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...E)tra
Com timbre inconfundível de

voz e talento naío, Renata
Sorrah surpreende a cada

'

personagem que interpreta. Em
Páginas da Vida, a'atnzganhou

j destaque com o tempo e, terá

participação fundamental no
'principal pesfecho da trama.
185

IMPASSE

Terrys não quer
ser colocado na

parede pelo PrB
Partido analisa convite feito

pelo governo .para que

Terrys da Silva deixe sua

cadeira na Câmara e volte

)para o comando 'da
Secretaria de Comunicação,
O vereador reafirma que
não quer e, com, isso, põem
fim as pretensões do prefeito'
para que o suplente e

presidente do PDT, Ruy
Lessmann, assuma a vaga.
14

MUDANÇA
I

CârnaIa dcfia peta
paIa'qtHIl�
menor em crime
183

Sol com àlqurnas nuvens.
Não chove. '

C,ONFIRA O MAPA TEMPO.
I'B6,

'

"
'

CARANAVAL: FOLIÕES COMEÇAM HOJE REINADO DE MOMO COM MUITA ANIMAÇÃO NO LITORAL NORTE DO ESTADO .6

PIERO RAGAZZVOCP

o fogo destruiu três galpões da Tritec, no Rio da Luz. Ontem.funclonarlos (detalhe) fizeram limpeza para recuperar o que não atingid_o pelas chamas ,.5

Malwee viaja para'amistosos no Paraná
Time jaraguaense faz jogos

,

, em Guarapuava e Ponta
Grossa, Paraná neste fim
de-semana. Na próxima
semana a equipe embarca

para serra fluminense, e faz
amistoso' em Teresópolis
(RJ) . se preparando para a

Copa Brasil que tem início
dia 2{ No Rio o jogo será o

ginásio sede, na' cidade, de
jogos da competição
nacional.
.8

Trocando o õleo do seu carro no Posto Mime, você tem
15 itens revisados. Sem sorteio! sem concurso e sem cupom.

É só, escolher o óleo, O reste, a equipe faz.

Veja os itens revisados na troca de óleo do veiculo

'. ��!eó da dirl!&ãQ"hidráu(iea
.

, �t fluido de freio
"

II •• ,;;� filtro de eombu$tí'rll!1
"

fl' água da bateria
.

s d ! ge ré �.da plata.
,(!;t' palh�t�s d ,_.Iimpadores de pára-brisas
" ,�j: pis(� d�éreç�o e, atena, ú

(1- nível de águapara o limpadér
eX!llltor lJé H;�êºqlo '\i

1ft. nível de água dó raâíildor

;- .. -".:
..

_;. .

E troça de 'óleo, mas também tem revisão
-_j :� l.�::�. �

.

. ': :�:�i,�Ú):pessoaI do Mime leva a sério

"i:,:::;;',fJ�r���&ldO diz que faz mais por você

, J ,

www.studiofm.corn.br:
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,�' EI1ITORIAL

,::Esptrando a reforma
.

" . �

A reforma çu1ministrativa que
.

o prefeito�Moacir Bertoldi
d' /:

pre;encféenviar à Câmara de
Wreadores depois do Carnaval,
séguindo rito

.. qQ.gtado pelo
presidente Lula em relação ao

.

novo ministério, embora em

Jaraguá do Sul nem feriado seja,
antevê poucas mudanças no

secretariado atual. E configura,
desde já, uma espécie de rodízio
entre os cargo j de primeiro
escalão sem resvltados práticos
desejados, como já ocorreu por
duas vezes, Mas o que preocupa
mesmo é o incomum apetite por

-

cargos demorl.Strado porpartidos
e políticos que não camam de
criticar- e de modo duro- o gover
no municipal. E não apenas os

que faziam e ainda fazem parte
da base do governo, Quando o

A conveniência, de forma

gritante, toma o lugar, de
novo, da necessár-e e

comprovada compt.�·�"�ia".

próprio PT cria uma comissão

para avaliar proposta feita pelo
chefe do Executivo em nome da
tal governabilidade, é de se

imaginar as corueqüêndas admi
nistrativas e políticas. Quando
políticos do PMDB 'balançam'
com o canto da sereia par conta
de propostas semelhantes e

quando negociações escan

caradas chegam a público sem

qualquer cànstran-gimento, não
é de se supor que se esteja pen-

sando, de fato, em reorganizar
a caminhada nestes dois últimos
a11.OS de mandato. A conve

niência, de forma gritante, toma
o lugar, de novo, da necessária e

comprovada competência,
atributo indispensávelpara quem
gerencia a coisapública. Afinal,
trata-se da destinação correta de
recursos públicos devidos à

população que paga seus

impostos e, por issomesmo, corn
o direito legítimo, mas nem

sempre assegurado, da recipro
cidade do benefício. Há que se

acreditar, por delegação das

umas, que o assunto esteja sendo
tratado corn seriedade e isenção.
Mas se for apenas para mudar

placas .corn nomes sobre as

mesas, melhor deixar como está.

Sai muito mais barato.

• ENTRE ASPAS

" A vida que temos hoje no Rio de Janeiro não é digna para a gente nem

para os nossos filhos",
. Elson Lopes Vieites, pai do menino João Hélio,.que na semana passada foi arrastado por ruas
do Rio de Janeiro até a morte.

"Mas quem � o pirata? Não é o trabalhador que neqa-se a ser bandido, seqüestrador
e fràncante".
PauloMalul (PP), deputado federal, defendendo a venda de produtos pirateados.

"Iemosurna pasta e se o presidente quiser nos dar as 30 e poucas nós aceitamos".
Jovair Arantes (PTBI), sobre o desejo do partido em assumir pelo menos doisministérios, do Turismo e Agricultura.

• PONTO DE VISTA

A importância da

representatividade empresarial
Na assembléia que aconteceuno

dia 12, para apreciação do relatório
do primeiro ano da atual gestão e

eleição da diretoria para o período
2007-2008, ficou clara a importância
doenvolvimento dos associados com
odia-a-diadaentidade.Os resultados

apres-entados evidenciaram o que é

possível conseguir por meio da

participaçãodos empreendedores nas
atividades da associação e os ganhos
em termos de fortale-cimento da

representatividade.
Esse ganho efetivo; é bom

ressaltar, não pode sermedido única
e tãosomente poreventuaisbenefcíos

que uma entidade possa oferecer aos
seus associados, ainda que esse seja
um propósito na medida em que
convênios e parcerias que resultem
em facilidades reflitamde modomais
direto principalmente aos pequenos

empreendedores.
Mas um dos aspectosmais rele

vantes, sem dúvida, é a possibilidade
de aglutinação que ummovimento

associativo possibilita. Isso semostra
evidente pela capilaridade do sistema
associativista que consegue reunirem

tomo das entidades representantes

de diversos segmentos produtivos: se
a indústria tem seus interesses,
também o comércio, a agricultura e

área de serviços possuem demandas

que isoladamente podem oferecer
mais dificuldade de solução, porém
juntasmelhores possibilidades. E esse

trabalho cooperativado, onde o

industrial conhece e apóia as

reivindicações das outras áreas

produtivas, que toma a entidade forte
nas aspirações em relação a decisões
administrativas, nas políticas
econômicas que interferem nos

negócios, e na"busca de melhorias

para as comli�idades onde esses

negócios interagem. �ntidade
funciona, assim, como urii�a�a de
ressonância onde as vozes .ampli
fícadas têmmaiores possibilidades de
serem compreendidas, do que se

ocorressem demaneira isolada.
Outro ganho que o associa

tivismo resulta e não menos

importante que a articulação
mencionada acima, diz respeito ao

estabelecimentode redes de contatos.
Muitas vezes, um'empreendedor
perde oportu-nidades porquenão tem
as informações corretas ou não tem

·'0

_Paulo César Chiodini
.

Presidente daAcijs
Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul

acesso a progra-mas que o auxiliem
nas suas atividades. Participando de
um movi-mento organizado, o

empresário passa a contar com

suporte em áreas de capacitação,
treinamentos e na melhoria da

qualidade,missões técnicas e rodadas
de negócios, a custos mais flexíveis
porque a entidade consegue

negociações em melhor escala.

Participlli'1;�� destes grupos ou dos
Núcleos Setoriais, eventos da

Cambra oU.lií_�smo acompanhando
as plenárias; esSé;empreendedor passa
a conhecer situações às Vezes

parecidas com a sua realidade. Ao

compartilhar suas dúvidas, surgem
novas possibilidades e expec-tativas.
Todos ganham, indepen-dente da
natureza dos negócios, porque se

compartilha informa-ção, enquanto
as estratégias são específicas de cada
empresário.

Convidamos, portanto, todos os
empreendedores para que conhe-

. çam a nossa associação, para que

participemdo trabalho realizado por
suas entidades de representação e

percebam as chancesde se tomarem

mais fortes.

.·.1;,

O CORREIO DO POVO
�

O CORREIO DO POVO
Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Posfal19
Centro - Jaraguá do Sul - SC

• DOS BLOGS

1m ijtJde Souza

o presidente e

os ministérios
Ao protelar por mais de dais
meses o anúncio da equipe do

. segundo mandato, Lula

passou a impressão de que
estaria preparando uma grande
mexida ministerial. Não é bem
assim. Informou a um auxiliar

que pretende trocar "menos de
dez" dos seus atuais 34
ministros. Valeu-se de um

lugar-comum do linguajar
futebolístico: "Não se mexe

em time que está ganhando. O

presidente disse que comanda
um governo de continuidade.
Não quer correr o risco de
conturbar a rotina de pastas
que, a seu juízo, .estão sendo
bem geridas. Aflige-o também
a administração da fome
ministerial do PT os jornalistas
o instaram a falar sobre a fúria
reivindicatória de seu partido.
E Lula: "Eles podem até querer
[mais ministérios], mas quem
decide sou eu", disse o

presidente Lula. É ver o PT
dizer arnén, para depois se

acreditar que o partido esteja
dobrando a espinha.

�IDSiaS@UOl.com.br
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Queixa une

as torcidas
Os times são diferentes mas

na hora da queixa as torcidas
se uniram.Centenas de
torcedores do São Paulo,
Internacional e Vasco da
Gama estão se mobilizando
junto às entidades de detesa
do consumidor para reclamar
da qualidade das camisas
oficiais dos times, todas
feitas pelo mesmo fabricante.

Alegam já ter pedido
providências à Reebok,que
prometeu mudar o material e
o processo de fabricação. A
empresa respondeu para
alguns torcedores que os

problemas foram causados

por eles mesmos, por não

seguirem as instruções de

lavagem. No começo os

torcedores alegam que até

conseguiram a troca, mas
agora querem qualidade.Uma
empresa de renome como

essatem a obrigação de
verificar o que está
acontecendo, recolher o

produto do mercado para
trocar ou devolver o dinheiro.'

.

� marialnesdolci,folha@uol.com.br

A volta por cima depois
de profunda crise interna
No dia 10 de fevereiro de

2007, oPI comemorou os seus

27 anos de fundação. Depois
de ter vivénciado a mais

profunda érise de sua história,
depois de muitos analistas
terem profetizado o fim do

partido, os trabalhadores
brasileiros deram uma

demonstração de maturidade

política e de unidade na

cionaLLula foi reeleito presi
dente da república, o PT au

mentou o número de gover
nadores e saiu das umas sendo
a legenda mais votada para a

Câmara dos Deputados. O
aniversário comemorado nos

dias 9 e 10 de fevereiro, em
Salvador (BA), com uma série

de atividades políticas e

culturais. A escolha da capital
baiana é uma homenagem à

expressiva vitória de Jaques
Wagner na eleição para o

governo do Estado, que pôs fun
a décadas de domínio do PFL/
PSDB através do Carlismo.
Desde a sua fundação, o

Partido dos Trabalhadores vem
de forma permanente, estabe
[ecendo e promovendo um

diálogo aberto, franco e com

prometido com seu povo. O
resultado deste diálogo tem se

materializado em uma nova

forma de relacionar-se com a

sociedade e um jeito novo de
fazer política e uma nova

possibilidade de sonhar alto. O

j

p!iiIJ.'li€l,iili,"fiirR;:::-Od:;r::;-ig:-u-e'"!t�� !
li, ,

O· PT e
\0

�

a mídia :1A Câmara dos Deputados � I
concluiu nesta semana a I' :

,
,

votação do projeto de lei q�e
vai centralizar a arrecadação
e a fiscalização dos trtbutos , i
federais' e da Previdência

'

Social. Entre outras emendas I

foi aprovada aquela que
' :

permite aos Estados e. ao '!
Distrito Federal parcelarem' ,

em 240 meses os débitos o

previdenciários. O texto

segue agora para sanção do �

presidente Lula. Por que a -'

bancada do PT decidiu ficar ,.:
contra a emenda da Super '

Receita que facilita a

prestação de serviço de

empresas de uma só ,

pessoa? Resposta: os ,:1'

petistas identificaram aí um :
i

benefício para empresas � ,

jornalísticas, que andam ' I
aumentando esse tipo de 'I:

relação de trabalho.Milhares,
de pessoas beneficiadas eT

'

tosas os setores. Mas a '8.:
fixação petista com a mídia � :
algo explicável apenas no ','
campo da psicanálise

�WWW.UOI.c�m.br/fe."andorOdrigUeS .

•Sebastião Camargo , ,

Presidente do Diretório do PT de
"

Jaraguá do Sul ,II
.r ,

,

I'

i,i,

PT aprendeu muito·_1
'ampliação das alianças é UIIj
claro sinal de queoPT perce�u
que o sonho de dias melhor�é
uma responsabilidade históJjca

.

sua, mas que precisa s,

compartilhada comoutras forçaí

políticas. Nesta data come'

morativa dos 27 anos de exis:
tência de um dos maiores P�í
do de trabalhadores do mundo,
oPI deve celebrar a capaddad�
transformadora de seus mili[
tantes. Ao avaliar os resultadcll
do governo como res1,1ltadadas
'I

.

1
. � paSSI!li umas e eiçoes e a

bílidade de o segundo .govern�
�

ser ainda me-lhor que

primeiro, pode-se assegurar
que oPI deu à voltapor dIll�'

. ,
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perigo
IDe dez vans fiscalizadas

I na terça-feira pela
1',( Coordenadoria de
,

Trânsito e Transportes
lda prefeitura, quatro
estavam irregulares.
Pelo menos uma nem

,i tinha àlvará para operar

-I "fl�serviço.Ao todo são

_m, transportando cinco
��

mil alunos. Deveriam
fiscalizar o ano todo.

Receitas 1
Além de crescimento do

ICMS, ao contrário do

al�gado, outras receitas
taYnbém cresceram. O

I Fdndo de Participação
dos Municípios, de R$
1"3,714 milhões em

I 2005 para R$ 15,381
milhões em 2006. Neste
ano, janeiro e parte de

I

fereveiro, o FPM já
soma R$ 1,490 milhão.

Receitas 2
Da mesma forma, o
arrecadado com o

Imposto sobre
Produtos
IndustrializadOs
também aumentou.
Subiu de R$ 1,965

I milhão em 2005 para
ft$ 1.092 milhões no

ano passado. Em
_ �aneiro e parte deste

: rT1ês de fevereiro o IPI já
: soma cerca de R$ 329--;
I

mil.

Receitas 3
Os números acima

i estão no site da Fecam

(Federação
Catarinenses dos

Municípios)�
fecam.org.br- e podem
ser acessados por
'qualquer cidadão
(t.!
'acostumado via
)"".,', '

:a impostos, a encher os
_ ��eÕfres das prefeituras,

� ,:�as que nem sempre� '.

