos livres da F 1 em

Barcelona, no dia em
....que

todas as equipes marcaram.

presença na sessão. A segun
da colocação ficou com o

alemão Nick Heidfeld, da
.

BMW Sauber, seguido pelo
brasileiro Felipe Massa, da
Ferrari. Fernando Alonso, da
Mclaren, terminou em quarto.

O atacante camaronês

Samuel Eto'o, que fez duras
críticas ao técnico do
Barcelona, Frank Ríjkaard,
abraçou o brasileiro
Ronaldinho Gaúcho, outro de
seus alvos, antes do treino de
ontem diante da imprensa, o
que sela uma suposta paz entre
os dois. Um dia depois da

confusão,osjornalistaslotaram
o treino do Barcelona para ver
Se Eto'o treinaria normalmente. Eto'o criticou também O técnico
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MAIS UMA GOLEADA: MAS AINDA NÃO FOI O SUFICIENTE PARA ASSUMIR A PONTAJuventus bate o

Atlético por 4x2 e

continua em 2°

lugar na tabela

aiu O invictoJULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

, I

O Juventus desfalcado de cinco Dois minutos depois, o tricolor
titulares não tomou conhe- ampliou com Mazinho, em um

cimento do, até então, invicto forte chute de esquerda de fora
Atlético de Ibirama e venceu por da área. A partir daí, o time da
4x2. Mas o caminho para a casa relaxou e permitiu o

vitória foi duro. O time da casa empate. Aos 30, Rogério
chegou a abrir 2xO, deixou aproveitou o rebate do goleiro
empatar e só fez os dois gols Vanderlei para descontar. O
da vitória depois da expulsão do empate saiu aos 35, com uma

zagueiro Tota, do Atlético, aos bela cobrança de falta de
25 do segundo tempo. Mesmo Maurício. O Juventus ainda
com a goleada, o Juventus reclamou pênalti aos· 40
continua em segundo lugar na minutos. Alex teria derrubado
tabela, agora com dois gols a

. Jean Michel dentro da área.
menos de saldo do' que o Depois do intervalo, o jogo
Criciúma, que bateu o Jolnville mudou. O Atlético dominou a

por 3xO.
. partida até os 25 minutos,

O Moleque Travesso começou quando Tota fez falta, levou o

com tudo e aos nove minutos segundo amarelo e acabou
perdeu grande chance com expulso de campo. Aos 33, o

Jean Michel, que chutou fraco Juventus fez o terceiro. Rodrigo
para a defesa de Márcio. O Paulista, que entrou no lugar do
Atlético respondeu aos 14, lateral Marcel, aproveitou
quando Aldo pegou o rebate e cruzamento de Pereira e

acertou a trave. O Moleque cabeceou para o gol vazio. Seis
Travesso abriu o placar aos .22. minutos depois, Danilo Santos
Leandm, 'em bela jogada sofreu pênalti. Na cobrança, o

individual, tocou sem ângulo no mesmo Danilo Santos deu
melodas pernas de Márcio. números finais à partida. Leandro (com a bola) abriu o placar na goleada de ontem por 4x2 sobre o Atlético no João Marcatto

o CORREIO DO POVO

Resultados

Figu,eirense 3xO Avaí
Juventus 4x2 Atlético
Chapecoense 3xO Próspera
Brusque 2x2 Metropolitano
Criciúma 3xO Joinville

CLASSIFICAÇÃO
Col. Times

Criciúma
Juvenfus

3° Atlético
4.0 Chapecoense
5° Guarani

16° Metropolitano
7.0 Brusque
8.0 Marcílio Dias
gD Figueirense
10.0 Joinville
11.0 Avaí
'12° . Próspera

seu fut,uro:
\

.

.

.

AULAS PARA A VIDA. VALORES PARA SEMPRE.

,
I

COlEGIO
..W, ... MARISTA
� SÃO Luís
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GOVERNO FEDERAL SE
MOBILIZA PARA EVITAR
NOVO CAOS AÉREO
DURANTE O CARNAVAL ®83

BID E SANTA CATARINA
ASSINAM COOPERAÇÃO
TÉCNICA EM PROL DA
BACIA DO RIO URUGUAI ® 82

Divulgação

RECEITA É 19,28% SUPERIOR AO RESULTADO FINANCEIRO APRESENTADO PELA INSTITUiÇÃO EM 2005

Besc anuncia lucro de 71,3 milhões em 2006
A instituição pretende
intensificar seus
investimentos em

tecnologia e treinamento

de pessoal.

PATRíCIA GOMES
FLORIANÓPOLIS

o presidente do Banco do
Estado de Santa Catarina

(Besc), Eurides Luiz
Mescolotto, anunciou

�
on tem (1 4 ) q" u e o

Conglomerado Besc -

formado pelas empresas Besc,
Bescri, Bescredi, Be se
Leasing e Bescval -

contabilizou lucro líquido de

R$ 71,3 milhões no ano

passado. O resultado é quase
20% maior que no ano de
2005, quando" a instituição
teve receita de R$ 59,8
milhões, e revela
crescimento de 181,25% em

relação ao ano de 2003. Para
Mescolotto, a ascendência
constante nos lucros
apresentada nos últimos
quatro anos é resultado da
"confiança dos catarinenses"
e da "definição clara do foco
da instituição". A

apresentação do
desempenho do exercício
2006 foi acompanhada pela
diretoria do banco e pelos
seis superintendentes
regionais.

"Temos sido bastante

agressivos no mercado, o que
traz estes resultados positivos e

faz com que nosso patrimônio
líquido cresça e tenhamos

motivação para continuar",
destacou Mescolotto. A
rentabilidade sobre o"

patrimônio líquido médio do

conglomerado foi de 23,75% e

o crescimento apresentado em
relação a 2005 foi de 27,25%,
evoluindo para R$ 336,1
milhões. O banco, presente
em 100% dos municípios
catatinenses, para" atender
seus 650 mil clientes, divulgou
como fatores que

contribuíram para o resultado
positivo do" exercício 2006 a

ampliação de 19,26% nas

operações de crédito, a

expansão de 36,11% na

carteira de empréstimos e

títulos descontados, entre

outros.

Para 2007, a meta é ser "cada
vez mais agressivo para

conquistar as metas", adianta
Mescolotto, que também

apresentou o balanço de sua

gestão, com as principais
ações implementadas no·

conglomerado Besc entre

2003 e 2006. -
"