�, Je o resultado
S,?nvertido em obras e

ci-genefícios.
b'l�
!nsistentes
IMurma do PT adesista
daD governo do prefeito
r)Moacir Bertoldi ainda
" não desistiu de uma

'aproximação com o
l;fchefe do Executivo.

a, ,j Falam até em coligação
-r &rnajoritária na eleição de

� __ oJ200�, aceitando a vaga
,i 1- "de vice. São os -

rtf ��oveiros de plantão do
eX-deputado Dionei da
Silva.

MOSAICO

As razões de Raulino
Vereador Ronaldo Raulino resume os motivos que o

levaram à desfiliação do PR, sigla resultante da fusão dos -

partidos PL e Prona: 1 � entende que os partidos aliados
conduziram o processo eleitoral de maneira equivocada
em 2006. 2� por divergências administrativas com o

governo do prefeito Moacir Bertoldi (PR). Mas garante
que não será oposição, votando pela aprovação de projetos
de interesse público. Sua presença no secretariado de
Bertoldi, que chegou a ser cogitada, está definitivamente
descartada, segundo o próprio vereador.

o PT com prestígio
Deputado Cláudio

Vignatti como indicado
como relator do PPA

(Plano Plurianual de Inves
timentos) do governo
federal. O Plano estabelece,
de forma regionalizada, as

diretrizes, objetivos e metas

da administração pública
federal para as despesas de
capital e outras delas decor
rentes e para as relativas aos

programas de duração
continuada. Ele vigora por
quatro anos, O PT
catarinense tem sido

privilegiado com relatorias
de peso. Carlito Merss foi o
relator do orçamento da
União de 2006. O .ex

deputado estadual Díoneí
Walter da Silva relatou o

orçamento do Estado para
2007.

Sem medo de falar
"Não quero holofotes,

tampouco relembrar a

desgraça vivida pela família
da criança brutalmente
assassinada no Rio· de
Janeiro, arrastada por seis

quilômetros num assalto. O

que quero é sensibilizar a

Câmara para a trazer à tona .

o tema - redução da
maioridade penal, que vem

acompanhado de discussões

acaloradas e opiniões
contraditórias", disse o

deputado federal catarinense
Edinho Bez ,(PMDB), em
defesa da 'redução da
maioridade penal. Entende
que é chegada a hora de se

dar umbasta no romantismo.
Os contra são aqueles que
ainda não foram vitimados
pelos bandidos adolescentes.
Que matam sem dó.

Quem paga?
"O povo, na grande

maioria, não tem noção
de quem é quem paga os

imposto. As pessoas
acham, que quem paga

imposto é o dono do posto
de gasolina, é o dono do

supermercado,' é o dono
da loja". Do Senador Rai
mundo Colombo (PFL),
sobre quem paga o ICMS,
por exemplo.

DIVULGAÇAD

Nem· sim nem não
) á está nas mãos do

secretário da Educação,
Paulo Bauer (PSDB),
documento entregue pela
diretoria estadual do Sinte
com as prioridades estabe
lecidas pela categoria.
Afora as costumeiras e

eternas, uma delas pede
que a secretaria elabore

projeto de lei estabe
lecendo o sistema de

eleições diretas para
diretores de escolas, que já
existiu na rede estadual de
ensino, mas banido por
óbvios interesses político
partidários. Por enquanto,
o secretário Bauer apenas
garantiu que 70% dos
diretores nomeados em

2006 . serão empossados
nos cargos até o finar de
fevereiro.

A. polílica é étic�?
O estreante (foto) advogado e deputado estadqal

César Júnior PFL), filho do comunicador e ex

deputado César Souza, dono da rede de rádio
Guararema, de dois "baílões" em Floríanópolís e

garoto propaganda regiamente pago da loteria "Casa
Feliz", entende que a participação dos jovens no

.

processo político aindaé pequena e precisa aumentar..
"Do total da população commenos de 25 anos, 45%
estão desempregados e a criminalídade é um

fenômeno que aumenta, .sobretudo entre a

juventude", lembrou. Certo,mas quem· disse 'lqe a

.l101ítica lllUQ,R o qatát�f;'das pessoaspaI'amelhol'? P¢lp
que Se v� namaioria, ••� •• .Q contrário.,

O CORREIO DO POVO

A volta 1
Embora tenha negado

várias vezes, o vereador·
Terrys da Silva (PTB) está

. com um pé no secretariado
do prefeito Moacir Bertoldi
(PR). A confirmação é do

presidente do diretório Jair
Alexandre, que estaria
ouvindo a opinião dos
membros da Executiva.

Terrys já esteve lá, no

Gabinete da Comunicação.

A volta 2
-

Amanobra- e nem o PTB .

esconde- tem o único

objetivo de abrir espaços na
Câmara para o suplente de
vereador Ruy Lessmann

(PDT), um dos partidos da
base de Bertoldi. Isso

porque a negociação com a

prometida Secretaria de
Desenvolvimento Rural
fracassou por pressões
externas.

Assumindo Pressão necessária
A professora Marinete

Merss, 46 anos, assumiu
Secretaeia de-Assurrtose i)

Institucionais do PT. Um
dos principais papéis é

fomentar, divulgar e ajudar
na implementação de

políticas públicas rela
cionadas à assistência

social, saúde, educação, e
inclusão digital. É mulher
do deputado Carlito Merss.

.É dose!
Os deputados Frank

Aguiar (PTB-SP) e
-

Clodovil Hernandez (PSC
SP) foram nomeados
membros da Comissão de

Educação e Cultura. Na
mesma comissão, vão ter

que aturá-los o ex-ministro

da Educação Paulo Renato
(PSDB) e o catarinense

Paulo Bornhausen (PFL),
filho do ex-senador Jorge
Bornhausen.

Dinossauros
A atual crise do

transporte aéreo é uma de

monstração de que o

anacronismo dos nossos

pré-diluvianos, estatizantes
e monopolistas contraria

até seus remotos ancestrais

-que deviam voar inal,
, " Dporem voavam. o ex-

senador, Jorge Konder
Bornhausen (PD), sobre o
apagão aéreo que ameaça o
Carnaval.

O presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB)
disse que o Congresso está
sensível ao debate sobre a

autonomia dos estados para
legislarem sobre segurança
pública e anunciou a

criação, na próxima
semana, de uma comissão

especial para debater o

assunto. Renan afirmou

que o CongressoNacional.
por pressão da sociedade,

. deverá discutir a redução da,
maioridade penal. Mas
acha que a medida não é

suficiente para conter a

violência, sendo necessária
a reformulação da legislação
penal e o endurecimento
das penas para quem
cometer crimes hediondos.
E só porque o Congresso
anda acossado pela
sociedade. Ao contrário,
poucos falariam nisso.
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ANALISANDO A PROPOSTA: EXECUTIVA PROMETE ANUNCIAR DECISÃO ATÉ QUINTA-FEIRA

Terrys .

diz que 'espera não ser

'colocado na parede
� pelo PTB

Vereador refere-se a

convite do prefeito
para reassumir pasta
de Comunicação

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

Único representante do
PTB na Câmara de Jaraguá
dq Sul, o vereador Terrys
da Silva disse ontem' que
'" I despera não ser co oca o

n� parede pelo partido". A
déclaração é em referência
ao convite feito pelo
prefeito Moacir Bertoldi

(PR) para que Terrys
reassuma a Secretaria de

Comunicação. O cargo foi

ocupado por ele nos

primeiros meses do atual

góverno e, se confirmado o
,

,

rétorno dele à prefeitura,
assume a cadeira na

Câmara o primeiro suplen
t€ da coligação, Ruy
Lessmann (PDT), também
diretor do Legislativo.
Desde que se tornou

público o.convite para
reassumir o posto de

secretário, Terrys não tem

escondido o desejo de

permanecer na Câmara.
Ontem ele reafirmou sua

posição. "Dependendo

PIERO RAGAZZI/OCP

Vereador reafirmou desejo de permanecer na Câmara e, nesta condição, "continuar apoiando a administração"

apenas de mim, minha

posição já está definida.
Vou continuar apoiando a

administração, mas como
vereador", resumiu,
acrescentando que "por
trabalhar junto com o

partido, vai conversar

com as lideranças".
"Se eu tiver todo apoio do
partido, das bases, poderia
pensar em assumir, mas eu

espero que não", conti
nuou o vereador, lembran
do que o PTB quer m�p
ter a unidade, até por
conta das eleições munici-

pais do ano que vem. O pre
sidente do diretório muni

cipal, pastor Jair Alexandre,
preferiu não aprofundar o

assunto. Disse apenas que os

integrantes da executiva

estão sendo consultados e

que até a quinta-feira da

próxima semana o partido
terá uma posição oficial que
será anunciada. "O PTB está

levando em consideração
que Terrys 'é o unrco

representante do partido")
adiantou.
O PTB integrou a aliança
municipal, formada também

pelo PDT, PPS e o extinto

PL, hoje PR, que venceu as

eleições de 2004. Assim
como os outros partidos da
base aliada, com exceção do
PR, o PTB também viveu

fases de desentendimentos
com o governo. Em agosto
de 2005, Jair Alexandre era

diretor do Samae e pediu .

exoneração alegando não

concordar com uma decisão
tomada pelo prefeito. Depois
disso, Terrvs, que já era

se cre tár io de Comu

nicação, deixou o cargo e

voltou para a Câmara.

Issem divulga plano
de ações para 2007
JARÁGUÁ DO SUL

A diretoria do Issem (Insiituto
de Seguridade dos Servidores

Públicos) divulgou esta semana
o plano de ações do órgão
público de Jaraguá do Sulpara

, 2007. O documento, de 20

páginas, enumera as prio
ridades definidas, os compro
missos e os prazos previstos para
a implantação.
Entre os projetos prioritários
está a construção da sede,
implantação da Gestão de

Risco, compensação previ
denciária, política de medi
camentos e consulta direta.

, A diretoria promete ainda

prestar contas mensalmente
das atividades do Issem,
além de cursos de capacitação
para diretores, conselheiros e

JARAGUÁ DO SUL

Município repassa
R$ '100 mil à Adevi

A Câmara de Vereadores

aprovou o repasse de R$ 100
mil à Adevi (Associação
Desportiva Vale do I ta

poeu).
O projeto do Execu-tivo

prevê que a entidade preste
contas ao município do
valor repa-ssado nó prazo de
60 dias após o rece

bimento.
No ano passado, a Adevi
recebeu cerca de R$ 500mil'
da Prefeitura.

O CORREIO DO POVO' I,!

I ,
. ,

,funcionários e a contratação
de uma assessoria de gestão de J1
recursos e acompanhamento 88
de investimento. �o
A diretoria promete ainda �O'
" I " J!
tomar c aros os parametros,
objetivos, limites, prazos;
valores, instituições e as formas F�

de i
.

d f d
�I,I

e investimento o un o
'

previdenciário, arrecadando
ummaior saldo em relação ao

menorrisco". :',

Sobre a perícia médica, a
�;j
i"

promessa é "informar o cliente ,. I

dos atos a que será submetido, !íi

obrigações e direitos; tomá-la (0

"mais humana", além de'"
ou tras providências para-1
melhorar todos os procedi- .�

mentos e ações, também em
'

outras áreas, administrativas e
[:'�

operacionais.

PROJETO
, I�

PSB vai priorizar a
eleição de vereador?

, 1

Para o PSB, o governo'f
Moacir Bertoldi (PR) vive, .'

desde a posse, em etema-"
crise política, que é a respon- if,

_

sável pela antecipação do

processo eleitoral do ano que'i
vemno município.

.

O partido pretende construir
uma aliança para disputar as;';'
eleições, fundamentada na-ri

"competência e. na experi- [,1 -

ência administrativa", mas a. ;j
prioridade é eleger pelo me-·Jut
nos um vereador. , fi

----------------------------------------------------------------------------------------�---------------------------------------------------�'�

Vereadores mirins
tomam posse hoje
GUARAMIRIM

As atividades deste ano do

Programa Câmara Mirim,
instituído no final de 2005 pelo
Legislativo de Guaramirim,
começam hoje à tarde com a

posse dos nove vereadores
mirins. A cerimônia, que
acontece às 15 horas, também
vai marcar a eleição da mesa

diretora dos pequenos, nos

moldes de uma Câmara

tradicional, com presidente,
vic� e secretário. Prefeito,
secretários, vereadores, entre
outras autoridades, foram
convidados.
Os nove vereadores mirins, de
seis escolas das redes estadual
e particular do município,
foram eleitos entre 48
candidatos em novembro do
ano passado, em eleição que
envolveu cerca de dois mil

estudantes. Os alunos Junior
Ugarte Krüger e Emili Julia

Paludo vão representar a

Escola Lauro Zimmermann;
Saraah Fiamoncini e Tiago
Ferreira Thives, a Alfredo
Zimmermann; Ana Elizabeth

Lima, aAlmiranteTarnandaré;
JoãoRicardoKeske, aSãoJosé;
Thaizy Rosa Lima e Sabrine
Brando Kulik, a Escola São

Pedro; e Wilson de Oliveira, o
Centro Educacional Carrossel.
Os vereadores mirins vão se

reunir a cada quinze dias para
discutir temas de interesse da

comunidade, como educação,
saúde é obras. Eles também

podem apresentar indicações,
que são encaminhadas para o

prefeito.Aproposta do progra
ma é aproximar crianças e

jovens do Legislativo, e fazer
com que entendam o verda
deiro papel do vereador, que é

de fiscalizar e legislar, porém,
muitas vezes confundido com
as atribuições do Executivo.

(Carolina Tomaselli)

Vereadores buscam recursos Sérgio Schwartz é eleito'�
•

CESAR JUNKES/OCP
'r:�

O vereador Pedro Garcia ••

d 't d W' í,

(PMDB) participou ontem de V I Ce - p reS I e n e a eg n':;
audiência na Secretaria
estadual de Infra-estrutura

para tratar de convênio entre
o Estado e o município para
obras de pavimentação na Rua
Lino Piazera, no Bairro Santo
Antônio. Garcia esteve

acompanhado do secretário

de Desenvolvimento

Regional, Ivo Schmitt Filho,
e do secretário de Obras
Públicas e Habitação, Alberto
João Marcatto.
A comitiva deve retornar a

Florianópolis na quinta-feira
da próxima semana para
encaminhar a documentação
solicitada ontem, e discutir
valores da contrapartida do

governo. A obra, orçada em

R$ 500 mil, é uma antiga
reivindicação da comunidade,
principalmente por causa do

tráfego intenso, já que a rua

liga os bairros Santo Antônio
e Nereus Ramos, lembra o

vereador.
Outro vereador de Jaraguá

Garcia: audiência na Infra-estrutura

do Sul que esteve ontem na

capital do Estado foi

Jurandir Michels (PV). Ele
manteve audiência no

departamento da Polícia

Rodoviária Estadual para
tratar de assuntos referentes
à SC-416. Michels também
visitou o gabinete dos

deputados estaduais Joares
Ponticelli (PP), Ana Paula
Lima (PT), Silvio Dreveck,
Rogério Mendonça e Gilmar
Knaesel (PSDB). (Carolina
Tomaselli)

O diretor corporativo
i.ntemac iona l da Weg,
Sérgio Schwartz, foi eleito
vice -presidente executivo

do grupo. O cargo foi criado
recentemente pelo Conse
lho de' Administração,
durante a reunião para di
vulgação final dos resultados
de 2006 da multinaciorral.
Com isso, a empresa comple
menta o ciclo de mudanças
administrativas

implantadas em janeiro.
A vice-presidência Execu

tiva coordenará projetos
específicos definidos pela
presidência e conselho e

dirigir assuntos opera

cionais, permitindo ao

presi-dente concentrar-se

em assuntos estratégicos.
Sch-wartz acumulará os

dois cargos.
Formado em Ciências Con-

tábeis, Schwartz tem espe-

/J
.1

cializações em Práticas Ge-
li

rencias e Logística Empre
sarial e MBA em Executive

�

Team Management, pela
j

Fundação Getúlio Vargas!:'
,N a Weg desde 1985, foF'
diretor de Logística;';
superin-tendente do

mercado externo na Ásia � �
responsável pelas�
negociações da aquisiçãó1
da fábrica do grupo na:
China.

MUDANÇAS - Em 2006, as,
empresas do grupo foram'

reorganizadas em quatro'�
grandes negócios: Energia, �
Automação, Motores e)

Tintas. No exterior, foram'
criadas unidades regionais

c

ligadas à nova Diretoria;·
Corporativa Internacional. :

As diretorias de cada mer

cado passam a ter sedes fora'
•

do Brasil: Estados Unidos,
Portugal e China.
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SUSTO: VIZINHOS DIZEM QUE TUDO COMEÇOU NA PARTE SUPERIOR DE UM DOS PRÉDIOS, POR VOLTA DAS 23H

Incêndio destrói galpões de índústríade píãstícos
Fogo levou abaixo

as paredes e reduziu

os prédios a ferro

retorcido e entulho

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

A quinta-feira foi de

muito trabalho .na Tritec

Indústria e Comércio de

Plásticos. Instalada noBairrol

Rio da Luz, a empresa teve

os três galpões de depósito
completamente destruídos

por um incêndio. Iniciado

por volta da 23h de quarta
feira, ele se estendeu até o

final da manhã de ontem.

.Mesmo sem as causas

apuradas, os moradores

próximos supõem que o fogo
começou na fiação elétrica
a partir de um curro
circuito. Segundo a vizinha
Rosa da Silva, os primeiros
focos foram vistos na parte
superior de um dos prédios.
"Eram 23h15 quando
abrimos a janela dos fundos

e nos deparamos com o

clarão causado pelas
chamas", comentou ela
ainda bastante assustada.

Depois disso, a família não
conseguiu mais voltar para
dentro de casa. A

aposentada diz que ficou na

sacada por toda à noite

acompanhando as tentativas

dos bombeiros de conter o

incêndio. No total, Rosa viu
40 homens trabalhando no

local até às 10h de ontem,

. quando o fogo terminou. Ele
foi contido antes de chegar
ao galpão onde os produtos
plásticos são produzidos.

De acordo com o

comandante do Corpo de
Bombeiros Voluntários de

J araguá do Sul, Maikon
Leandro da Costa, eles

gastaram 700 mil litros de

água na operação. Além da

equipe do município,
também participaram da

investida, grupos vindos de

[oinville , Corupá e

Guaramirim.
Ainda conforme o

comandante, não havia

operários dentro dos galpões
no momento em que as

chamas irucraram. "A

informação é que apenas o

guarda estava trabalhando

naquela- hora", afirmou.
Também não há dados sobre
o número de funcionários que
prestam serviços à empresa,

mas, segundo fontes não

oficiais, são cerca de 180.
A diretoria da· Tritec

preferiu não se manifestar a

respeito do assunto. O'

proprietário, Pedro Gatti,
estava muito abalado e não

foi encontrado para dar mais
detalhes quanto aos prejuízos.
A Tritec é considerada uma

empresa exemplar em toda a

Região e é o resultado de um

esforçomuito grande tanto da
diretoria como de seus

colaboradores. Durante todo
o dia, a empresa recebeu a

solidariedade de empresários
e amigos. É provável que nos
próximos dias seja divulgado
um laudo feito pelo perito da

empresa seguradora.

Prefeitura diz que abatedouro será' ativado em abril
o secretário de Desenvol

./ vimentoRural, Amarildo Sarti,
:i informou que o abatedouro

í
�

unicipal - localizado no

) Garibaldi e inaugurado em

julho de 2004 - deve funcionar
R a partir do mês de abril. O

espaço será usado para o abate
de gado bovino, suíno, caprino

'

" e ovino porum condomínio de
criadores.Nopróximomês será
aberta licitação para adequar
parte da estrutura física
conforme exigência do
Ministério da Agricultura.

'�creditamos que o espaço
estejapronto para funcionar até
final de abril", comentou Sarti,
informando que o

inyestimento p�ra reestru

turação é de aproximadamente

CAÇA-NíQUEIS
Polícia apreende
to máquinas em JS
A Polícia Civil apreen

deu nessa semana 10
máquinas caça-níqueis no

.

município. O' de legado
Driel Ribeiro, informa que
Os proprietários dos
estabelecimentos com os

aparelhos responderão
processo de' contravenção
Penal em liberdade. A pena
Para esse tipo de crime é de
tr'es meses a um ano de'
detenção;

R$ 300mil.Oprojeto engloba
adequações no pátio interno,
na canalização, nos bretes

(onde os gados são

confinados), construção de
vestiários e instalação de

rampa e demais equipamentos
para o corte final da came.

Segundo ele, a reposição
da instalação elétrica roubada
em dezembro passado será

bancada pela associação de
criadores e deve custar cerca

de R$ 40 mil. No fim do ano

passado, a Prefeitura investiu

aproximadamente R$ 6 mil

por meio do Froagro (Fundo
de Incentivo ao

Desenvolvimento

Agropecuário) na vedação,
colocação .

de tela

passarinheira - nos vãos das
telhas para impedir entrada de
insetos e pequenos pássaros -

e adequação das portas de
acesso ao abatedouro.

Mensalmente, a prefeitura.
vai repassar R$ 10 mil ao
condomínio de usuários para
custear o transporte dos
animais e a energia elétrica.
Sarti explica que o Ministério
da Agricultura vistoriou o

local há cerca de quatromeses,
a pedido da Secretaria de
Desenvolvimento Rural, e

disponibilizou relatório final
do projeto de reestruturação

. em dezembro de 2006. O
secretário calcula que no local

poderão ser abatidos 75 mil

quilos de came pormês. (DZ)

SEGURANÇA '

Órgãos debatem ações conjuntas de

fiscalização em audiência pública
Defesa Civil, Polícia,

Ministério Público, Corpo
de Bombeiros, Fujama
(Fundação Jaraguaense do
Meio Ambiente) e

proprietários de casas

noturnas reuniram- se

ontem, na Câmara de

Vereadores, para definir

ações conjuntas de

segurança. Os
estabelecimentos e outros

locais com aglomeração

deverão ·ter' os alvarás e

laudos exigidos pelos órgãos
no prazo de 90 dias para não
serem interdit�dos. Também
será feito estudo para
limitar o estacionamento

nas proximidades desses
locais quando houver
eventos. Os proprietários
alegam que pessoas se

aglomeram do lado de fora
dos shows, fazem barulho e

perturbam o sossego alheiro.

Para controlar o fogo, foram acionados bombeiros de Jaraguá e região. Máquinas foram utilizadas na limpeza do íocal.,
-

'-I, '

,
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Acere/e o ritmo de suas
conquistas na
Fellows'ldiomas.

-I·

i@@!,II'Uf!i!@(8) .

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

Inglês ou Espanhol.
Rápido e eficiente.
1 semestre em 1 mês.
Carga horária: 8h semanais.
Público: jovens e adultos.

Manhã/Tarde/Noite

Novo

Semi-intensivo

Aqui você tem:
.

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

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

Há muito tempo você queria
um curso assim.

Inglês ou Espanhol em 14 meses. *

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

Manhã/Tarde/Noite

Matriculas
Abertas

* Solicite mais informações

I·
i3275·3475

Início das aulas: 12.02.2007
i Rua .OQmlngbsida:No�a, .tÍ2j"'�JaragQâ do Sul

i \'
(em, frente à Circuito Veículos)
feIlOws@netunó.com,bf I,

Fellows' Language School Ltda.®
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I qesFllES COLOREM A RUA DA BABITONGA, NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO FRANCISCO

I praias programam muita festa
.

i
ara comemorar o Carnaval

.... ''''''._........_-

i Trios elétricos, bandas e escolas de samba ficam responsáveis por garantir a festa dos foliões até o dia amanhecer
I -

I

�olia começa hoje
�m Barra Velha e

�gue até a próxima
I

t���a�feira,
dia 20

EtLY ERDMANN .

Jij"tRA VELHA/SÃO FRANCISCO
pn:SUL
! ;,
i

.

I .:0 Carnaval promete ser

�gttado no Litoral Norte do

Estado. A partir de sexta-feira,
� 6s, as praias da região abrem a

temporada de folia com

programação que inclui desde
os tradicionais desfiles até bailes
e shows ao ar livre.

Em Barra Velha,

comemorações se concentram campeonato "Futgav", com

na Praça Lauro Loyola, no concentração no Costão des
Centro. Exemplo disto é que Náufragos, às 15h30, e o desfile
a abertura ocorre nesse local, das escolas Águia de Ouro e

às 21h. Segundo o assessor de D �Amizade, às 21h, naAv. Santa
Turismo, Cristiano Zonta, um Catarina. Na terça-feira é dia
trio elétrico vai animar quem ". encerrar a folia. Mesmo assim, a
estiver nos arredores diversão é garantida desde às

enquanto os blocos se 21h, não tendo hora para acabar.

preparam para o desfilar pela SÃO FRANCISCO DO
Praia Central.

as

SUL - Para quem estiver nas

No sábado, 17, no domingo, praias de "São Chico" o Carnaval
18, e na segunda-feira, 19, a começa no sábado, 17, e segue
festa segue com a mesma' até a segunda-feira, 19. Nestes

programação, tendo ainda os 'três dias, o Centro Histórico da
bailes "Carnaval Vermelho e cidade vai ser tomado por foliões

'

Branco", na Sociedade que devem seguir as bandas
Recreativa de Barra Velha. Os contratadas pela Prefeitura. Elas

começam a tocar às 20h.

No sábado, 18, as quatro
escolas de samba do município
desfilam pela Rua Babítonga,
também no Centro Histórico
a' partir das 20h. Os

.

integrantes da Mocidade,
Imperadores, Filhos da Ilha e

Paulas serão julgados por uma
comissão e disputam prêmios
de R$ 20 mil, R$ 15 mil, R$ 10
mil e R$ 5 mil, além de um

troféu transitório que fica com

a melhor do ano. Os quesitos
analisados são: enredo,
harmonia, alegorias e

adereços, bateria, samba
enredo, fantasias, comissão de

frente, mestre-sala e porta
bandeira, evolução e conjunto.únicos dois acréscimo são o

car e Ajap abrem turmas de desenho
ARQUIVO/OCP

Quem se interessa por
.

.

tórias em quadrinhos e quer
prender. a "dar vida à

.

aginação", tem a chance de
nir as duas coisas. É que estão
Ib .. -

i ertas· as inscnçoes para as

novas turmas da Oficina de

4\rte dá Scar' e do curso de
I desenho daAjap (Associação
i;araguaense de Artistas

�lásticos) .

I Conforme a professora
<Cristina Pretti, a "turma do
,

iuadrinho", que tem aulas no

s==Cultural Scar, não tem
Jpmite de idade. Os encontros
�contecem das 16h30 às 21h,
[endo que o aluno é quem

.
�scolhe o horário desejado.

'I I Já o projeto da Ajap é
I

�fantil
e se propõe a ensinar

rianças de oito a 13 anos a

esenhar. As turmas devem

I e encontrar nas sextas-feiras

f tarde ou na manhã de

tábado. No total são dez

vagas disponíveis em cada

Cristina: aulas ensinam produção de HQ' s

uma delas. A Associação definidos, mas �s aulas vão
está instalada no primeiro começar no próximo mês.

piso. do Terminal Informações sobre o curso da
Rodoviário de Jaraguá do Scarpelo telefone 3275�3901,
Sul, na Rua Antonio com Silvia. Interessados no

Cunha, Bairro Baependi. programa de ensino da Ajap
Os valores referentes à podementrar em contato com

mensalidadede ambos os a professora Cristina pelo
cursos ainda não foram 8823-8483. (KE)

Posto da PM em

Itajuba é aberto
Os veranistas e moradores

da praia de Itajuba, em Barra

Velha, contam agora com um

posto provisório da Polícia
Militar. A unidade começou a

funcionar no início deste mês e

permanece instalada na Rua
Evaristo Lopes Dutra, 44, até 18
de março. Mas, há a

possibilidade de transformar a

sala em um local de atendi
mento permanente, de acordo
com a diretora de Trânsito do

município, Vera Santin.

Secretaria faz
Feira de Artesanato'

Interessados em participar
da Feira de Artesanato de
Barra Velha, realizada sema

nalmente na Praça Lauro

Loyola, podem se inscrever na
. Secretaria Municipal de
Turismo. A taxa para artesãos
da cidade é de 'R$ 50. Aqueles
que vierem de outros municí

pios pagamR$ 100. Informações
pelo telefone (47) 3446-1231.

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,091 2,093 11

PARALELO 2,210 2,231 11

TURISMO 2,028 2,178 lie

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

lie BOVESPA 45.955 ·0,09%
11 DOW JONES (N. York) 12.765 018°�
11 MERVAL (B. Aires) 2.132 013%
11 NIKKEI (Tokio) 17.897 0,81%

0,752

• CUB fevereiro

R$89q,14

• FALECIMENTOS
Faleceu às 05:00h do dia 15/02, asenhora Leonora Zapella Spézia,
com idade 84 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila

'

Lenzi e o sepultamento no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 09:00h do dia 13/02, o senhor Sebastião Formigari, com
idade de 81 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no Cemitério Municipal daVila Lenzi.

.

Faleceu às 06:00h do dia 13/02, o senhor Werner Streit, com idade
74 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Cristo e o

sepultamento no Cemitério Bom Jesus de Schroeder.

Faleceu às 19:40 do dia 12/02, a senhora Maria Carvalho Cardoso,
corn idade de 84 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no Cemitério da Barra do Rio Cerro.

• PLANTÃO DE POLíCIA

Tentativa de estupro
.

Um homem foi preso na noite de quarta-feira acusado de tentar
violentar uma jovem de 18 anos, na Rua Manoel dos Santos, Bairro Ilha
da Figueira. A polícia foi chamada por moradores da cornunldade que
testemunharam quando o homem agarrou a moça e tentou leva-Ia para
matagai. O acusado reagiu a prisão, foi necessário o uso da força para
prende-lo. Em seguida ele simulou uma convulsão, sendo levado ao

hospital, onde o médico constatou que o mesmo havia fingido a

convulsão. Na Delegacia foram encontrados em posse do acusado. dois
cheques do banco HSBC que haviam sido furtados na terça-feira.

Acidente
.

Rúbia Bylardt, 37 anos, ficou ferida após bater a moto Biz, placa MDC-
5832 de Guaramirim, contra o caminhão Ford Cargo, placa MBY-9612
de Jaraguá do Sul. O acidente aconteceu por volta' das 16 horas de
quarta-feira na Rua Henrique Friedmamm. Centro de Guaramirim. A
motociclista foi levada ao Hospital Santo Antônio com um corte

profundo próximo ao olho direito, hematoma no olho direito, corte na

cabeça e escoriações nos braços.