Presidente do SESC, Eurídes'Lulz Mescolotto anuncia o lucro

Troco do 01110 Pflrà moter (SAE 20W6CMPI,SJ ACO@lco) (j filtro (PA001S12) pera todo Oil vefouloi Chevrolet preduzldoli no Ora II a �Ilellne eleu FlexfJower cem 4 oilinoroa,
�om preço promoolonellil vil!ittlll p€lrtlr ee R$4fl,aO. ExeluBlvam@nte pera vende com In6talaQÉlo nail Concefi{llon�rlª5 Chevrolet do �fltªoe oe S(;lflW Cllmrlnª Ilgrtl(llpantail
..o Prosramél de Morketlng de Pé�Vendª6. Manutençêo Indicada para OI! ve[culg que pref;ierVgm lUi carílcterfatlcal! II de f�PfIQa, Imasenfl não oorresFonoemnClQQ88ariamente aos "roautos em womoçílo. Ali Informaçôefi oontldíltl neete ªn�ncl(,l, nem como o 5ervleo e a Inl!ta des j;lfOáutell em perftlltª1! gondIQ(lI;l!l e no
�I!lZO Informado, sao de responaabilidade excluillva dali Conceilillonáriatl Chevrolet participantes, Consulte (lua concellsl(ln riEl quªnto EI preços, @Xill! de Juro� e qQnqlQões
..e financiamento. Imag@n6 merümente lIustn;ltlvílli, As oendlQ�es poderão (:illr Illttlragaª Ilem prévio ÇlVIIlO, Cgnllulte (:Mj Conce65IflFlª,,ª Ch€lVfolflt I;lo!;lr(:! 1.'15 oemí'1ls
c�lnldl9õel! dlllp-onfVeI3, Oil vercyloll Ch€lvrolet ellt50 em confQrmldflde com. e f'ROCONVll: (Progn;lmi'l ge CQntrClle de j3gluIQiiº do Ar jilQf Vefqyl@§ AutQmºtQr�s), PromQQãov" do até 02(03/2007 gU en(:jYiilntCl durªrem Cl§ @§teQye§ nea CgnQ@§§jen§rlªt:l jil{;lftIQlp{;lntet:l, Pr{;l§@Ml � viga, use glntg de §tll\!urtlnQa,

REDE CHEVROLET
"""';':-r'!.,_"

t;..#if,�Jt-I
CONTE COMIDO
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COOPE�AÇÃO TÉCNICA

Assinado projeto em

prol do Rio Uruguai
Projeto está orçado
em US$1,2 milhão e

será dividido com o

Rio Grande do Sul'

BRASíLIA

Foi assinada ontem, em
Brasília pelo representante
do Banco Interamericano
de Desenvolvimento,
Waldemar Wirsig, e o

governador de Santa

Catarina, Luiz Henri-que,
uma cooperação técnica

não reembolsável de US$
1,2 milhão em prol do
desenvolvi-menta
sustentável da Bacia do
Rio Uruguai. A doação
feita pelo Banco faz parte
de um programa para a

melhoria da proteção e

gestão ambiental daquela
Bacia, nos estados de
Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, que vão

aportar US$ 750 mil cada
um à iniciativa. Os
recu-rsos doados fazem

parte do Fundo Fiduciário

Japonês, do BID. O prazo

para a implementação da
, iniciativa é de dois anos.

A cooperação técnica

prevê a contratação de
consultoria para a realiza

ção de quatro componentes
principais: diagnóstico
sobre a Bacia Hidrográ
fica; construção de um

plano mestre de ação
voltado para o desenvol
vimento sustentável;
sistemade monitoramento
e avaliação: projeto de
estrutura institucio-nal

para a implernentação do
plano mestre.

A elaboração do plano
mestre de desenvolvi
mento - e sua futura

aplicação - é funda-mental

para a proteção do papel da
Bacia do Uruguai na

recarga do Aquífero
, Guarani, um dos maiores

sistemas de reserva de

água mineral do mundo. O
aqüífero se estende por
1,15 milhão de quilômetros'
quadrados, sendo a maior

parte (71%) localizada sob
território brasileiro. Em

seguida vem a Argentina,

com 19%. Paraguai tem 6%
das águas do manancial e

Uruguai, 4%. No Brasil,
ele atinge os estados de São

Paulo, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraná, Rio
Grande do Sul, Santa

Cata-rina, Minas Gerais e

Goiás.
A ameaça principal ao

sistema provém da

perfuração desordenada e

da con tam i-naç ão nas

áreas de extração e recarga.
Três bacias hidrográ-ficas
fornecem águas de

superfície que alimentam o

aqüífero: a do Paraná, do
Paraguai e do Uruguai. A
bacia hidrográfica do

Uruguai, com 371.000

quilômetros quadrados, é a

mais importante pelo
potencial de impacto sobre
a conservação do aqüífero
porque gera a maior parte
da contaminação. É de

grande relevância
econômica para o Brasil
devido ao seu potencial
hidrelétrico e papel no
desenvolvimento
agroindustrial

Pampesc terá novo
<'

presidente, no dia 23.
-

DIVULGAÇAO
="

_,

O criciumense Clair Dassaler ficará com a presidência da entidade

FLORIANÓPOLIS

A Federação das

Associa-ções de Micro e

Pequenas Empresas de
Santa Catarina (Fampesc),
entidade que congrega 47
finadas e que atua há mais

de 20 anos, empossa a nova

diretoria para o triênio 2007/
2009, no próximo dia 23, em
Florianópolis. Na presidência
estará o criciumen- se Clair

Dassoler, contabilista que atua
profissionalmente há maisde
28 anos. Foi fundador da
AMPE de Criciúma e

integrante de várias gestões e

foi vice da gestão anterior. A,
diretoria foi eleita em chapa

única por unanimidade em

todo o Estado.
O trabalho da nova

diretoria já começou antes

mesmo da posse. "Em uma reu

nião recente com os inte

grantes desta gestão já defini
mos o planejamento estratégico
para os próximos anos que bus
ca fortalecer o setor", afirma.
Amissão de fortalecimento

através do associativismo vem

exatamente num dos
momentos mais importantes
para asMPEs, quando se espera

que Lei Geral, já aprovada e

sancionada e em fase de
regulamentação, impulsione as

micro e pequenas empresas no

país.

POSSE

Catarinense assume
diretoria do BRDE
Tomou posse, esta

semana, como diretor

representante do estado de
Santa Catarina no Banco

Regional' de De s en

volvimento do Extremo Sul
(BRDE) o blumenauense
Renato de Mello Vianna.
O ato, de caráter apenas
interno, foi realizado em

Porto Alegre, onde se loca
liza a sede da instituição.

O banco, pertencente
aos três estados do Sul, foi
fundado em 1961, com o

objetivo de financiar o

desenvolvimento
econômico da região Sul.
O BRDE figura entre os 24
maiores bancos do país em
patrimônio líquido, mais

de R$ 830 milhões e está

entre os maiores repassa
dores de recursos do
BNDES do país. Somente
em 2006, o banco contra

tou mais de R$ 1 bilhão em

operações nos três estados
do Sul.Renato Vianna

presidiu pelos últimos
quatro anos a Agência de
Fomento do Estado de
Santa Catarina - Badesc.

Pelo Estado
;>

LHS trabalha reencontro com Lula pelo PMDS"
As últimas movimentações de Luiz Henrique em Brasília denotam que o go- �.

vernador faz questão de retomar a relação política com o Palácio do Pla
nalto, mas bem longe do cerco petista catarinense. Para valorizar seu ponto de
referência - institucionalizado no PMDB - manteve conversa reservada ontem �"

durante 40 minutos, com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Ocorre qu�C'1
a opção dos deputados do PMDB - inclusive os catarinenses - de respaldar on, IpetistaArlindo Chínaglía à presidência da Câmara correspondeu à intenção dd II.
neolulistaMichel Temer de agradar o Palácio do Planalto. Funcionou. Mas geroub,
nova área de atrito com a turma do Senado, lulista de antevéspera e que preferia
o comunista Aldo Rebelo. Luiz Henrique, que mantém azeitada a conversa com��
Temer, deve tê-la arredondado também com Calheiros. Afinal, há nova disputa
entre as duas alas marcada para o dia 11 de março, quando será escolhido O)

presidente da sigla, ea formação do ministério de Lula. Com quatro ministériosoi"
mapeados para o PMDB - Minas e Energia e Comunicações na banda CalheiroS/r;,
Sarney, mais Saúde e Integração Nacional na banda Temer - e com uma dele-, :

gação catarínense agora de grande porte na convenção nacional do partido yah
faltar espaço para tantos padrinhos na foto a ser feita logo, logo do reencontro "

entre Lula e Luiz Henrique.