Furtos de moto
A motocicleta Biz, placa MHX-6720 de Corupá, foi furtada segunda
feira, em frente a casa do dono na Rua Roberto Seidel. Centro de

Corupá. Também na segunda, a moto Honda, placa MCJ-01 02 de
Jdinville, foi furtada na Rua Gustavo Rubim, Bairro AvaL em Guaramirim,
em frente à Escola Alfredo Ziemamm. O furto aconteceu por volta das 16 .

horas.

Assalto
Uma residência foi assaltada na terça-feira, em Guaramirim. Quando os

proprietários da casa estacionaram o veículo na garagem foram
abordados por dois rapazes armados, que lhe fizeram ameaças. Os
jovens furtaram uma carteira com documentos e dinhéiro, e a camionete.

Furtos em casas

Na Rua Marina Frutuoso, Centro, uma casa foi arrombada na terça-feira.
Foram furtados três frascos de perfume, um relógio e roupa. Também na

terça, foram furtados de uma casa no Centro, um aparelho de OVO e um

aparelho de som. Segundo a proprietária da residência, os bandidos
tomaram banho e sujaram todas as toalhas.

COMUNICADO
CROMAGEM JARAGUÁ - Serviços de Cromo Duro e Niquelação
Química inscrita no CNPJ 08.058.657/0001 - 11, I.E 255.100.642,
estabelecida em Jaraguá do Sul, na Rua Ângelo Rubini, 299, Barra do

. Rio Cerro, torna pública que requereu junto ao FATMA a Licença
Ambiental de Operação (lAO) para o funcionamento da Estação de
Tratamento de Efluentes, processo nO. IND/787/CRN, atendendo a

resolução CONAMA nO. 281 da Portaria da FATMA nO. 074.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO O CORREIOESPORTIVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

NO LITORAL: DECISÃO DE CAMPEONATO MOVIMENTA A PRAIA DE BARRA VELHA NO FIM-DE-SEMANA
DIVULGAÇÃO

o lime dos Veteranos Maringá (calção escuro) superaram o Faixa Azul de virada por 5x4 e estão nas semifinais da categoria veteranos

Carnaval será nas areias da

quadra centralde Barra Velha
Sábado e domingo
tem as semifinaiS e

finais na quadra
central da cidade

BARRA VELHA

Uma boa opção para os

turistas que estiverem no

litoral norte curtindo o

feriado de carnaval. Neste
fim-de-semana, na quadra
central de Barra Velha,
acontecerão as disputas
semifinais e finais do
Campeonato de Futebol de

Areia, promovido pela
prefeitura daquela cidade.
As categorias em disputas
serão o sub-13, sub-IS,

COPA AMÉRICA

Dunga acredita
em dificuldades
o sorteio dos grupos da

primeira fase da Copa
América colocou no caminho
da seleção adversários
complicados, na opinião do
técnico Dunga. O Brasil
enfrentará México, Equador
e Chile na etapa inicial da

cOmpetição. Dunga acom

panhou pela TV o sorteio.
Campeão da competição co

rno jogador em 1989 e 1997,.
o treinador vê dificuldades
para o Brasil na trajetória até
as quartas - de - final.

livre e veteranos.

As partidas decisivas

começam amanhã, com os

jogos das semifinais a partir
das 19h, nas categorias
Livre e Veteranos. No

domingo serão os jogos da
decisão de terceiro lugar e

a grande final. Nos Vete
ranos os jogos das semifinais
serão entre Oliveira Es

porte x Veteranos Maringá,
às 20h30 e Supermercados
Provesi x Casa das Tintas

.às 21h1S. Na categoria Li
vre os jogos são entre Divi
sa x São Cristóvão/Provesi,
às 19h e Amizade x Amigos
do Nado às 19h4S.

No domingo, a decisão
de terceiro lugar para os

ESPANHA

Barcelona pode
perder estrelas
O Barcelona poderá nego

ciar o atacante camaronês

Samuel Eto'o ou o brasileiro
Ronaldinho ao final desta

temporada. De acordo com

o diário espanhol Marca, o
clube' precisará de recursos

para fechar uma possível
contratação do português
Cristiano Ronaldo junto ao

, Manchester United. O diá
. rio informou que a venda de
uma das suas estrelas não

está ligada à confusão entre

os dois atletas.

Veteranos acontece às l Zh:
e na Livre às 18h30. Já a

decisão será a partir das
17h4S entre os Veteranos e

19h30 na Livre. Já na cate
goria sub-Ll a decisão foi
no último sábado. O

campeão foi o time do
Souza Lanches. O vice

. campeão foi o São Cristó-
vão e em terceiro ficou o

Amizade. No sábado serão

realizadas as finais do Sub-
13 e Sub-IS.

Os artilheiros dos vete
ranos são Lidia (Provesi) e

Elton (Faixa Azul), corn
oito gols cada e no livre
Alexandre (Recanto) e

Veroni (Tblayck) dividem
a liderança com dez tentos

marcados. Nos veteranos,
os goleiros menos vazados
são Célio (Oliveira Esporte)
e Alexandre (Provesi) com
seis gols sofridos e na livre
Mancha (São Cristóvão)
levou apenas sete.

Semifinais - sábado

19h - Divisa x São Cristóvão

19h45 - Amizade x Amigos do

Nado
-_--

20h30 - Oliveira xMaringá
21 ii15-P�Casadas lintas
Rnais
-- ----�-

Domingo
17h - 30 lugar - veteranos

-

17h45 - final- veteranos
- _,,- --

18h30 - 30 lugar -livre
19h30 - final livre

Fluminense admite

querer Renato Gaúcho

SEXTA-FEIRA, 16 de fevereiro de 20071 7

• LINHA oE FUNOO Julimar Pivatto

Dois técnicos caíram
A rodada ceste meio de semana provocou mudanças no comando
técnico de duas equipes que, coincidentemente, se enfrentam
amanhã. O primeiro a cair ontem foi o técnico do Brusque, Gérson
Andreotti, e levou junto o preparado físico Clauter de Barros Lima.
O outro foi Gilmar Iser, do Joinville. Para o confronto entre as duas

equipes, dois interinos. No Brusque, o auxiliar Marcelo Margalho
assume interinamente, a exemplo de Zé Carlos Paulista, no Jec. O
time da Manchester catarinense disse não ter pressa para escolher
o novo treinador.

homenagem através destas belas canções, que foram por
eles trazidas.
É mais uma forma do Círculo integrar-se à comunidades,
trazendo alegria, valorizando a amizade e a família.
O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, fundado em 29 de novembro
de 1991, reúne os descendentes de italianos'de nossa região,
com a finalidade de resgatar a cultura, promovendo, mantendo •

e incentivando a preservação das tradições, dos costumes
-

dos usos e festas dos antepassados, em especial o ensino e

o cultivo da língua e de seus dialetos.
Uma das formas mais bonitas desta preservação é sem dúvida
através do canto.
Em nossas edições, divulgaremos letra de canções italianas.

DolL '/tolio noi siomo porliti
.

Brusque
Já em Brusque, além de
acumular maus resultados,
Andreotti não vinha se

entendendo muito bem com a

diretoria e também com alguns
jogadores. A meta da equipe
nesta competição era disputar
uma vaga para a Série C,
Andreotti foi o responsável, em
2006, pela bela campanha
brusquense na primeira fase do
Estadual.

Desfalques
Criciúma, líder do campeonato
com dois gols de saldo a mais

que o Juventus, terá dois

desfalques para a partida deste

domingo, contra o Guarani, em
Palhoça. O zagueiro Cláudio Luiz
lavou' o terceiro amarelo e o

meia Rudinei foi expulso. O
técnico Gelson da Silva ainda
não definiu os substitutos para a

partida.

Mala preta
Depois da vitória contra o

Atlético, o técnico Itamar
Schulle disse à Rádio Jaraguá
que sabe da mala preta que o

Criciúma enviará para o time
do Próspera complicar a

partida neste domingo, O
adversário do Juventus, além
da bonificação em dinheiro,
terá a motivação também de se

livrar da lanterna. Parada dura

Confusão
As coisas não estão nada boas
em ltalal. Depois de perder
para o Guarani de Palhoça por
4x1 em casa, o presidente do
Marcílio Dias, Carlos Crlsplrn.: �

e o jogador Édson Rosa, se
desentenderam com os

torcedores. Crispim, depois de
ouvir alguns xingamentos,
quase partiu para cima da
torcida na saída do estádio.

Em 1875 chegaram ao porto
de Itajaí os primeiros":
italianos do norte. De lá
deslocaram-se para vários"
locais que foram povoados e

colonizados por estes bravos.
Entre eles estavam nossos

antepassados, a quem
desejamos prestar nossa

Dall'ltália noi siamo partili
Siamo partili com grande onore

Trenta seigiorni di macchina a vapore
E in America noi siamo arrivà.

Ail 'America noisiamo arrivati
Non abbiam trovato ne paglia ne fieno

Abbiam dormito sul nudo terreno
(ame Ie bestie abbiano riposà.

l 'America l'Munga e L'e larga
L'e Formata dimonti e dipiani

E con l'industrie dei nostri Italiani
Abbiam Fondato paesi e città.

Mérico, Méricom Mérico
{PsusurumJluÃllntul
Ãllrír� Ãllrír�Ãllri(u

IeunbelÃluzzuuouIi/lur
Depto (omunicação

VIPCOMM

RIO DE JANEIRO

Na busca porum substituto

para o técnico Paulo César

Gusmão, demitido no último

sábado, o Fluminense pode
atrapalhar oarqui-rival Vasco.
O interesse em Renato

Gaúcho, treinador cruz

maltino, que era considerado
boatopelos dirigentes vascaínos
foi confirmado pelo clube
tricolor. Além de Renata, o Flu
também demonstrou interesse

em Tite. Renato: assediado nas Laranjeiras
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TAÇA BRASil: NA QUARTA-FEIRA, MAlWEE VIAJA PARA A DISPUTA DA TAÇA BRASil NO RJI
li

Malwee embarca para dois
amistosos no interior do PR
No fim-de-semana o

..

time jaraguaense
enfrenta Guarapuava·
e o Ponta Grossa

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

,

i.

Depois de dois amistosos
contra times amadores, a

Malwee parte agora para
dois desafios difíceis no

interior do Paraná. Neste
fim- de - s.emana, os

comandados do técnico

Fernando Ferretti enfren
tam o

. Deportivo, de

Guarapuava, e Ponta Gro

ssa, ambas equipes do inte
rior do Paraná e que dispu
tam a Série Ouro daquele
Estado. As partidas fazem

parte da preparação para a

Taça Brasil, que começa no
dia 24\ em Teresópolis
(RJ). �

"Até agora enfrentamos
dois adve r sár io s menos

expressivos (Rio do Sul.e
Agronômica) e vencemos.

Mas teremos mais dificul
dades nestes próximos
amistosos", disse o auxiliar

Gélson .(5) chegou no início do ano na Malwee e diz que a adaptação foi rápida

técnico Marcos Moraes, o

Marcão, que comandou o

treino na tarde de ontem,
no Ginásio da Duas Rodas.
Na próxima quarta-feira a

equipe embarca para a

serra fluminense. Antes de
estrear na Taça Brasil, o

time j araguaense fará um

amistoso contra o time da
casa no ginásio da com

petição.
Mar c

âó acredita que

amistosos neste momento

são a: melhor forma da

equipe pegar ritmo de jogo.
"Vamos enfrentar times

que vêm de fases seletivas
e mais preparados. Mas a

gente tem uma boa base e

o Gélson e o Jean que
chegaram se encaixaram

muito 'bem nesta pré
temporada", comentou ain

da o auxiliar. Gélson, que
tem 29 anos e vem de

,

Chapecó, endossa o gue diz
Marcão. "Tive uma boa

adaptação no grupo e a

amizade surgiu desde o

início da preparação",
comentou. O fixo já atuou

nos dois primeiros amis

tosos, mas diz que ainda é

preciso paciência para se

enquadrar no esquema da

equipe. "Aos poucos a

gente vai se encaixando na

parte tática", avaliou.

Chefe da Honda acredita em melhor
. .

desempenho de Rubens Barrichell.o
'BARCELONA

"f

O chefe da equipe Honda,
Nick Fry, declarou ontem que o

piloto brasileiro Rubens .Barri
chello deve apresentar em 2007
um desempenho superior àquele
do ano passado, quando ficou na
sombra de seu companheiro
Jenson Button. Já na equipe há
um ano, Barrichello não poderá
mais usar a falta de familiaridade
com o novo carro como justi
ficativa para seu fraco desem-

penho. '1

Para Fry, o fato de o-time
passar' a correr COTl'l�pí{�JtBrid
gestone será mais um, -fator
favorável aBarrichello;qtl�q;ú:ria

. fi,;;'>;' , •• a. c

com a borracha japon�,iYim seus .

/;.,,:;:

anos de Ferrari e, portanto, tem

experiência com ela. ''Acho que
este ano Veremos um Rubens
diferente, muito diferente", disse .

Fry para o site da revista

Autosport. "Durante o inverno

ele emagreceu cerca de cinco

quilos, Ele está muito, muito
motivado, e está gostando muito
de andar' com os pneus

, Bridgestone".
"Acho que você verá uma

pessoa diferente, e ele fará Jenson
merecer o seu salário", com-'
pletau. De acordo com o dirigente,
o baixo desempenho do ano pa-'
ssado se deve ao fato de Barrí
chelle não se sentir con-fortável

.

com o controle de tração de seu

carro e com o sistema de freios -

áreas alteradas para este ano.

DIVULGAÇAÓ

Barrichello: confiança da equipe

o CORREIO DO POVO

.�

Brasil faz o último jogo,
em terras espanholas
MADRI

A Seleção Brasileira de
Futsal terá hoje o último

compromisso da programação de
treinamentos e amistosos deste
mês em terras espanholas. A
equipe irá enfrentar a seleção de

Alicante, no Pavilhão de

Esportes da cidade de San
Vicente de Raspeig, que fica a

cerca de 400 quilômetros de
Madri. O duelo está marcado

para as 17h, pelo horário de
Brasília (20p pelo horário local).

O time está reunido desde o

último domingo e já realizou
duas partidas contra os

.
combinados de Guadalajara, com
vitória por 5x2, e Córdoba, em
jogo realizado na quarta-feira, e

I'

'que mareou mais um triunfo
verde-amarelo, desta feita por
3xO.

. Segundo o supervisor de
seleções da Confederação
Brasileira de Futsal, Reinaldo
Simões, o nível de dificuldade
vem crescendo a cada
adversário. "O primeiro jogo
foi tranqüilo, já o segundo foi
mais pesado o que ébom para
que o PC de Oliveira (técnico)
possa avaliar o elenco, tanto
na parte tática, quanto na

.
técnica", pontuou Simões. O
elenco brasileiro está concen.
trado .no centro de treina.
mentos da Real Federação
Espanhola de Futebol, que fica
em Las Rozas, região
metropolitana de Madri.

ti
mI. I.OU.
,L � o V IE W IE A R

Promoção de verão'
.

Preços:
R$5,OO - R$10,OO -

R$15,OO - R$20,OO·
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Passou
pelo Positivo,
passou no
vestibular.

AWHO
PORE DE S. nllAGO LEMKE 5090016
AliNE Of AZEVEDO PIOVE2AN 5800
AUSSON CHRISTIAN SCHEllfR 52179702
AlIA LUISA MAIACO MOROm 112046
ANA PAUlA PEREIRA 169048
ANDRE LOCKS WEBER 92031
ANDR!AS SlOLIMfl!R 19046

1 CAIDUE GABRIEL SCHATZMANN 11681
ElSlO F. HEHEVENUTTI JUNIOR 20044
fEUPE ARAUJO IlZUKA 51047
FERN4NDA H. PEREIRA DE DEUS 5614
fERNANDO A. J. NOBRfGA 5144000.
f£RNAllDO MORITZ PENJEAIlQ 107034

lGABRIEIACAi.OEIRINI ARUTO 17396
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NATALIA TRAFANI SANCHES 14044
NElSON MIKHAIL CAMARGO 3964
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81

A maior
"'"

aprovaçao
nas federais·
e em outras boas
universidades.
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.
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TAlilA EWALD WUER6ES
TAnANA tElJOUX GAVA
TlW.£S HElIRIQUE FERRI
THIAGO fllll'f JOSIHO

N'MTIt.
9490
11339
8311
365m
480�6
51459847
maa
14842
4841
10340

ALUNO N'MTR. CURSO INsmulçAo
ED CARLOS DA SILVA 506036· ENGENHARIA QulMICA UFPR
FERNANDA TROMBINI NUNES 313025 M£OIClNA UFPR
GABRIElA GlfSH GARCIA 21S031 FARMÁOA UFPR
HAROLDO P. DA SILVEIRA SA�OS 13129 GEOGRAFIA UfPR
JAQUEliNE VICENilN PATH 11096 ENFERMAGEM UFPR
JOAD COMAlZmO 12041 ENGENHARIA QUíMICA UFPR
MATHEUS QUEIROZ 76996 CI£NClAS ECONÔMICAS UFPR
MAURICIO C. RANGEL CYRINO 1.8040 ADMINISTRAÇÃO UFPR
IWAElLA emo PENTEADO 26000 MEDiaNA UFPR
RODRIGO DACOSTA 311030 PSICOLOGIA UFPR
TATJANA VURI DE SOUZA 4138996 ADMINISTRA�O UFPR
WAlDIR ALTMANN JUNIOR 130036 MEDICINA UFPR
______..PP=F=a��

INSTITU.fÇÃO
Uf$C
UFSC
UfSC
UFSC
UFSC
UFSC
UFS(
UFS(
UfSC
UfSC

ANABATSCHAUER 12637
ANDERSON n, RODRIGUES u� SILVA 3034
ANORESSA DA SilVA LONGO 3026
BEATRIZ YUMI PEREIRA ZZ047
CAMIIA SilVA TAMIELLO 15105
CARLA KEINER! EHLKE 11 037
CARLOS EDUARDO SILVA 11800
C1HTHlA FACANHA WENOEL 136029

CURSO
JORNAlISh\()
ENGENtfA�1A MECÂNICA
ENG. Of COI<lfR. E AUT.
ENGENHARIA CMl
FARMÁCIA
ENGENHARIA QulMICA
lfTRAS
MEOICINA
ENGENHARIA CIVIL
MEllICINA

MEDICINA UfPR
MEDICINA UfPR

.

MEDICINA UfPR
EN6ENIIARIA QU1MlCA UFPR
NUTRIÇÃO UfPR
otNClAS fCONOMICAS OFPR
GEOGRAFIA UFPR
fARMÁCIA UfPR

AWHO H'MTR.
ADlllHRISTINAV. KROPIWIEC 5061016
ADRlI.NA CRISilNE AlBRECHT 94048
ADRIEL ROWE 9792
AlANNA KERN DE PUTRA CORIA 1 S 199
AtDINE LUISE GARCIA 489972
AtMORE G. H.MAIA O! OllVflRA 174S9
NfREDO VAU! GROEGER 228m
AliNi DOS s.IIlro� 9Ql0302� .

AUN! MARIAN! HORNB.URG 50'12988
AUSS® CHRISTIAN SCHEllER S217970Z
AlYN!'l1JNKEs SCHfOCHET 64041·
AlMNOAtRISTINA DUAm NEVES 17418
IJMHDA RIESEMBERG FERREIRA 156043
AIiAH�A RIESEMBERG FERREIRA 156043
ANA CAROLINA lOECHEL DE OLIVEIRA 78042
ANA CAROLINA MENDES DE MEllO 9067
ANA ClARA MONSORES DE ABREU 68047
ANA ClAUDIA KOEHN 45047
ANA tulSA All fERREIRA 17779
ANA PAUlA PEREIRA 169048
ANDRE EDUA�OO DHARVA1I10 10677
ANDRElUIZ O'AVIlA 15164
ANDR� MA�INS FERREIRA 15830
ANDRtMARTINS FE�REIRA 15830 .

ANDREAS SlOllMElER 19046
ANDRESSA COllARIN 1031
ANGflO AUGUSTO MANNES 11533
ANNAClAUDIA BAPlISTA 16004
ARIANf DHCIN PIRES 11495
AURElIO GEWEHR CAMILOm 120006
BAABARA BARRETO 14290
BAABARA FERNANDES SAlAMON 185043
BAABARA WEIS 55042
BEATRIZ YUMI PEREIRA n041
BERNAROO GUTH LOIlO 9440
BIAHCI! CAMARGO COSTA 99040
BRUNA ALVES PAlADINO 50040
BRUNA ALVES PAlADINO 50040
BRUNA ALVES PAlAIlINO .. 50040
BRUNA SCHMIH 11630
BRUNO ORAUYNSKl 13048
BRUNO DRAUYNSKl 13048
BRUNO DRAClYNSKl 13048
BRUNO MESCHfSI QUINTAfS 60046
CAIO RODRIGO S1J;fFEN 900910431
�llARDSANOSALEME 161047
�IIA SILVATMlIEllO 15105
�llA TOM10 1 SZ96
WIllA YAlMGUlltENOCH 47031
CAMIllA SAVIAN 115045
CARlA EUAHA I'lCCOlI 236031
CARlA KEINIRHHlKE 11037
C/iilOS AlBmO �UNTZ NAZARIO 143Q?
C/iilOS f.AlV6S Pf OllV!IRA 760S 1
CARIOHDlIAAPO BARBOSA· . 10406$
CAlLOS t.CAANlflBElTRMlI 8036
CARlOS E. CARNEILBE1.TAR/rII 8056
CAlLOS E. CARNIU 8ELTRAMI $036
WOUNA flHARDI BRUIMIfR 5037
WOliN! PACHECO .: 8800
CIIROlIHE lAlS fSf'INDUIA 16609
OIRlSllNA DE MEDEIROS 190039
ClAUDIA ROSA SAIInHI 29033 .

��Gl£RDfILA�CA 113042
tiNNtfTRtMlGONCAlvtS 12165
BAlAN! 1REM� GONCALVES 12165
!�lf, DA SILVAf. NEGAAO 6041
....IElE Il(lS REIS 136041
fWllHtREGlrIA SONZA 1443�

aIRSO
DESIGN DE MODA
PSI'OlOGIA
MeDICINA
JORNAUSMO
COM�RCIO EXTERIOR
515'1. O� INfORIMÇ�O
QIR�IT9
DESIGN .

DESIGn DE MODA
ENG. DE PROD, E SIS!.
COMUNICAÇÃO SOCIAL
MEOICINA VETERINÁRIA
MARKETING
FARMÁCIA (21 OPÇÃO)
DIREITO
CltNCIAS BIOlOGICAS
COM!RClO EXTERIOR
DIREITO
ARQ. E URBANISMO
£NG. Df PROD. E 51ST.
DIR�ITO
CltNCIAS CONiMEIS

.

EDUCA,Ç�O ffslCA
· EDuc.íi:AQ FJSICA

ENGENHARIA MECÂNICA
FAR!MCIA
PUSLIC E PROPAGANDA
OIREITO
ARO. E URBANISMO
FARMÁCiA
COMUNICAÇ/iO SOCIAL

· FAR!MCIA
NUTRIÇÃO
fNGENHARIA QUIMICA
AllMIN1STRAClo
DIREITO
PUBUC,E PROPAGANDA
DIREITO
MEOICIN�
ADMINISTRAÇÃO
(OMlRClOfXTERIOR
DIREITO
DIREITO (2' OPÇÃO)
OrNCIAS BIOlOGlCA5
I'UBl. E PROPAGANDA
DESIGN DE MODA
HUTRIWJ .

NUTRIÇÁO
MEDICINA vmRINÁRIA
OOQIfJOlOGIA
DIRElJO

· COMERCIO �lfRlO�
fHG. Q� !'ROIl. E SI$T.
OIRfiro
PSICOLOGIA

·

MEDlClHA
MfOlCINA
ENG, MEC. (21 OPÇAo)
fARMÁCIA
aENCIAS CONTÂBEIS
·JORHAUSMO
MEDICINA
DIRBIO
f!lll. DE AUAIENlOS
EOUCWP A$lCA ••

EOU�flSfCA
ADMINlS"
(I�(IAS 81OtOOIÇAS
F.IA

.

INSTITUIÇÃO
ACAfE
ACE
ACAFE
AWE
ACAFE
UNIC£NP
POC/PR j

.AiAfE I

ACAFE
UDESC
ACAfE
ACAFf
UNICENP
UNICENP
ACME
UNICENP
ACAFE
ACME
PUC/pR
UOESC
ACAfE
ACAFE
ACAFE
UNIPAC
UDESC
ACAFE
IELUSC
ACE
SOOESC
UNICENP
ACAfE
PUc/pR
PUC/pR
SOCIESC
ACAF£
ACAF�
UNICENP
UDC/Rl
fSMjRl
hCAfE
UNICENP
ACAFE
UNICENP
AWE·

.

IEWS<:
ACME
UNKEN'
IELUSC
UDEse
ACAfE
ACE
AWE.
VPESC
Aef
ACE
PUC;Pg
UNICEHP
UNICEHP
UNlCfNP
fiME
IEWS(
ACME
PUC/PR
U�EK
AWE
IHUSC
M.Af£
I'UC!PR
AWl

AWHO H'MTR.
DEBORAH ABUHAB 11541
EDUARDO PEREIPA MOTTA 7170
£lISWROUNA /MeIIAOO 106003
EMANUEL FLORES 86029
EMANURL£ FARAH 121045
EMANUíllHARAII 121045
Ei/IANUEUEFAR.\H 121045
,EMANUfUUEPER 131 a� .

EMANUEll! RJEPeR' 1SI68 .

ERIKA VAlENTINA DE OLIVEIRA 17639
ESmANI! R. N, S. BERTOLDI 69043
ESTEFANIER. N. S. BERTOlDI 69043
ESTEFANIE R. N. S. BERrOLDI 69043
FELIPE l ARRUDA lINZMEYER 15075
FELIPE 8EGNINI TABORDA RIRAS 9113
FELIPE BfGNINITABORDA RIRAS 9113
fElIPE BfGNIHITABORDA RIBAS 9113
mlPE MIRANDA BARBOSA 13269

1, FElIPF MIRANDA BARBOSA 13269
FElIPE RZEPPA ROCHA 17442
FELIPE RlEPPA ROCHA I 7442
FERNANDA BERLINCK 5622
FERNANDA BERLINCK S6Z2
FERNANDA BOETTCHER 160040
FERNANDA CAROLINA MAIA lANON 29009
FERNANDA CAROLINA MAIA ZANON 29009
FERNANDA DE ABREU 17230
FERNANDA H. PEREIRA DE DEUS 5614
FERNANDA MELITA lOPES 17590
FfRNANDA ME1JTA lOPES 17590
FERNANDA VillA VERDE 87998

; ����E�������f m�:s .

FRANCINE WA!MUNG 7048
FRANCISCO A.GRECO MOURA 91049
FRANCISCO h. GRECO MOURA 91049
GABRIELA CRISTINA DA SILVA 26042
GAIUASI 5093023
GfNARO DE SOUIA CASTRO 5860
GIANI fABIOLA NAZARIO 96032
GIOVANA CRISflNA EDELBUTEL 11398
GISEtI CAROLlNn08lfR 15580
GISELI CAROtiNHOBlfR 155BO
GlAUBER SEBOLD BORBA COElHO 11 088
GIWIELA HIT 87033 •

, GRAZIELA FElT 87033
GUILHERME Al�NORE fERREIPA 74047
GUILHERME fERREIRA lAlTAR 38040
GUILHERME H. AGUIAR fARAH 34045
GUILHERME MAVI PEREIRA 13480

,

GUIUiERMHRAFANI SANCHiS 74Q39 ,

GUIUiJRMf ZINI REIS 101044
, ,GUS14VOIWMloaO 16136
, 6USTAVOGNM tOBO 16136

GUSTAVO GERM JUHQUIIAA $7025
"!lENA CASTEllA 86045
ISASEIA IMRIA fROLD1 VIEIRA 15555
ISAR!1A IMRIA fROLD1 VIEIRA 1 SSS5
ISABELAIMRlAFROLO! VltlRA 15m

. IVO GltMAR PETRI JUNIOR 75043
JAliANE ClHTlAFERHANDES 17m
JAMIU! SILVA DORAYfB 9040
JAHAIHAST4SSUN MOREIRA 5009014
JENIFFER CRlSTlN£ DE SfNA n 550
JESSICA CARNl!lSEt!WtlI 9032
J�5S1CA YOKO TAN� NOVAfS 147044
JESSICA YOKO TArIAM HOVAES 147044
JOAO CQM4ZZmO 12041
J()AO PAUtO DUARrf 11924

aIRSO INSnTUlç10
I'UBL E PROPA6A.�DA IELUSC
ENG. DE PROD. ME(. ACME
fARMÁCIA UNICENP
ENG. DE PLÁSTICOS somsc
NUiRf\:ÃO . UIIIC£NP
ADM DE �MP. (Z' OPÇÃO) UNIC!NP
NurRlç�o ACAFE
CISNelAS 810, (2'OPCÃOJ UNICEMP
MEDICINA VtTERlNÂR1A PUC/PR
DIREITO ACf
MEDICINA PUC/pR
FARMÁCIA (2' OPÇÃO) UNICENP
MEDICINA UNICENP
ADMINISTRAÇÃO UN1CENP
(IE. 810 (2' OPÇÃO) UNICEM?
FARMÁ(IA ACAFE

����IA ���NP .