Sinalizada ontem em audiência de LHS com o

representante do BIDWildemarWirsig (foto);
a assinatura da quinta edição do programa
para maismil quilômetros de pavimentações
para o ano que vem. O deputado federal
ex e futuro secretário de Infra-estrutura,
MauroMariani, que acompanhou a função
em Brasília, acha inclusive que, no caso

de dificuldades com o Prodetur Sul, há
possibilidade de alocar algumas obras
previstas como o novo acesso Porto Belo/
Bombinhas no BID V. Além do que, já está
sendo feita uma revisão das obras atrasadas
por pendências jurídicas como a de Timbó
Grande e a da Estrada Geral da Guarda em
Tubarão, para que não prejudiquem o início
do BID V. "Não serão interrompidas, mas
poderemos rever as fontes de financiamento
destas obras", explicou.

I �l

Ill',

I:;

Pi

-------------------' r�)

PT não quer pressa
o líder do PT na Alesc, Padre Pedro, an
tecipa protestos à pressa dos governistas
(ansiosos em garantir as nomeações nas

SDRs) em votar a reforma. O deputado
acha temeroso analisar mudanças tão
substanciais em regime de urgência e com

o Carnaval no meio. E provoca: "Uma re

forma já foi posta em prâtica, em 2005, com
o argumento de que economizaria R$ 150
milhões. O que deu errado naquela?"

- No afogadilho
"J

Não deu para esperar a votação da refor'�

ma: os gerentes de Educação das SDRs já 'J

foram designados. Agora entra na fila a j

nomeação dos assistentes jurídicos. 25

Conflito agrário' aor

A tensão instalada nos munidpios des I

Campos Novos, Monte Carlo e Abdon Ba-n
tísta a partir a demarcação de área de 8 mil,.GI
hectares para 70 famílias remanescentes.
de Quilombos vai ser exposta em audíên-

I

das públicas lideradas pela Assembléia, a

partir do mês que vem. O assunto levou
ontem sete deputados, além dos três pn:
feitos e presidentes de Câmara, ao gabl
nete do secretário da Agricultura Antônio·,
Ceron, Ocasião em que o procurador-geral
do Estado, Adriano Zanotto, prometeu' �

que o governo entrará com ação direta de
inconstitucionalidade contra amedida por
ameaçar 7,5mil empregos.

'

1i.i

,
Nova chance

- Depois da Faculdade Municipal de Palho;
ça, o prefeito Ronério Heiderscheidt estuSc:
da implantar a Universidade do Idoso. rri

Reconhecimento
o ex-presidente daAcaertRamiroGregório r

da Silva recebe hoje o título de Gdadão Ho:("
norário de Barra Velha. Já é de [oinvílle- )Ó,

Cortesia
o secretário da Articulação, Ivo Carminati,
deixou o Centro Administrative apressado
ontem à tarde, em direção

à

Assembléia,Ao
sair, mais de uma hora depois, disse tratar
se apenas de "visitas de cortesia" devidas
ao presidente da Alesc, Julio Garcia, e à de
putadaAda De Luca.

Sem muito remendo
Para não perder tempo nem o hábito, Ivo
Carminati conseguiu articular que, lise hou
ver" emendas na base governista, serão em
número 1/reduzidíssimo".

Nem pouco, nemmuito
Nem tão devagar que pareça provocação,
nem tão rápido que pareça covardia. Ins
pirado na expressão da rnineirice política
deve ser o prazo de votação da reforma.

Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.�r ,

ADRIANA BAlDISSARElll, COM COLABORAÇÃO DE UTICIA SOUSA/BRASIlIA E PATRICIA ijOMES/FlORlANOPOllS, .r

Associados: AGazeta - Biguaçu Elm Foco, O

Correio do Povo - Correio Lageano • Correio do
Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cldadjl' I

Diário da Manhã· Diário do Iguaçu • Diário O

Tempo - Folha da Oidade- Jornal da Manha·
JornalO Iguassu - Municipio Dia-a-dia - Notisul ;Jf),
-OAtlântlco-Jomal Pertir.OVale-Sul Brasil.A �:t'
Tribuna· Tribuna Catarinense • VozRegional

I] "
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Associação dos Diários do Interior
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RONÁUTICA P�OMETE TRANQUILIDADE
,i a t

cadernob@ocorreiodopovo.com.br

overno teme caos no
f;'"'::,"', .

r durante o Carnaval
esmilitarização' do
ntróle 'do tráfego
i pforrog'a,da �

�

, de causar reaçao

DIVULGAÇÃO

Temor de um novo caos mobiliza integrantes do governo federal

por manutenção preventiva
e contam com técnicos de

plantão.
A Infraero também

detalhou um plano para
acionar polícia, médicos e

funcionários em 20 minutos
nos principais aeroportos do
país. As atenções estão

voltadas para os aeroportos
de São Paulo (Cumbica e

Congonhas), do Rio (Santos
Dumont e Galeão), de
Recife e de Salvador."Há

preocupação, mas o que
ficou claro é que o setor está

preparado para reagir
rapidamente", disse Pereira.

audo vê riscos na
.

.
'

radique Coutinho
ÃOPAULO

Laudo técnico encomen
ado pelo Consórcio Via

elaa�ntouproblemasno
anteiro de obras da estação
raaiqueCoutinho da linha 4-

-,

ela aometrô de São Paulo
ue ,poderiam "ocasionar
cidehtes de proporções impre
íveis".O documento, revela

o pelo "Jornal Nacional", foi
roduzi-do 'a partir de Vistoria
odian de janeiro para testar
qualidade das soldas na es

tura metálica que sustenta

paredes da futura estação.
�laborado pelo especialista

em soldagemNelson Augusto
I;

. Damasio, o documento reco

menda, segundo a TV Globo,
a suspensão das obras no local
até que as soldas sejam refeitas
-medida não acatada pelas
construtoras, que já refizeram,
por enquanto, 20% do total.A

Fradique Coutinho pertence à

mesma linha da estação
Pinheiros, ondemorreram sete

pessoas em 12 de janeiro depois
da abertura de uma cratera.

O Metrô informou não

considerar graves os pro
blemas relatados porque
estariam sendo solucionados
pelo consórcio e, também,
porque não se referem à

estrutura da obra.

ADEUS
:

Criminosos matam
vice do Salgueiro

O vice-presidente da
escola de samba Acadêmicos
do Salgueiro, Guaracy Paes

Falcão, e a mulher dele foram
assassinados a tiros, na

madrugada de ontem, emVila

Isab�l_ (zona norte do Rio de

Janeiro).As vítimas passavam

pela "rua Maxwell quando o

carro que ocupavam foi

atingido por diversos tiros. O
crime ocorreu pouco depois de
o casal deixar a quadra da
escola.Falcão e a mulher,
identificada como Simone,
morreram na hora. Nenhum

suspeito foi preso, e a polícia
investiga a motivação do
crime.