PSICOLOGIA ACE
JORNAlJSMO IflUSC
sisr. DE INFORMAÇÃO AVlfE
COMUNICAÇhQ SOCIAl PUC/PR
COMUNICAÇAO SOCIAL UNICENP
fARMÁCIA, ACAFE
OOONTOLOGIA ' ACAfE
NUTRIÇÃO IELUse
GASTRONOMIA AUH
ADMINISTRAÇÃO . SOCIESC
CI£NClAS CONTÁBEIS ACAH
PUBU PROPAGANDA IHuse
DESENHO INOUSTRIAL UNICENP
DESENHO INDUSlIUAL PUC/PR
ENGENHARIA CIVIL PUC/PR
FARMÁCIA ACAFE
EDUCAÇÃO F[SICA UNICENP
FISIOTERAPIA (2' OPÇÃOl UNIC!NP
ENFERMAGEM un
ARTES VISUAIS ACME
DIRB!O ACE
ARTES PLÁSTICAS UDES(
ENG, DE PROD. E SIS. UDEse

. FMMÁCIA UNIC�N�
ARO. E URB. (2' OPÇÃO) UNICENP
MfOlCINA AWE
ENGENHARIA MEc1NICA ONIC!NP
ENGENHARIA ME�ICA PUC/PR
DIREITO AWE
4DhliNISTRAÇAo ACAF£
ADMINISIRA�O ACAFE
ENG. DE PROD. MECÂNICA ACAfE
ODONTOLOGIA ACm
ENG. DE PIÀSTfCOS SOCliSC
ADM, fiM SERV, P(l811(OS UDESC
ADMINISTRAÇÂO ACAFt
fNGfH"AftIA CIVil UNICiNP
COMVNICAÇAo SOClAt ACAfE
fARMÁCIA UNletNP
FAWCI4 PUC/PR
NUTRI"O (2' OPÇÃO) UNIC!"P
£NOrHHARIA EL�lRICA UDESC
CI£NClhS BIOLÓGICAS ACAFi
DESIGN AWE
CIRmo ACAFE
çlEHClAS BIOLÓGICAS ACME
NUTRIÇlO UNI(f"P
ARO. E URS. UN"'"'
fIIGfHIfARIA CIVIL UDese
fIlGIHHA8IA QUIMI<A P1JC/PR
AflMIHIS1RAÇAl)

..

fiIi'iPR

;,
AWNO " MTR.
JOAO PAULO MURARA 46000
JONATHAN ARTMANN 59048
JOHATHAN ARIMANN 59048
JONAlllAN AWMNN 59048
JONATHAS MOHMlED B�KAR

.

8044
JOSt kQSrWF.R IUNIOM me

I Jost lUIS SCHMITZ 15636
JUAN BRENQ F!RNAllDfUlQRAES 5144027
'
..

iR
JUAREZ JOSE PICCOLI �IIIfO 82040

�� JUliA DA SILVEIRA ROCHA 79049
'i

JUUA DORIA MIGUEL 1�8991
JUUA SCHMAlZ 58041
JULIA SCUMALZ 58041
JUUA SCHMAll 58041
JUUANA BALDINI KONS 28045
IUUANA ESBERARD 8214
JUliANAtS8£RARD 8214
JUUANA SPIES 129208
JULIANO ROORIGO DE MJRA 24040
JUUO CESAR COSTA 8540
KAIO VlcrO� RODRIGUES ClIAVES 136S0
rARIN MAMI MIYMIOTO 75957
KARINA WI£SERANU1G 6106
KARINE GOMES WQLHK! am
KARINE GOMeS WOLHK£ 8451
KARINfVlERAPOLU 541001
KARIA fRANK GONCAlVfS 11819
KARLUCHA CARVALHO D£ OLIVEIRA 17205
KARLUCHA CARVALHO DE OLIVEIRA 17205
lAllA QUEREM TRIBUCI 28991

, IAIS DELtA GIUSTINA 9628
LARISSA CRISTINA AMORIM SIMAS 75035
IARISSA KRUGER 7501
·tARISSA MARQUARDT 90125029

i lA�ISSAMARQUARDT 90125029
i .� IARVSSA OE �lM€IDA D'ALAMh 16241

� ILARVSSA
DE

AIME.IDI!
D'ALAMA 1624.1

'lAURA
TENPEN 35041

hANDRO SICILIANO'. S103
� lEONARDO SCHIOCHET . 111 040
, LEI1CIA CHAVES MARCIANO 116041
nETlclACIlAVES MARCIANO l 116041
LETICIA MEINERT 5606
LOHllE MAIRA WElNHT SZ035
WANAClAU01A DOS PASSOS AIR£S 14737
LUANA ClAUDIA DOS PASSOS AIRES 14737
LUCAS BALSANELU SOUZA T7sse
LUCAS BRIANElfOHTOURA 11045
LUCAS MAXIMIANO '!UK 7420
LUCAS MAXIMIANO FlUX 7420
lUIS flUPE ALTENBURG 95044

1�..
.

LUIS FELIPE AlTENBURG 95044
*ffi' i lUIS NICOlAZll a�z. 15180
, nUISA CJ\ROPRt50 12319

57045
LUIZ OLIVEIRA 123048
LUIZ FEUPE DE OLIVEIRA 123048
LUIZ FERNANDO DI CAMPOS 96040
LUll FfRNANDO Dt (WOS 96040
lUll GUSTAVO BRAHOI 130990
lUNAAZMlSOJA SATTEAIM\ 901250295
M41kO UNO!MANN RICHTER 12064
IMRCOAHTOIIIOTEOAlDIFII.IIO· 12106
MAIICO AHTOIIIO TUM.OI FILHO 1 Z I 06
MARCOS JOS! DE OUVEIRA 12114
MMCO$ WERHkl SOETItE 17540
MAACOS VINICIUS IATfHEK 16576
MARIANA DA ROCHAMfOllROS 43044
MAlifANA SOAR1i$ flKRtlRA 17m

(tJRSO INSTITUIÇÃO
NIlfRIÇÃO PUC/PR
DESIGN AWE
MEDICINA ACAf£
ClENCIAS 610LOOlOO AWE
SIST, DE INfO� UDesc

. ADMINIS1RAÇAO· PUC/pR
DlRtrrO ACE
ADMIMISfRAÇÃO, SOCltSC
ADUm�VlçOs UD!SC
COMUNltA® SOCIAL UNltEMP
COMUNltAtAo SOCIAl PUC
APMINIS1RÁcAO AWt
flSltA' UD!SC
ODONTOLOGIA AWE
fARMÁCIA UMICENP
PUdlE pRilPAtiÁNIiA UKlnN�
DIR!lfO . ACME
NSIOT!RAPlA UDfSC
PSICOLOGIA UNltlNP
PSICOlOGIA PUc/pR
DIRillO AC4PE
MRlMtlA AWl
NU1RI(AQ U�IC!MP
EN'ERM�GfM IllUSC
OOON1'OLOGIA ACME
fISIOT£RAPIA . ACf
fARIMCIA ACAF!
COMUNICAÇÃO SOCIAL AUF!
FARMÁCIA UNltEMP
MEDICINA UNlefNP
MEDICINA PUC/PR
DESIGN DE MODA AWE
DIREITO Fie
HISTORIA ACAFE
OIREITO ACAFE
COMUNICAÇÃO SOCIAL AWE
COMUNICA�O SOCIAL' PUC/PR
ADMINISTRAÇÃO AWE
OIREflO A(AfE
ENG. DE PRODUÇÃO PUC/PR
OOONTOLOGIA ACME
CI!NCIAS CON1AsEIS PUC/EPRODONTOLOGIA AWl
ENGENHARIA CIVIL UDESC
MEDICINA ACAF!
NUTRIÇÃO UNI'ENP
ENG. DE FROD. MEcANICA SOCIESC
fARMACIA AWE
fARMÁCIA PUC/PW
AGRONOMIA UDES'
FARMÁCIA AWl
MEDICINA VETERINÂRIA ACAFE
cOMIRelO EXTERIOR AWE
COMUNICAÇXQ SOClAt JIIJC/PR
MOPA uafS(
OOODNTOLOGIA uePG
ENGENHARIA AMBIINTAl ACArI
ODONTOlOGIA ACAFI
OU1MlCA U!L
£NG£NIiARIA rÚIRICIA UD!SC
M�OICIHA ACME

AOMIHISTf AWE
ADMINISTRA UNICIHP
0Il0NTOlOG A PlJCIFR
PSICOLOGIA AW!
BIOLOGIA PIlem
cl!tIelAs 81QLOGICAS UNlt!HP
AllMINI$TAAÇAo AWE
tHG!HHAIIIA aulMICA SOCIIS(

aIRSO IHSTl1UIÇÃO AWNO Ir MTR.
ENGENHARIA AMBIENTAL AtArE • MARIANA SOARES PEREIRA 17175
AflM. Dr fMP. (2i OPÇÃO) UNICfNP .•

1Jí!J MARIO �!Y KUMI.f.HN NETO 11481
DIREITO AWE}� MAntilN RABOCH LEMPEK

.

6220
DIREITO UNICENP

...

MATEUS lOPES DA SILVATOsrno 15679
fNO, Of PROD. MECÂNICA ACAfS MA1HEUS QU�IROI 76996
INGlNHARIAMECANICA UNItt:NP I MAURICIO tRI8A1U RANG!l CYRINO 18040
rUBlo mOPMA,NDA UNlt�NP MAURICIO GASPARIN 10m
.PU8l.E PROPAGANDA UNICENP MAURICIO GASPARIN 10m
ENGENttARIA MECÂHIÇA PUC/�R MORGANA DECKER 4030
Olamo PIJ(/pft ih �NAYARAUHlMiIDAOiAlAMA 1 623a
ODONTOLOGIA ACA!'£ d MAYARA DHlMtlOA D'AlÁMA Ima
AIlMINISfRi\ÇÁO AM HAYNWNOni 39041
AIlMINISfRA� unlCENP NELSON MIKHAIL CAMARGO 39M
ADMINISTRAÇÃO PUC/PR OSCAR GABRIEL MORAIS JACOBSEN 102000
CO/.\£RCIO EXTEi!lOR AWE PABLO DE SOUIA 121m
NUIi!lçAo IEwse PAMElA KUSSUMOfO 1 i4049
PSICOLOGIA AC� PAOlA DfNIHl!N RITfER 119040
FARMÁCIA UNKENI'

LI·
PATRICIA OENING MACHADO . 12262

ENGENHARIAAMBIENTAL ACAtE J PATRICIA PIRES HANSEN . 10S9�
FARMÂCIA PUC/PR .1.

PAtRICIA PIRES HANSfN , 10596
UIRElfO ACAFE

I
i PAtRICIA lAKAitASHI $41037

, ODONTOLOGIA ACAF£ I� PRISCll/, AND�ZEJ!WS�I 860999
ADMINISTRAÇAO saCIESC PRISCitA KRH1!R 0196
PSICOLOGIA ACAf(

Iffl
..

wi/;; FRiSelLA PSCIjEIDI 1M046
l�lCOIOGIA . ACE o/If��f I'RISCIIA rsCH�11l1 1 M046
ADM, DE EMPRESAS U�ICENP ifIi � FRiSellA PSCHEIOT 164046
MEDICINA vefERINMIA ACAff E' 'PRISeILA RAOWANSKI 17493
ADMINISTRA�O ACAFE � RAFAEL HERTEl 9490
ADMINISTRAÇÃO PUC/PR ! RAfAEl. MAlZINI BAf'lISTA 14222
ODONTOI.OGIA ACAf( I, RAFMUA ClHO PfNIEADO 26000
FISIOTERAPIA ACAFE' , RAFAELIA ClHO PENTEAOO 26000
DESIGN DE MODA ACAFE

.

RAFAElLA CUNHA FARAH 8605
ADAIINISTRAÇÁO AWE RAFAEUA K. ALVES PEREIRA 15210
FARMÁCIA lINICENP RENAN BORGES GONÇALVES 551031
I'UBU PROPAGANOA UNICENP �,. REN�IA DE SOUZA JACOB 10146
COMUNICAÇÃO SOCIAL UNltENP r � REN�TA T.lINDNER BARBEIROTII 5166993
COMUNICAéÃO SOCIAL PUC ! I RENATAlliNONER BARBEIROTTI 5166993
(I!'�CIAS BIOLÓGICAS ACAfE � �Ul ROBERTA HÚFEN.USSI.ER ZIPF 89044

, DIREITO .' ACE 'Inl ROBERlO HARrMA�N IlORNER 1636$
ODONTOLOGIA lINKENP �

.•. ,í
RODRIGO COLEITO PlElFfR 1159?

DIREITO ACAH � ,RODRIGO COlEllO PHIFER 11592
OlkEITO i FtC .. RODRIGO OA COSTA· .: 311030
PEDAGOGIA UOESC RODRIGO DE LIMA CARDOSO 9814
FARMÁCIA UNICfNP RODRIGO PfCHfR /.IODOm 365971
(OUCAÇÃO flSICA ACAFE ROMAN ORZECHOWSKI 2510367
ENFERMAGEM UDESC 'SABRINA FERNANDES GUIMARAES 11029
FARMÂCIA ACAFf SERGIO YUKO Df SOUZA 139998
ENGENHARIA MECÂNICA UDESC SHIRllEY KREUTZFELD 48046
AflMlNISTRA(ÀO . $OCI�SC SHIRll.fY kRfUTlF!W 48046
DI�flTO ACAf( SilVIO SÇHROEOEK JUNIOR 51459847
CI!NCIA PA COMPUTAÇlio ACAfE SILVIO $CI1RO�D!RJUNIOR 51459641
:»0. OAÇOMPUTÀÇ�O UNICINP ,.SUruNPIETA 10197
lNG, omoo. MítÁNICA ACAff i� � lA8�TAKADUR 17124
IOHNALISMO

.

UNICENP 'fi, � lA8ATA KAOliR 17124
MO, e U�DAHISMO UNICENP 'hLITHWALO wUtHGES 1ma
iNG.OEPROUUÇM PIIC/PR .' TATIANAL!OOUX GAVA 14842
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Leis tentam afastar
menores do crime
Gamação com morte
de menino de seis
anos impulsiona o

debate em Brasília

O Congresso' Nacional
aprovou as primeirasmedidas
para tornar mais rigorosa a

legislação penal, resultado da
revolta nacional pela morte

domenino João Hélio no Rio
de Janeiro. Na manhã de
ontem, tanto a Câmara como
o Senado votaram projetos
para endurecer a punição dos
adultos que usarem menores

na prática de crimes. O texto

apro-vado na Câmara trans

forma o Código Penal, en
quanto amedida debatida no
Senado afeta o Estatuto da

Criança e do Ado-lescente

(ECA).
Emvotação no plenário, os

deputados votaramprojeto de
.

lei do deputado Onyx
Iiorenzoni (PFL-RS) para

aumentar a pena aplicada em

caso de crime que conta com

a parti-cipação de menor '

como foi o caso da morte de

João Hélio. Se houve
formação de quadrilha ou

bando com menores

envolvidos, a pena aos adultos
con-denados será dobrada.
Nos outros crimes, também
haverá aumento da pena, a ser
decidido pelo juiz do caso. O
texto agora segue para o

Senado.
Os senadores também

trabalharam no assunto na

manhã de ontem. A Comi
ssão de Direitos Humanos e

Legislação Participativa
(CDH) aprovou projeto de lei
de autoria do senador Aloizio
Mercadante (PT-SP)
prevendo pena de 4 a 15 anos

de reclusão mais multa ao

adulto que con-vencer um

menor a pra-ticar um crime.

Se um menor seja ele o

infrator ou a vítima ficar ferido
em função do crime, a pena
ao adulto envolido é au

mentada em um terço. Se

houver morte, a pena é

dobrada. O texto será vo-tado
na Câmara.

Progressão e celular - Na
noite de quarta, a Câmara já
havia aprovado dois projetos
de lei a respeito do tema. Uma
das medidas dificulta a cha
mada progressão de pena,
benefício concedido aos

presos, no caso de autores de
crimes hediondos. O outro

projeto prevê pu-nição em

caso de uso de telefone celular

por um de-tento. As medidas

precisam ser aprovadas pelo
Senado.

"

Objetivo é afastarcrianças do crime

.

Polícia Federal protesta
e suspende servíçea

Policiais federais querem garantir benefícios já prometidos
A exemplo do que

aconteceu' em várias

superintendências e

delegacias da Polícia
Federal no Brasil, policiais
federais catarinenses

realizam na manhã de
ontem, um protesto para

.pedir ao governo federal o

cumprimento de acordo

que cria o plano de carreira
da categoria.

.

Em Florianópolis, cerca
de 70 policiais se

,

mobilizaram em frente à

sede da PF, na Avenida
Beira-mar Norte. De.
acordo com o presidente
do sindicato da' categoria
no Estado (Sinpofesc),

Gilberto Lima, o ato

nacional é para sensibilizar
o governo federal' a

cumprir o acordo assinado
em 1 º de julho do ano

passado. O documento
estabelecia o prazo de ISO
dias para encaminhamento
de propostas para "a

elaboração do plano.
Lima afirma que, caso o

governo não cumpra o

acordo, os serviços podem
vir a ser suspensos por

tempo indeterminado. Em
Santa Catariná o protesto
também foi realizado nas

delegacias da PF em Lages,
Joinville,. Chapecó e

Dionízio Cerqueira.

FOLIA EM se

Esgotado ingresso
para o Carnaval

Os oito mil ingressos
para o Carnaval de

Florianópolis foram

esgotados no final da
manhã de quarta-feira. Os
portões foram abertos às 7h
e uma hora depois o setor

C, na" parte central da

passarela Nego Quirido, já
estava todo vendido. Por
volta das 10 horas da
manhã os demais lugares
das arquibancadas fixas
também já tinham sido

. negociados, restando

apenas as vagas para as

arquibancadas móveis.
A venda estava

marcada para começar às

Sh, mas devido ao grande
número de pessoas - cerca

de mil- e à intenção de
evitar que a fila fosse

furada, a abertura foi
adiantada. Muitas pessoas

chegaram a dormir na fila

para garantir o passaporte
para folia. Foram, vendidos
seis mil ingressos para os

setores A, B, C e D, as

arquibancadas fixas, e 2
mil para as móveis, nos

setores E e F da passarela.
Agora resta procurár os

cambistas.

O CORREIO DO POVO

Troca-troca
Elizeu Mattos assume a Assembléia dia
21, no lugar de Jean Kuhlmann, e Serafun
Venzon, dia 26, no lugar de Dado Cherern.
Os dois reassumem as secretárias de De
senvolvimento Econômico e Sustentável e
Saúde, respectivamente. Aí, só fica faltan
do Gilmar Knaesel voltar ao colegiado.

Pelo Estado
. Governo passa pente-fino 'sobre benefícios fiscais
OGoverno de SC deflagra novo movimento para fortalecer as finanças do

. Estado. Vai rever benefícios concedidos pelo Estado que hoje implicam em

uma renúncia fiscal superiora R$ 1,5 bilhão por ano. Equipe de técnicos foi de
signada pelo secretário da Fazenda, Sérgio Alves, para passar um pente-fino nas

'

3,5 mil concessões feitas ao empresariado desde 1988. Os regimes especiais que I

não estiverem de fato incentivando a geração de empregos e favorecendo a .ar

recadação serão cortados. Por ordem expressa do governador Luiz Henrique
e com o cuidado de que,. no caso de benefícios em valores acima de R$ 80 mil,

I

a análise seja feita de forma colegiada. Pelo jeito, desde o "recuo na intenção de
aumentar impostos sobre alguns artigos para criar o Fundo da Pobreza e depois
de dar demonstração de austeridade com as medidas de cortes de gastos, o go
verno julga-se em condições de comprar alguma briga para bancar a derrubada
de eventuais privilégios fiscais. Conversa especial será feita com as entidades
representativas dos setores agroindustriais e da pesca.

o secretário Sérgio Alves (foto) vai, logo
depois do Carnaval, entregar pessoalmente
oficio ao presidente do Senado, Renan
Calheiros, para que a Casa autorize a

federalízação da divida de SC com as Letras
do Tesouro Nacional. Aquelas emitidas
durante o Governo Paulo Afonso e cujo credor
majoritário é o Bradesco. Hoje, a liquidação
dos papéis, que depende de decisão judicial,
ameaça a confortável situação da dívida
contratual do Estado com um rombo de R$
1,7 bilhão. Sem contar que compromete a

liquidez das finanças, prejudicando a captação
de novos investimentos. "E mais uma das
bombas que jogaram nomeu colo", reclamou
Luiz Henrique em relação ao antecessor

Esperidião Amin. As outras seriam a não
concluída duplicação da SC-401, armada em
conjunto com a então deputada Ideli Salvatti, e
o pedágio da BR-101.

.

Quem não chora
Logo depois do Carnaval, Luiz Henrique
volta a Brasilia. Marcada mesmo, por en
quanto, só uma audiência com o ministro
da Fazenda Guido Mantega. Além de

apelar pela possibilidade de vender a con
ta-salário dos servidores, o governador vai
pedir antecipação do cronograma de paga
mento do títulos referentes à federalização
da dívida do Ipesc. Intenção é aumentar
o repasse mensal de R$ 5 milhões - 10%
apenas da folha dos inativos - para pelo
menos 10 vezes mais.

" Queijos e vinhos
Governador LHS exibiu ontem ao embai
xador da Eslováquia, Marián Masarik, em
almoço na"Casa D'Agronômica, os vinhos
finos produzidos em São Joaquim e os pri
meiros queijos de leite de ovelha produzi
dos em se. Além de extenso conhecimento
e apreço pelo país do visitante. Registrou,
para o orgulho do conterrâneo, que o pai
da arte pop,AndyWarhol- aquele que de
cretou o direito de todos a 15 minutos de
fama - nasceu em Miková, no coração da
Eslováquia e, só aos dois anos, seguiu aos

Estados Unidos.

Reunião do Codesul
o Fórum Industrial Sul vai apresentar aos
governadores do Codesul, hoje n� �pital
propostas para harmonizar as alíquotas
praticadas no Sul. As federações da indús
tria baseiam-se em estudo comparatívo da
legislação de ICMS da região com em SI',
Rio eMinas Gerais.

Guru nos investimentos
Vicente Falconi, que trabalhou.no Grupo
Gerdau e, anos atrás, orientou os trabalhos
de implantação de processos de Qualidade
Total na Sadia e em várias outras grandes
empresas será consultor do Governo de se.

"

Foi o guru do saneamento das finanças em

Minas. Aqui, vem focado na ampliação da

capacidade de investimentos do Estado.

Sócobrando
Luiz Henrique admite que solução para. .

a se-,�01, que liga 'o Centro da Capital às.

praias do Norte da Ilha, deva passar pela
cobrança de pedágio. Estado deve R$ 600
milhões para empreiteira e duplicação
nem foi concluída.

Váentender
Afiliação aoPFLdificulta a chegada de José
Carlos Vieira à Câmara dos Deputados; O
PMDB resiste em abrir mão da vaga. Are.
lio Casagrande assume emmarço, quando
MauroMariani reassume a Seinfra, E deve

permanecer. Apesar da aliança entre PFL e

PMDB no Estado, em Brasília seria trocar
um deputado federal da base de Lula por
um de oposição.

Assoclaçãq dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadl@cnrsc.com.br
ADRIANA BAlDISSARELLI. COM COLABORAÇÃO DE PATRICIA GOMES/FLORlANOPOllS.

.A·]sc
Associação dos Diários do Interior

AssQCiados: A Gazeta • Biguaçu em Foco • O
Correio do Povo- Correio Lageano - Correio do Sul

Destaque Catannense • Diário da Cidade - Diário da
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O Iguassu • Municipio Dia-a-dla - Notlsul • O

Atlântico • Jamal Perfil - O Vale - Sul Brasil • A

Tríbuna- Tribuna Catarinense • Voz Regional

�

IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO ,PANORAMA
SEXTA-FEIRA, 16 de tevereíro de 2007 I B3 S

INVESTIMENTO NA AL TAMBÉM DEVE CRESCER

Pais vizinho lucrou
aumentar a receita
em US$ 100 milhões

� � . ,.,

,�-. a10' com neçocaçao
,-

-

BRASíLIA

,O presidente Luiz'

Inácio Lula da Silva,
,[ aJeitou mudar a fórmula

dJ remuneração do gás
b�liviano, em uma decisão

que deverá gerar US$ 100

milhões por ano a mais em

receitas para o país vizinho.
Ao lado do presidente

boliviano, Eva Morales, em
entrevista no Palácio do
Planalto ontem, Lula
também afirmou que o

Brasil vai estudar novos

investimentos no país
vizinho, como um usina

hidrelétrica binacional,
uma usina de biodiesel e

um pólo gás-químico.
"Isso (a mudança no

preço do gás) fará justiça
ao valor do gás boliviano e

atenderá ao pleito do
presidente Morales.
Paralelamente acordamos
que o governo boliviano

F tomará as providências
,

'" necessárias para que os

[I
novos contratos em

operação entrem em vigor
nos próximos dias", disse
Lula.
I Hoje a Bolívia vende

para a Petrobras cerca de
27 milhões de metros

I'

cademobreocorrelodopovo.ccm.br

OIVULGAÇAO

Presidente Lula cumprimenta Eva Morales, no Palácio do Itamaraty
cúbicos diários de gás a

US$ 4,30 por milhão de
BTU (unidade de medida
térmica). A Bolívia
reivindicava que o Brasil
pagasse cerca de US$ 5 por
milhão de BTU.

O acordo fechado
ontem, não altera o atual
preço pago pelo Brasil, que
foi estabelecido em

contrato. A Petrobras,
entretanto, aceitou pagar
um adicional caso o gás
fornecido pela Bolívia
tenha um excedente de

poder calorífico.
Haverá a desagregação

dos componentes do gás e

valorização dos
ingredientes mais nobres
do combustível, que

passarão ser cotados com

base nos preços
internacionais. Essa regra
valerá para as frações
nobres do gás acima de
8.900 kcal/metro cúbico.

O ministro dos
Hidrocarbonetos da
Bolívia, Carlos Villegas,
disse que essa fórmula vai

garantir um aumento de
US$ '100 milhões nos

valores pagos pela Petrobras
.

ao país vizinho neste

ano.] á o ministro Silas
Rondeau (Minas e

Energia) disse que haverá
um aumento de 3%, 4% ou

6% nos preços finais. Em
2006, o gás boliviano
custou US$ 1,260 bilhão ao

Brasil.

Brasil aceita pagar mais
caro por gás boliviano

I Cerca de 1 O ministros
devem sair com reforma
BRASíLIA

Ao protelar por mais de
'

dois meses o anúncio da
equipe do segundo
mandato, Lula passou a

impressão de que estaria
preparando uma grande
mexida ministerial. Não é
bem assim. O A previsão é
de cerca de 10 novos nomes
s

'

ejam anunciados, dos
atuais 34.
O presidente não quer

cOrrer o risco de conturbar
ar '

,

otina de pastas que, a seu
ju'IZo, estão sendo bem
geridas. Nos corredores do
planalto se falam em seis
trocas: RelaçõesIns ti't' .

]
.

UClOnals, ustrça,

\'

Educação, Transportes,
Saúde e Integração
Nacional. Segundo aliados
do próprio presidente e

analista políticos, Tarso
Genro deve ir para a]ustiça;
para o lugar dele, na pasta
das Relações Institucionais,
iria o ex-governador do Acre,
]orge Viana (PT) ou o

ministro Walfrido Mares
Guia (Turismo) j Marta

Suplicy (PT) viraria ministra
da Educação; Alfredo
Nascimento (PR), retomaria
aos Transportes; a Saúde
seria confiada a ]osé Gomes

Temporão (PMDB); na

Integração Nacional seria
acomodado Geddel Vieira
Lima (PMDB).

METRÔ '

.

Obras serão
suspensas

Uma reunião entre repre
sentantes do Consórcio Via

Amarela, daCompanhia Esta
dual de Metrô (SP), do Insti
tuto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT) e da Promotoria de Ha
bitação e Urbanismo definiu o
Termo do Ajustamento de

Compromisso (TAC), que
determina a paralisação
imediata de 11 trechos da obra
de construção da Linha Ama
relaodoMetrô de SãoPaulo.Em
caso de não cumprimento de

qualquer uma das cláusulas do
termo, o consórcio pode pagar
multa de até R$ 70 mil por
trecho diariamente. Como são

11 trechos, a dívida diária pode
chegar a R$ 770 mil, segundo
o advogado do consórcio, Pedro
Serrano.

• PELO
Além de provocar crises pollticas internas nos Estados

Unidos, a guerra americana contra o terrorismo está gerando
também uma crescente oposição em todo o globo, segundo ,'r'
pesquisa realizada nesta semana pelo instituto GlobeScan. t
Apenas 29% dos entrevistados disseram que os EUA influenciam
positivamente o mundo, uma queda de sete pontos percentuais "")
com relação ao ano anterior. Segundo a pesquisa, a média dos '0

que opinavam que os EUA têm uma influência positiva no mundo 3b
caiu de 36% para 29%.

, !.G
A polftica americana no Oriente Médio foi uma das mais -

contestadas pelos entrevistados: 73% desaprovam a ação dos Jb
EUA na região. A avaliação do Brasil sobre a política internacional
americana é igualmente ruim: 57% concordam que os Estados
Unidos têm uma influência negativa no mundo, enquanto apenas 1S
três em cada dez cidadãos (29%) pensam o contrário. .q

.

Ainda entre os brasileiros, mais de quatro em cada cinco �I
pessoas (85%) reprovam os EUA na guerra do Iraque e 80% ::n

criticam a crise entre os EUA e o Irã devido ao programa nuclear Ib
persa. Além disso, 76% rejeitam o tratamento dado aos detentos .b
nos EUA, 75% desaprovam sua posição em relação ao programa :0
nuclear norte-coreano e 73% condenam a relação com o o

aquecimento global. 'q

NEVASCAS Pelo menos 12 pessoas já morreram por causa
das fortes tempestades de neve que atingem o norte dos
Estados Unidos e o Canadá.As nevascas estão deixando as

ruas e estradas escorregadias, causando acidentes e caos no

trânsito.Centenas de vôos foram cancelados. Várias escolas
estão com as aulas suspensas.

Cresce oposição
mundial aos EUA,
revela pesquisa

Apenas 29% dos
entrevistados dizem
que política contra
o terror é positiva

PRISÃO GAY A Câmara dos Deputados da Nigéria promoveu
audiências ontem, sobre um projeto de lei que pretende banir
relações homossexuais no país.O projeto propõe pena de
cinco anos para qualquer um que se declare abertamente gay
ou que mantenha relações sexuais com um parceiro do
mesmo sexo.

REAIXADA Uma oficial da Força Aérea Americana foi rebaixada
de posição por posar nua para revista Playboy na edição de
fevereiro. Michelle Manhart passou de sargento a soldado
sênior da Guarda Nacional Aérea, posição que ocupava,
anteriormente.

Bento 16 defende Evangelho como fonte ,

D papa Bento 16 quer entrar no centro das discussões sobre
a ciência e a fé e reafirmar a confiabilidade do Evangelho,
como indicam os primeiros trechos do livro que o pontífice,
lançará em abril sobre a vida de Jesus Cristo."Com o

progresso da pesquisa histórica, a figura de Jesus, sobre a

qual se baseia a fé, foi se tornando cada vez mais incerta, se
distanciando de nós. Tudo isso deixou a impressão que
sabemos pouco de certo sobre Jesus", escreve Bento 16 em
seu prefácio de "Jesus de Nazaré, do batismo no Jordão à
Transfiguração", divulgado pelo Vaticano. "Isto, é dramático
para a fé, porque torna incerto seu autêntico ponto de
referência". O livro, segundo analistas, deve abrir uma nova
frente de debates envolvendo história, religião e fé em torno
da figura de Jesus.