O CORREIO DO POVO

, • PELO
Se 2007 é mesmo o "ano do compromisso" dos Estados

Unidos com a América Latina, como vêm dizendo reiteradas vezes
diversos diplomatas norte-americanos, o mesmo não se

=:na proposta de Orçamento para gastos internacionais do

Departamento de Estado.
O texto, enviado na semana passada ao Congresso pela tITular

da pasta, Condoleezza Rice, relata os principais gastos de i
diplomaCia e programas de auxílio global do departamento para o

ano fiscal de 2008, que começa em outubro. Nele, é proposta um S

aumento geral de US$ 31 bilhões em 2006 para US$ 36 bilhões 3
em 2008, ou 16% a mais. 1

De acordo com o recorte feito tendo como universo apenas
os programas de ajuda destinados à América Latina e países do 6
Caribe, o resuãado é o inverso: de US$ 1,7 bilhão em 2006 para
US$ 1,5 bilhão em 2008, ou uma queda de 11,8%. Os dacos'de
2007 não foram computados pelo departamento pelo ano ainda

. I
estar em curso.

')
Na introdução da proposta de Orçamento, Condoleezza afirma

,)

que a "assistência externa para a América Latina quase dobrou
!

desde o início da administração [de George W. Bush], de US$
"

862 milhões no ano fiscal de 2001 para US$ 1,6, bilhão no ano -s

fiscal de 2008", incluídos gastos extraordinários projetados.
)

Ajuda dos
Estados
Unidos à América
Latina é menor

Condolezza Rice
afirma que auxílio
dobrou no governo
de George Bush

ATAQUE DE TUBARÕES O Estado da Flórida, nos EUA,
liderou os ataques de tubarões em 2006, ano em que
foram registrados 62 ataques não provocados destes

predadores em todo o mundo. O Brasil aparece em quatro
lugar na lista.

.

EXTRADiÇÃO A Chancelaria argentina enviou à Espanha
um pedido de extradição para a ex-presidente Maria Estela
Martínez Perón, que está atualmente em liberdade
condicional em Madri. Também conhecida como Isabel ita
Perón, 75, a ex-presidente argentina teve sua prisão
decretada 'por seu suposto envolvimento' em crimes contra
membros da oposição quando ela estava no pdder.
1 '.. ,r. f -r'

SEM FRONTEIRA O governo do Iraque anunciou o

fechamento das fronteiras do país com o Irã e a Síria como

parte de um programa para diminuir a violência em Bagdá.

Chávez terá programa diário na Venezuela
Um discurso semanal de televisão e rádio do presidente da
Venezuela, Hugo Chávez, deverá passar a' ser diário, mas em

uma versão mais curta.Desde 1999, seu programa de quatro
horas de duração, "Alô Presidente", vem sendo apresentado aos

domingos.
Agora, passará a ser transmlíldo.em uma versão de 90 minutos
na televisão do país às quintas-feiras, com um programa de
rádio ao vivo nos outros dias da sernana.Chávez vai continuar a
destacar o que diz serem as conquistas de sua administração, e

também insultará abertamente os seus inimigos políticos,
Para milhares de seus partidários na Venezuela, a música tema
de "Alô Presidente" é um sinal para o início do que é, sem
dúvida, um show animado.Chávez usa o programa para
celebrar sua agenda política, para anunciar políticas ad hoc e

insultar seus opositores.

() temor de mais um

pis6d.ib de caos, nos

: er6pott0s no' Carnaval

: I vau o,Plánalto a convocar

má reunião com as
.

utótidades do setor para

iscutir preparativos e

lanos de emergên�ia para
nfrentar as duas principais

I meaças": à de novas falhas
peracionais de empresas
éreas e uma nova

dicalização na operação
'adrão dos controladores.
O governo decidiu

rorrogar pela segunda vez

decisão sobre a

esmilitarização do controle
I e tráfego aéreo civil, que, .

i P !'Jposta em dezembro. A o governo sinalize o que
edida pode deflagrar uma >' pretende fazer.

eação imediata de um Sob comando daministra

rupo de cerca' de 40 Dilm a Rousseff (Casa
argentos do Cindacta-L, Civil), au toridades
m Brasília, que planeja discutiram por quase quatro
ova onda de pressão. horas as medidas adotadas
Para tentar evitar isso, o em cada área e seus planos

omandante .da de contingência. Além das
", r

"

eronáutica, brigadeiro precauções, a ordem foi
ue.Carlos Bueno, também detectar e reagir
e seuníu na terça-feira rapidamente a qualquer
essoalmerite coin os iídetes- congestionarnento.
os controladores.. Porém', A Aeronáutica garantiu
Ie'S, negam .qualquer à ministra que não há nova

nvolvimento e alegam que insurgência entre os

ã� são capazes de conter os controladores e que todos os
ol�ga� exaltados sem que equipamentos já passaram

r

Reino Unido é pior país rico para crianças
O Reino Unido é o país

, onde a qualidade de vida
das crianças é a pior do
mundo industrializado, de
acordo com pesquisa
realizad-a pela Unicef

(Fundo das Nações
Unidas para a

Infância).Na pesquisa,
que inclui 21 países da

Europa e América do
Norte, foram analisados
40 indicadores como

pobreza, educação,
relacionamento com. os

pais e os amigos,
comportamento sexual e

saúde.As nações que
encabeçam a lista são Holanda, Suécia, Dinamarca e Finlândia

DIVULGAÇÃO
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Fazer papel de
ridícula não é

problema para a

modelo e atriz Fernanda
lima. Pelomenos, não no
trabalho. A intérprete da
Maria, de Pé na Jaca,
confessa que adora
arrancar gargalhadas do
público nas divertidas
cenas ao lado de Marcos

Pasquim, o Lance na

trama.

"Comecei a me

descobrir ridícula e gosto
de ser ridícula, no bom
sentido. A criançada
morre de rir quando me

vê nas ruas, e sou louca

por crianças", diverte-se
Fernanda, sem esconder o
gosto pela comédia.

Apesar disso, a gaúcha
sabe que ainda tem de

O CORREIO DO POVO

As grandes marcas mundiais
bem perto você. Angelina Jolie e Brad Pitt

podem já estar casados,
segundo a revista US
Weekly, o casal trocou

alianças durante uma

'viagem à-Costa Rica. Que
romântico!

�.�
� ..
"L,,�-'"

Ellen's
cosmética e perfumaria

Shopping Brcithovpt w 10 PISO

3371 1590 - ellcll!i@cllenscom br

• •

a. cri ica,

comer muito feijão com

arroz para firmar� se no

ramo. E está de novo

dando a cara a tapa,
mesmo depois de ter sido
criticada em sua estréia,
em Bang Bang, na qual
vivia a destemida Diana:
''Ainda sou inexperiente.
Maria é uma louca,
barraqueira. Acho que só
temos de parecido o lado

físicomesmo".
Por causa do corre

corre das gravações,
Fernanda ainda não

arranjou tempo para fazer
um curso de in ter

pretação, um sonho
antigo. Mas a atriz quer
muito viver personagens
no cinema e no teatro.

''As duas novelas foram
. um pedido do Mário

Lúcio Vaz (diretor da
Central Globo de
Controle de Qualidade).
Ele quis que eu

experimentasse este

desafio. Como diz o meu

pai, quando passa um

cavalo encilhado, a gente
monta ou perde a

oportunidade. Agora,
quero experimentar
teatro e cinema", afirma a

Fernanda Lima se diz satisfeita
com a repercussão de Maria,

personagem que vive na novela
de Carlos Lombardi, Pé na Jaca.

loira sem medo dos
desafios.

Falante que só ela,
Fernanda só dá uma

travada quando o assunto,

e vida pessoal, "Gente,
estou gravando tanto que
nem tenho tempo para
namorar" despista a bela

pra lá de esperta, sem

entregar o ouro de
bandeja.
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

JARAGUÁ DO SUL

CINE SHOPPING 1

Rocky Balboa
(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os

dias)
,

CINE SHOPPING 2

��rocura da felicidade

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

T�os os dias)
CINE SHOPPING 3
Xuxa Gêmeas
nah40;,15h20 - Sab/Dom/Qua)
(fbh20 - SeX/Seg/Ter/Qui)
O Diabo Veste Prada

(17h - Todos os dias)
.

Uma noite no museu (leg)
(1�h1 0, 21 h30 - Todos os dias)
lá

JOINVILLE
í

Qine Cidade 1

� procura da felicidade

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

I
,

Iodos os dias)
dine Cidade 2
� Grande Família

(�5h, 17h1 0, 19h20, 21 h30 -

Todos os dias)
gine Mueller 1

�OCky
Balboa

3h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h10
Todos os dias)

Qine Mueller 2

Q mar não está para peixe (dub)
(I� 3h50, 15h30 - Iodos os dias)
Uma noite no museu

I
'

(�7h1 0, 19h20, 21 h30 - Todos os

qias)
Cine Mueller 3

. 4 procura da felicidade

(�4h30, 16h50, 19h1 0, 21 h40-
lodos os dias)

r

�LUMENAU
Cine Neumarkt 1

Rocky Balboa
(11h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Iodos os dias)
Cine Neumarkt 2
A procura da felicidade

(14h20, 16h40, 19h20, 22h -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 3

p. menína e o porquinho (dub)
(19h, 17h - Todos os dias),

.

Deja Vu

�1 $h, 21 h30 - Todos os dias)

Pit'
e Neumarkt 4

. rande Família� h10, 16h30, 18h45, 21 h -

:ratios os dias)
�ine Neumarkt 5 .

Diamante de Sangue
(18h30, 21 h30 - Todos os dias)
Uma noite no museu (dub)
(f4h, 16h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
A conquista da honra

(1'6h10, 19h1 0, 21 h50 - Todos os

dias)
Dogão - Amigo para cachorro

(dub)
(f4h30 - Todos os dias)

� SERViÇOS
'fifatro
O:Brupo de Teatro Gats está com

inscrições abertas para crianças,
jovens e adultos que queriam fazer
cOrso de teatro, A sede do grupo fica

lIfl Av, Marechal Deodoro da Fonseca,
ao lado do Cali Cabeleireiros,

Informações no 3275-2309,

Curso
'À 'Faculdade SPEI de Curitiba, em
p�rceria com a Secretaria'de
Desenvolvimento Social e Famnia e a

AQlvali, oferece o Curso de

Éspecialização em Gestão da Política
de Assistência SociaLAs mensalidades
serão no valor de R$ 190,

extra@ocorreiodopovo.com,br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS • ANIVERSÁRIOS

Com surpresas, câmaras municipais elegeram seus novos dirigentes

! Santa Geórgia
: São José de Antioquia
ml'
'i Santa Jovita

.

ANIVERSARIANTES 14/02 J

A eleição das mesas diretoras das Câmaras Municipais foi destaque na

edição semanal de 7 a 13 de fevereiro do Correio do Povo, em 1987. A

reportagem apontava as surpresas da política daquele ano, como a

eleição de Orival Vegini para a presidência da Câmara de Jaraguá do
Sul e de Valeriano Devigilli em Guaramirim.
Em Jaraguá do Sul, a eleição da mesa havia sido cercada de

expectativa, ante a possibilidade de uma surpresa, que acabou

ocorrendo, com a eleição de Vegini a presidência, quando o candidato

acertado com a cúpula do PMOB era Lauro Siebert. O vice-presidente
eleito foi Luis Alberto Oechsler, 1 °secretario Ademar Braz Winter e 2°

secretarlo José Gilberto Menel.
Em Guaramirim, foi eleito presidente Valeriano Oevigilli, e como vice

presidente Ademir Izidoro.

Jair Leitholdt

ANIVERSARIA�T;eS 15/Q2

Jackson üeckei
Teodoro José de Castilho
Alida Marquardt

".;, . Vi'

Edilene Álbuns
Mara H�l1jhg I�

Leno A. N'agel
Karoline dos Anjos
Mair .N
WHlia

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

�1951

Brasil cria o Conselho Nacional
de Pesquisas, CNP.

� � 1969 .

LEIA O MUNDO
Governo ;qL�§i!g[9dig�Çê ';j ..�

dezesseis rebeldes guianenses
que tinham se infiltrado na

Amazônia.

• PREVISÃO DO TEMPO

.,,- -se o'seu IÍ'Tl:lhtlo ésaber tudé"'(j'c'tflTe" 'I"; ,
acontece na sua cidade e reçlão, então,

seu jornal é O Correio do Povo.'
Ele traz uma cobertura completa da sua

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

., .....seja,. crnunoo queinteressaavocê, �

Por entre o mato alto, a pequena margarida conseguiu crescer e

mostrar sua beleza, sendo clicada pela leitora Amanda Leite.
� 1985

Tancredó Neves é eleito

presidente da república.
<'

• UTILIDADE PÚBLICA
�Palestra
Acontece hoje, às 19h30,
a palestra "O Sucesso é
a vitória da criança",
ministrada pelo professor
e escritor José Luiz

ejon, no Centro
. Empresarial.

�Comunicado '

A Prefeitura de

Jaraguá do Sul terá
I expediente normal no

carnaval, dias 19, 20 e

21 de fevereiro,

Informações pelo fone
3372-8000,

Sol predominante em Santa Catarina
O sol permanece firme em todas as

regiões do Estado, mas entre o planalto e

o litoral pode ainda haver chuva

especialmente no início e final do dia,
assim como no sul. Temperatura alta.
Vento de leste a nordeste no litoral e

predominante de nordeste nas demais

regiões. â
FLORIANÓPÓLlS
MíN: 21°/ MÁX:28'

� Jaraquà do Sul e Região

HOJE . �. SEXTA /� SABADO o, DOMINGO

MíN:19°C � MíN:21°C � MíN:22°C � MíN:22°C
MÁX: 29° C MÁX: 30° C MÁX: 32° C MÁX: 32° C
Sol com pancadas isoladas Sol com pancadas isoladas Pancadas de chuva à tarde e Sol com nuvens

de chuva de chuva à noite.

� Fases da lua

� LegendasCHEIA MINGUANTE �OVA CRESCENTE

O 02/02 10/02 17/02 24/02 q. . J?t" c<) ô -<, �'. \ �,.,"
..........
-} '-�"" ,,: '.'.' ",';

Ensolarado Parcialmente Nublado lnstáve: Chuvoso Trovoada
nublado

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o CORREIO DO POVO

�

• NOVELAS

� GLOBO - 18H

o Profeta
Francisco vai à casa de Clóvis e ouve a voz

de Sônia. Abigail corta a luz da casa e finge

que alguém entrou e por Isso pede ajuda a

Clóvis. Talnha e Glsele rasgam o vestido

verde, às gargalhadas. Camilo pede Carola

em casamento e a beija. Arnaldo ouve a

conversa, escondido. Paulita diz a Carola

que Ruth está pagando Camilo para que ele

a .seduza. Carola chora. Arnaldo diz que

gosta dela, mas Carola jura que [amais
acreditará em alguém. Flávio faz um

programa' especial sobre o

desaparecimento de Marcos e mostra fotos

dos bandidos. Ester e Henrique ouvem

barulho e não encontr�m Camilo.

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca,
'Tadeu tenta continuar fingindo que é

Leôncio, quando Vanessa se aproxima.
Arthur diz que Vanessa é uma exploradora,
Os dois discutem e Tadeu aproveita para ir

embora. Morgana e Maria pedem que Lance

consiga informações com Alma. Júlio

aceita a proposta de Elizabeth, Lance se

. aproxima de Alma. Morgana e Maria

observam a cena e ficam chateadas. Nirdo

visita Gui na prisão, Lance diz que não

consegue deixar de pensar em Alma e Maria

fica enciumada. Alma foge de Lance.

Carmem diz a Morgana que Júlio não pode
ser o filho de Irina, pois este tinha cabelos

bem pretos. Morgana analisa as fotos de

Lance e de Arthur. Tadeu visita Gui. Arthur

estranha encontrar o fazendeiro lá e Gui

explica que Tadeu é padeiro. Arthur

descobre que Lance e Tadeu são irmãos e

acusa Lance de ter armado o golpe.
Elizabeth, com a ajuda de Julio, elabora um

plano para Maria não ir à inauguração da
! p�daria. Lance diz a Arthur que Tio José não

pode ficar longe do síti0. Lance decide fazer
uma campanha na padaria para arrecadar
dinheiro para libertar Gui. Todos se divertem
na inauguração. Maria avisa Lance que está
muito enioada, Elizabeth aluga um [atinho e

convida Morgana para ver uma ópera em

São Paulo. Jullnho 'e seus amigos
desacordam Deodato; MarquinhOs os vê e

avisa Lance. Julinho se dirige ao quarto de
Mana.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida

ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO OS
cAPITuLas NÃO FORAM DIVULGADOS
PELA EMISSORA.

� RECORD - 191115

Bicho do Mato
Juba acha que Brandão está blefando e

desacelera o carro. Imediatamente, uma luz
vermelha na bomba começa a piscare Cecília
grita para que ele tome a acelerar o

carro.Cecnia liga para Emflio e pede que ele
os aiude a achar o diamante. Vara vai à casa
de Bárbara avisar que [á compro as

passagens e que vlaia para o Pantanal com a
filha Jacl no dia seguinte. Para salvar Cecflia e

Juba, Emflio. resolve ir até Tavinho', pois tem
certeza que o diamante está na mala dele.
Sem poder diminuir a velocidade do carro,
Jutía quase atropela crianças que joqarn bola
à beira da estrada. Oneide aconselha Eduardo
a'ss mudar com as crianças para o Pantanal
para ficar íumo de Vara, mas ele ainda espera
acertar as contas com Ramalho. Emílio entra
pela ianela da casa de Tavinho e exige a '

maleta com o diamante e conta o que está
acontecendo com Juba e Cecília. Betinha
grita pelos seguranças, que não aparecem.

� RECORD - 2011

Vidas Opostas
No quarto, Joana e Miguel chegam a

conclusão que fizeram mal em ter
obedecido às orientações do advogado de
ficarem calados. isis questiona sutilmente a

competência do ar. Abreu. Nogueira diz a

Imprensa que não há nada de novo no caso

,porque Miguel so se pronunciará em juizo.
Latife tem uma idéia para apurar a matéria e

segue com Chico para a Redação.
Desesperada para ajudar o filho, Isis lembra
que tem muito dinheiro. Mário entende
pergunta se que subornar o delegado, mas
se arrepende do pensamento em seguida e
dá o assunto por encerrado. Isis resolve
procurar seus amigos influentes para ajudar
Miguel. Madalena' e Wilson conhecem
Frederico (Boris), o namorado italiano de
Rosárla. Pedro mantém na pauta de Latlfe a

InveStigaçãO sobre a revolta do terto para

�ue ela Investigue a versão cos moradores.
Oris IIg,a para Isis e avisa, sem pocer

eXPlicar, que está hospedado no Torto.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

��SERÁ?
Os atores Angelina Jolie e

Brad Pitt podem já estar

casacos, revelou a revista

US Weekly. Fontes
asseguram que o casal
trocou alianças durante
uma viagem romântica à
Costa Rica para cumprir o
desejo da mãe de Jolle, a
atriz francesa Marchelíne

,

Bertrand, que faleceu no

último 27 de janeiro,
Comenta-se que a

cerimônia aconteceu na

areia da praia e foi um
momento muito
emocionante.

��CINEMA
Jennifer Lopez foi até Madri

promover o seu novo filme.
Ciudad del Silencio foi
produzido e estrelado por J.L
O filme, que tem
Antonio Bandeiras no

elenco, conta a história de
uma jornalista .que foi

investigar o assassinato de
mais de 300 mulheres
na Ciudad Juarez,
fronteira do México
com os EUA, em 1993.
O longa estréia
hoje e já recebeu
uma indicação no

Festival de Filme
Internacional
de Berlim.

• SUDOKU

SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês; o que mostra
exactamente o objetivo do jogo. O Sudoku existe desde a década de 70, mas
começou a ganhar popularidade no final de 2004 quando começou a ser

publicado diariamente na sessão de Puzzles do jornal The Times. Entre Abril e
Maio de 2005 o puzzle começou a ganhar um espaço na publicação de outros
jornais Britânicos e, poucos meses depois, ganhou popularidade mundial.
Fonte: wikipedia.org

• HORÓSCOPO

Cancer 21/6 a 21/7
Você estava na areia, contemplando o mar e

chuááá ... Foi arrastado por uma onda. Tudo
virou um turbilhão confusov-Você flcou à deriva
no meio do furacão. O jeito é seguir o conselho
dos salva-vidas: mantenha a calma e concentre
se em você. Lá fora a coisa pode continuar

preta, mas aí dentro tudo pode se tornar plácido

Áries 20/3 a 20/4
O convite é para tentar visualizar por outra

perspectiva o que está rolando nas suas

entranhas. O aperfeiçoamento, interno e externo,
passa por situações em que, além de positivo, é
imprescindível se colocar no lugar dos outros.

Experimente mexer os pauzinhos de um jeito
diferente ... Que tal aprender a tocar bateria, por
exemplo? e sereno.

/

Touro 21/4 a 20/5
Você, que tem os cascos bem plantados no

solo, pode estar se perguntando por que o dia
está tão complicado para uns & outros.
Elementar, meu caro Touro: quem não é de -

elemento Terra como você não tem essa base
,

sólida de realismo e pragmatismo. Por pouca'
coisa, a inquietação toma conta. Mas você fica
tranqüila, conhece o chão onde pisa.

Leão 22/7 a 22/8
Sinal amarelo e quase vermelho para atitudes

impulsivas. Quer dar seu felino e certeiro salto
em jugulares apetitosas? Vá fundo, mas

'

considere também as expectativas que você
tem a respeito da presa em questão. Não
transforme ocasiões, que se caracterizam pela
leveza e simplicidade numa complicada caçada
de gato e rato.

Gêmeos 21/5 a 20/6
A versatilidade e a capacidade de fazer de um

limão uma refrescante limonada estão entre as

coisas com as quais as pessoas se encantam'
em você, gemlnlano. Faça uso de seu carisma
interaglndo e aumentando sua poupança de
afetos, ainda mais num dia em que a moeda de
malar valor é a flexibilidade de Idéias e de

'

atitudes,

Virgem '23/8 a 22/9
Hora de um check-up, amigo Virgo. Não, não se

trata de médicos e sim de uma avaliação interior.
Limpar o velho e dar lugar ao novo.

Experimentar outras sensações, criar Iniciativas
para Ir em frente sem se arrepender quando as

coisas não seguem sua planilha. Arrisque, ouse
e não espere por n·lnguém. Ah, e tenha a

paciência de chegar até o final.

-

Sagitário 22/11 a 21/12
Você é um atleta correndo atrás de suas setas,
disparadas lá para o alto. A ceria '� linda, desde
que não �aja nenhum obstáculo no caminho.
Não adianta xingar se você levar um tropicão,
lembre disso, É bem melhor olhar por onde anda.
Mas também não precisa ficar com os olhos
pregados no chao o tempo todo: um pouco de
atençãc Já resolve tudo.

• DIVIRTA-SE

QUINTA-FEIRA, 15 de fevereiro de 2007 I 78 ....
, #t�

��REVIVAL
Silv.io Santos aposta _

novamente em velhos :�i.jformatos que fizeram :��� I
sucesso na televisão. Para

tanto, uma versão do

programa O Céu É o Limite:\�,
está sendo preparada pelo,;!,:
SBT. Em formato de quiz '\

';

show, a atração foi ao ar ::!; ,

entre a década de 50 e 7Q..�i:: I

Nela, os participantes ,'��.�1

respondem várias questõess
e vence aquele que chegar i)
até o final das edições Sem;1

'1.'""'1

errar nenhuma pergunta. :�
Ainda não foi divulgada a ;��
data de estréia do prograrfta;
no canal do SBT. � '"

.• lo..'
.

"

.l}
!,U

, �n
Mande sua piada para o Extra: I

extra@ocorreiodopovo.com.br

'lL
�--------------------------------�-----------------

Cana de Graça ',10

O bêbado está levando a maior dura do delegado: � A

- Quer dizer que o senhor estava envolvido na briga desses
• )

'I t ? ,i T
plan ra�,? .. , • ,iJ
- üuern' lEU. De ... hlc ... Jeito nenhum, doto delegado. Eu sou da ..

: iiihlc ... paz, 'I)
- Então porque os pqliciai� trouxeram o senhor pra cá? :ín-
- Eles trouxeram ... hlc ... nao .. , fUi eu que qUIs VIr... ,:b
N- t d'l

'

- ao en en, I.
..

I
' _;! 1

- Tava a maior... hie ... bnga no bar. AI encostou o camburao... ';)hic ... e um polícia gritou ... hic ... "E cana pra todo mundo!". Aí eu ;_
falei: "Tô dentro!".

Freud Explica ;)
O psicólogo para o paciente: I , .. j

- Acabo de analisar o seu teste de personalidade e tenho boas e �,)
más notícias,

'

,:1'
.- Diga-me primeiro a má notícia! ,oi )
- Você tem fortes tendências homossexuais. : �

-Eaboa? 'i)
- Você é uma gracinha!! \J

SOBRE O JOGO

É um jogo de
lógica muito
simples e viciante.
O objetivo é

preencher um
quadrado 9x9 com

números de 1 a 9,
sem repetir

.
números em cada
linha e cada
coluna. Também
não se pode repetir
números em cada

quadrado de 3x3,

-'J
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:,

Libra 23/9 a 22/10
, Mercúrio Retrógrada combinado a Lua fora de
curso estão aí, fazendo confusão e deixando o

_mundo de cabeça pra baixo. Você não está nem

aí? Perfeito, balancinha, pelo menos você não
deve sofrer um colapso por estresse tão cedo.
Mas mantenha um pezinho na realidade e não
deixe de tocar em frente os seus negócios e

outros assuntos práticos.

Escorpião 23/10 a21/11
Pegou a bússola, amigo escorpiano? Ah, não dá

para encontrar nada no meio de todo esse caos

que reina ao seu redor... Que tal deixar a

afobação pra lá e fazer algumas respirações
completas? Procure olhar as coisas com calma
e, sobretudo, reflita. Planeje o futuro, aperfeiçoe
se, medite. A conclusão óbvia é que o seu norte
é você mesmo.

. ,J

Capricórnio 22/2, a 21/1 "c'

Pois é, não bastasse Mercúrio estar Retrógrado,-"
a Lua em Capricórnio fica fora de curso até

'

quase a metade da tarde. Sinal de trapalhadas, ' j

coisas que não se desenvolvem, oesencomros.'I
gente magoada e nervosa. Esforçado e ";
preocupado, lá vem o caprica querendo abraçar ,

todas as zebras ... Esqueça. Quem precisa de
cuidados e carinho 'é você.

"Si
"1J.""'l

Aquário 21/1 a 18/2 ',t� !
Muito progresso e menos ordem, assim caminha i

a humanidade. E a evolução? Muito bem, já que:; ivocê sabe o seu_manual de fu�cion.amento de ,�i I
ponta a ponta, nao cabem minas viagens. 'n; i
Racionalizar seus movimentos e direcionar seu'��_l :
processos diminui a ansiedade e íranstorma a :: i
inquietude em algo realmente viável para o futurb: i
que começa agora.

,'i> I

�II

Peixes 19/2 a 19/3 ,',

Águas turvas são péssimos locais para prancar] i
natação, não é? Que tal limpar o que está na su� i
volta? Isso mesmo, mergulhe fundo, sem medii�
de resgatar as tais questões complicadas que .;você nunca esqueceu, Você não acha que essa��.
coisas estão afundadas há tempo demais? Em�;
melo à lama e as algas pode se revelar um �,'

I

tesouro submarino... _J
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A empresária Nadilma Tavares (Hotel Estância '.

Ribeirão Grande) na inauguração da sede AMA

CAMAROTE

LA BELA POLENTA
Recebi gentil convite do amigo

.
César Lazarís, relações
públicas e assessor para toda
obra do restaurante Per Tutti,
lá de Nereu Ramos, um dos
mais badalados de Jaraguá,
para saborear junto com o chef

aquela comidinha italiana

preparada por quem realmente
do assunto.

o CORREIODO POVO

P.OSSE
Hoje às 17 horas, no Auditório
da Fesporte, em FlorianópoUs,o
I·vereador de Jaraguá do �
,Oarione Mees Pavanello,

.

;/co,in a presença do G�ver H."

lOiz Henrique, convidados e
toda a imprensa do estado,
toma posse como novo Diretor
Geral da Fesporte, uma das

pastas mais importantes no
meio esportivo. Bola branca!

. . �

BODAS
É bem nesta quinta-feira que o

casal gente boa de jaraguá do Sul
Ademar e Cecília Menegotti,
comandantes da Menegogi
Malhas e da poderosa grif«
Colcci, festeja com a alegria de

sempre mais um aniversáriode
casamento. Os nossos maiores

cumprimentos. .

(47) 3370a4522

,

't.
'-'I'
,

• TE CONTEI?
O meu amigo diretor do grupo Lunelli, Denis Lunelli
está comemorando a conquista da certificação ISO'
14.001 na sua empresa.

É bom a galera jaraguaense que não perde um

Banana Joe quando pinta lá pelas bandas de Ubatuba
São Francisco se agendar. No próximo sábado, dia

'

17, começa na casa um dos maiores carnavais da
região. O meu amigo André Manteuffel, dono do
babado, garante e assina em baixo.

Os irmãos Junkes, Cristiano e Nenê, sempre ligados e

bem antenados, movimentam pra valer todas as quarta
e quintas-feiras no Scar Lounge Bar. Na quarta tem
coquetéis e brindes; na quinta, rodízio de petiscos. Olha
os comensais estão adorando.

'

E pra galera que curte todos os anos a tradicional
Festa da Cebola: a 16° edição começa dia nove de
março! O cantor Daniel, o Grupo Tradição e os

Paralamas do Sucesso são.presenças garantidas!

Recebi e-malls de leitores, durante a semana,
reclamando do preço de R$ 2,00 que será cobrado na
entrada do balle municipal de Carnaval, neste sábado
no Pavilhão de Eventos em Jaraguá do Sul. A

reclamação é porque em outros anos tinha-se mais
bandas e a entrada era franca. Taí o recado.

No dia dois de março acontece.em Itajaí a escolha da
Miss Santa Catarina, e dia 14 de abril no Rio de
Janeiro a escolha da mais bela mulher do Brasil.

A unidade que o Serviço Social do Comércio (Sesc)
está construindo na cidade (em terreno próprio de
21.500 m2) está entre as maiores e mais modernas já
edificadas em Santa Catarina. Localizada no bairro
Czerniewicz, a nova sede da instituição nó rrunicíalo "

terá cinco blocos numa área construída de quase 5,:800
m2. Iniciada em agosto de 2006, a conclusão da obra
está prevista para agosto de 2008. O investimento total
é de aproximadamente R$ 8 milhões. Vai ter piscina
térmica coberta semi-olímpica, campo de futebol suíço
com grama sintética, auditório com 120 lugares, salas
para exposições, cursos, encontros, estacionamento
para 90 vagas, entre muitas outras coisas.

WIRELESS NO SHOPPING
E nos vivas à inovação chega mais uma boa nova: o

Shopping Breithaupt agora dis
•

lbilíza acesso

wir�les.s à internet dentro de s trutura!
">" •

'cam�nte"ireco�eQ9 Fa2.a ge
.ção para a Elxperiêl') ue lá com seu

n b�5)k, ative o wireless, e
"S�opping Breithaupt" Él>RÇO
"Rteênchimento de cadastro

,
m o processo.

Parabéns à administração pelo investimento!

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

confira em nossa versão on.llne as coberturas completas-dos eventos

Destaque para Andreia Cristina Viera, Darwin Salai Schrauth,
Lenice Marquardt e Carolina Schukste curtindo a

inauguração do Sítio das Águas em Balneário Camboriú.

DICIONÁRIO DIGITAL

A Sharp resolveu adaptar o "pai dos
burros" para os tempos modernos. O RD-
9100MP inclui, além de 67 idiomas, rádio
FM, Mp3 e gravador de voz. O

equipamento ainda vem com uma tela de
cinco polegadas e a bateria é recarregável.
O dicionário por enquanto só esta sendo
vendido nos EUA ao preço de US$ 272,00.

EU VOTEI NO CRISTO
A fundação suíça New 7 Wonders, promove este ano a

eleição das 7 Maravilhas do Mundo Moderno, onde entre 170
monumentos 21 foram escolhidos - e o Cristo Redentor lá
está. São necessários 10 milhões de votos para o êxito, e
pede-se agora o apoio de todos para elevar o querido
monumento nacional à esta categoria. Para participar acesse
www.corcoyado.com.br e deixe seu voto!

OS 300 DE ESPARTA
Já antecipando o.lançamento do filme Os 300 de Espartaa
Devir Editora lança no Brasil a edição definitiva deste épico,
em capa dura e formate wide screen. A moldura retangular
das páqinas deixa ainda mais ousado o traço delirante de
Miller e as cores de Lynn Varley. Esta edição de luxo já
pode ser encontrada ao valor de 58 reais nas melhores
livrarias. Vale o investimento.

JAM! COM TONI GARRIDO
Participar do processo de composição de uma canção de Toni
Garrido é o novo projeto que a Microsoft lançou no Brasil. No

blog oficial do vocalista do Cidade Negra
(www.tonjgarrjdo.spaces.ljve.com). o fã acompanha o "Jam
com Toni Garrido" e sugere idéias na produção de uma

canção com versos, melodias e o que mais desejar.
Ao final do Jam com Toni Garrido, que acontecerá em 28 de
fevereiro, o cantor disponibilizará em seu site a música final
gravada. Os autores das sugestões usadas na canção serão
mencionados na ficha técnica.

CARNAVAL NO BAEPENDI
Começa oficialmente amanhã o carnaval de Jaraguá do Sul
com a tradicional Noite do Azul e Branco, do Clube Atlético

Baependi. A festa que terá início às.23 horas contará com a

animação da Manchester Band.

Local: SCAR c:
Dia e Horaríost
Atrações: Música à i .. < .... ttl Flávio e Pablo.
+ Info: 337115190u'84066555

Local: CHOPERIA BIERBUDE
Dia e Horario: 15/02 - 23h

Atrações: Música ao vivo com Coiote Jack.
+ Info: 47 3275 0537

Local: CHOPERIA 11
Dia e Horario; 16/02
'Atrações: Música�
+ Info: 4J 3275197'

Local: BANANA JOE � UBATUBA
Dia e Horario: 17/02 -23h
Átrações: Banda Sex Machine + DJs Caverna, Alan
Madeira, ChrisGilgen eAlex Silva.
+ Info: www.bananalo�.com.br
Local: UP LOUNGE BAR � POMERODE
Dia e Horarío: 09/0� -apartirdas 17h
Atrações: DJs Igor

.
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+ Info: 479131690

Local: COMBATCLU
Dia e Horario: 17/02 ·23h
Atrações: DJs Carlos FtJse e Igor Lima.
+ Info: 47 8412 2799 ou www.s.tecombat.com.bt

NOAR
Reformulações nowww.sltecombat.com.br. Up total n�
espaço virtual que agora virou um portal completaSS
com tudo sobre a casa e baladas. Vale a visita!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