Em 20 anos, faltará água para 60% do mundo
DIVULGAÇÁO

Dentro de 20 anos, uma proporção de
dois terços da população do mundo deve
enfrentar escassez de água, de acordo
com a FAD, agência das Nações Unidas
para agricultura e alimentação, sediada
em Roma.Segundo a FAD, o consumo de
água dobrou em relação ao crescimento
populacional no último século. Pouco
mais de urn bilhão de pessoas em todo
o mundo já não têm acesso a água
limpa suficiente para suprir suas
necessidades básicas diárias.A ONU
pediu maior esforços nacionais e

internacionais para proteger os recursos

hídricos do planeta.A irrigação para
cultivos agrícolas atualmente responde
por mais de dois terços de toda a água
retirada de lagos, rios e reservatórios
subterrâneos.

-,
]

.'

,
"
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CULINÁRIA: VEJA DICAS DE ALiMENTÀÇÃO E RECEITAS SABOROSAS

Muito cuidado na mesa,
somos o que comemos

an,ça d�é.hábitQ ,éirJlPort�@te
p . quem quer viver mais ê

. melhor, dizem especialistas

sistema nervoso, pois é, a nossa

alimentação, influencia também
a forma como atuamos, a per

cepção doMundo à nossa volta.
Com certeza que lhe é fácil

perceber que a ingestão de drogas,
álcool, café alteram a visão que

temos do ambiente circundante

isso acontece por-que estas

substâncias modificam a

estrutura química do sangue
muito rapidamente; o que come

mos faz precisamente o mesmo,

só que na maioria dos casos mais

lentamente. Os alimentos que
escolhemos ingerir não apenas
influenciam a saúde dos órgãos,
mas determinam em grande parte
a forma como pensamos e rea

gimos, um fato freqüentemente
negligenciado pelas ciências do

comportamento. Então pense

bem na hora de escolher o que vai
comer.

Seguramente que Ja refletiu
sobre a importância de comer

bem (estou a falar em qualidade,
não quantidade) e já várias vezes

pensou em alterar os seus hábitos
alimentares mas será que pensou

muito, muito a sério nas im

plicações profundas dos alimen
tos na nossa saúde e bem estar?
-

Pois bem, a história é a se

guinte: sem nos alimentarmos a

nossa vida não é possível (se quer
descobrir o verdadeiro poder da
(

comida, experimente passar um

pu dois dias sem comer nada), o
que comemos transforma-se no
)

sangue, sangue esse que vainutrir

todas as células, órgãos e sistemas

do corpo, incluindo o cérebro e o

Dicas para uma Alimenta ão Saudável

..

-Coma quatro ou cinco vezes por dia: Fazendo quatro ou cinco refeições leves e

.equilibradas você leva o organismo a utilizar mais facilmente o seu combustível de

r:.eserva, que são as gorduras, além de conseguir controlarmelhor seu apetite.
s -Coma a intervalos regulares: O ideal é fazer uma refeição a cada três horas. Se isso

não for possível, estabeleça intervalos de no máximo 4 horas entre as refeições.
.

-Coma devagar e preste atenção ao que come: Observe primeiro o que irá comer.

Mastigue bem, e lentamente, para sentir a textura e o sabor de cada alimento,
experimentando o prazer de saborear o que come. Ao se alimentar dessa forma, seu
cérebro receberá maior número de informações, que contribuirão para acionar o centro

da saciedade, levando sua fome a ser satisfeita com menores quantidades de alimento.
-Beba bastante líquido: beba bastante água filtrada, mineral (sem gás) e sucos

naturais (sem açúcar) para hidratar-se. Evite o consumo de café, refrigerantes e sucos

mdusfrtallzacos.
-Não adote dietas radicais: Você não vai agüentar por muito tempo e voltará

rapidamente para antigos e maus hábitos alimentares.
-Evite ter na despensa alimentos calóricos: Assim você se protege do risco de um

ataque surpresa na hora de fome. Deixe sempre na gaveta do escritório barra de cereais,
bolacha integral (ingira, no máximo, 3 unidades), ou sepossível, uma fruta ou iogurte
natural: deste modo, quando a fome bater, terá algo saudável para comer. Evite o uso de

óleos e temperos industrializados para temperar as saladas.
,

-Se tiver vontade de comer um doce, coma-o. Mas lembre-se: somente um pedaço
ou unidade.

-Utilize adoçante nos sucos e no cafezinho, ao invés de açúcar.
-Dê preferência às carnes magras e sem gordura visível:. Evite enlatados, temperos

industrializados, apresuntados e defumados. Queijos amarelos (mussarela, provolone,
prato, parmesão) devem ser evitados.

-Bebidas alcoólicas são calóricas: Consuma esporadicamente e em pequena

quantidade.
-Em restaurantes por quilo: Passe primeiro portadas as opções antes de escolher os

alimentos.lsso evitará exageros.
-Em épocas de calor, evite sorvetes de massa: Opte pelo picolé de fruta: -

Cuidado com os produtos light e diet: apesar de apresentarem redução de algum
nutriente, nem sempre, esta restrição é em calorias ou gorduras.

-Movimente-s�: Você não precisa ir à academia! Caminhar três vezes por semana

pelo bairro, por 40 minutos cada sessão, irá ajudá-lo a termais saúde!

i I

I
ItlllI'
li
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As grandes marcos mundiais
bem perto você.

,�.�
�.,(!",

Ellen's
cosmética e perfumaria

Confirmado, a
namoradinha
do Brasil,
Sandyestá
mesmo noiva do
cantor Lucas
Lima.
Será que
sai casório
logo?

Shopping BI cithovpt w 1 <) PISO

3371 1590· cllcns@eUens com br

•

ma VI
Quando

a atriz
Renata Sorrah
entrou na

novel� "Páginas da Vida",
interpretando a promotora
de Justiça Tereza [unqueira
de Figueiredo, o público
estranhou um pouco afinal a
atriz sempre defendeu
papéis marcantes nas nove

las e agora sua personagem
parecia ser apenas mais uma
em meio aos inúmeros
criados por Manoel Carlos,
aqueles que parecem sem

função específica para o

desfecho do folhetim.
No entanto, com o

desenrolar da his tória,
Tereza foi "crescendo", co
mo se costuma dizer, e agora
que "Páginas da V�da" está
em seus capítulos finais, a

ex-promotora ganhou todo
destaque à medida em que
defenderá a Ora. Helena
(Regina Duarte) na ação
movida por Léo (Thiago
Rodrigues), na qual ele rein
vidica a guarda de Clara
(joana Mocarzel).
A torcida do público-fã

,
"

Com timbre inconfundível de voz e talento
nato, Renata Sorrah sutpreende a cada

personagem que interpreta.

de novelas é por Helena,
afinal foi ela quem se dedi
cou inteiramente à menina

en-quanta o pai se omitiu e

a avó a abandonou. No en

tanto, quem decidirá o des
tino de todos é o autor Ma
noel Carlos.

, Voltando à vida real,
Renata Sorrah é conhecida
do público por causa de seu

talento e capacidade de in

terpretar os mais diferentes
personagens. De descen
dência polonesa, a atriz nas
ceu no Rio de Janeiro, no
dia 21 de fevereiro de 1947 e

recebeu o nome de Renata
Leonardo Pereira Socha
czewski.

Aos dezessete anos de
idade, ganhou uma bolsa de
estudos em um programa de
intercâmbio cultural e

seguiu para Los Angeles. Lá�
além da High Scholl
também cursou Artes Dra
máticas. Ainda nos Estados
Unidos, participou do

espetáculo "Dura Lex Sed
Lex", de Oduvaldo Vianna
Filho.

No ano de 1967, retorn�
ao Brasil já "mordida" pelq
teatro, mas decidiu cursar

Psicologia.O resultado já
era praticamente esperado;
ela deixou a faculdade e

ingressou no TUCA - Tea
tro Universitário Católi
co.Dais anos depois, Rena
ta Sorrah estreou como

atriz de novelas na extinta
TV Tupi, em "Um Gosto
Amargo de Festa". O seu'
primeiro trabalho naGlobo
aconteceu em' 1970, em

"Assim Na Terra Como no

Céu". Desde então, continua
na emissora e vieram muitos

personagens de sucesso em
maisde trintaproduções.
Várias personagens

marcaram a carreira da
atriz; podemos citar a doce
Nana, de "Um Anjo Caiu
do Céu", a destemida pros
titura Zenilda, de "A Indo
mada", Heleninha Roit

mann, de "Vale Tudo",
Carolina Villar, de "Roda
de Fogo", Pilar Batista, de
"Pedra Sobre Pedra" e, uma
dasmaiores vilãs da telinha,
a Nazaré, de "Se-nhora do
Destino", perso-nagem que,

apesar de suas maldades,
prendeu a aten-ção do

público por causa do
excelente desempenho
com que Sorrah fez seu tra
balho.

Agora, de volta à telinha,
Renata Sorrah se "redime"
perante ao público dando
vida à uma advogada
competente e politicamente.
correta que conquistará é

público de vez se a pequena
Clara ficar com Helena no

- final de "Páginas da
Vida".Renata é assim',
espalha alegria e talento.
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

JARAGUÁ DO SUL

CINE SHOPPING 1

Rocky Balboa
(19h, 21 h - Todos os dias)
O mar nlio está para peixe (dub)
(14h, 15h40, 17h20 - Todos os

dias)
CINE SHOPPING 2
A procura da felicidade
(14h20, 16h40, 19h, 21h20-
Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Uma noite no museu (leg)
(17h20 - Todos os dias)
Xuxa Gêmeas
(15h30 - Todos os dias)
Antônia

(19h40, 21 h30 - Todos os dias)

JOINVILLE

Cine Cidade 1
A procura da felicidade

(16h40, 19h, 21 h20 - Todos os

dias)
Cine Cidade 2
A Grande Família

(15h, 17h1 O, 19h2b, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Mueller 1
Babel
(13h40, 16h20, 19h, 21h40-
Todos os dias)
Cine Mueller 2
A procurada felicidade
(17h30, 19h50, 22h1 O-Todos os

dias)
O mar não está para peixe
(13h30 - Todos os dias)
Uma noite no museu (leg)
(15h10 - Todos os dias)
Cine Mueller 3

Rocky Balboa
(14h30, 17h, 19h30, 21 h50 -

Todos os dias)

BLUMENAU

Cine Neumarkt 1

Babel
(13h30, 16h20, 19h, 21h40-
Todos os dias)
Cihe Neumarkt 2
Rocky Balboa

.

(15h30, 17h40, 19h50, 22h -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
A procura da felicidade

(14h20, 16h40, 19h20, 21 h50 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
A 'Grande Família
(1:4h45, 17h, 19h1 0, 21 h15 -

Tqdos os dias)
Cine Neumarkt 5
A cenqulsta da honra

(18h40, 21 h30 - Todos os dias

)A menina e o porquinho (dub)
(16h10 - Todos os dias)
Uma noite no museu (dub)
(14h - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Perfume - A historia de um

assassino

(20h30 - Todos os dias)
Turma da Mônica - Uma aventura

no tempo
(13h50, 15h30, 17h1 0, 18h50-
Todos os dias)

,

� SERViÇOS
.

Teatro
O Grupo de Teatro Gats está com

inscrições abertas para crianças,
jovens e adultos que queriam fazer

curso de teatro. A sede do grupo
fica na Av. Marechal Deodoro da

Fonseca, ao lado do Cali
Cabeleireiros. Informações no

3275-2309.

Apresentação
Reestréia amanhã, na Scar, o
espetáculo teatral RG. Ingressos a

R$ 10 na bilheteria do Centro
Cultural. O espetáculo investiga a

ambigüidade da natureza humana e

explora a crise da identidade

contemporãnea através de
metáforas.

Extra
extra@ocorreiodopovo,com,br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANO'S

A edição semanal do Correio do Povo, de 7 a 13 de fevereiro de 1987, trazia a noncla de que o Diário

Oficial do Estado Santa Catarina, havia publicado o termo de adoção que passa o Ginásio de Esportes
"Prefeito Rodolfo Jahn" para a Prefeitura Municipal de Guaramirim. A reportagem afirmava que em janeiro
de 1987, o então prefeito de Guaramirim José de Aguiar recebeu o imóvel 'CIe volta. A assinatura da

escritura aconteceu durante a estada do prefeito em Florianópolis, oportunidade em que percorreu várias

secretárias, tratando de assuntos ligados a municipalidade. Na Secretaria da Educação, por exemplo, foi
recebida a confirmação sobre a criação do curso de 20 grau junto ao Colégio Estadual São Pedro, em

Guamiranga, na habilitação "Técnico em Comercialização e Mercadologia". .

Também naquela viagem, seçundoa matéria, Aguiar verificou a liberação de recursos oriundos do Prourb,
no valor de Cz$ 500 mil, que correspondia a parcela destinada ao ano de 87, não havendo resposta

positiva, o que vinha prejudicar sensivelmente o projeto de construção do pavilhão de exposições às

margens da BR-280 e a Feira Agroindustrial de Guaramirim, marcada para o mês de agosto, que poderia .

ser cancelada.

Feira Agroindustrial de Guaramirim pode não sair

o CORREIO DO POVO
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II O DIA DE HOJE

� SANTO

Santo Elias
São Jerernías
São Daniel
Santo Onesimo

�EFEMÉRIDES
Dia do Repórter

� 1952

Inauguração do Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro.

�1973

Chega à Lua o Lunik 2, segundo
veículo soviético controlado por
centros terrestres.

� 1994
Terremoto de 6,5 graus abala a

Indonésia.
P

�1988

Nasce nos EUA um bebê gerado
a partir de um embrião

congelado durante sete anos.

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

extra@ocorreiodopovo.com.br

A Vigilância Sanitária de Schroeder homenageou os produtores rurais

que fazem parte da Casa do Agricultor. E o evento ficou registrado.

�j
I, .

• ANIVERSÁRIOS

• UTILIDADE PÚBLICA
" �Vagas
A Fatej está com as

[inscrições abertas para

iJoProcesso Seletivo

.. Especial até dia 26 de

fevereiro. As vagas são

;Iimitadas. Informações
.

pelo fone·3276-3333.:

�Exposição
O Museu Wolfgang Weege
- Parque Malwee

promove a exposição
"Descobrindo a índia: um
passeio por suas práticas
culturais" até dia 5 de

março.

16/02

Naiade Winter

Simone Andreatta

Una R. Schwarz

Lucas Chaves

Carlos Henrique Rublo

Karine Rosilene Holler
Michelle Kuhn

Ivo Alves da Silva Jr.

John Williaf)1 Papp
Gabriela A. Padilha

Mirian Ap. C. Lopes
Sérgio Martins

Anitá Zielsdorf

Josiane Baur

Luis C. Koepp
,

Daniela Verssio

Gabrieli Boing
Alexandra Bassanesi

Ademir José' Kohler

Afonso Decker

Luis Gustavo Silveira
.,

�II Encontro
O II Encontro dos Músicos

da Cultura Alemã

(Instrumentos foles, sopro
e cordas) acontecerá no

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

• PREVISÃO DO TEMPO

Sol com nuvens em SC.
Tempo estável com sol e algumas nuvens no

decorrer do dia em todo o Estado. No litoral

possibilidade de pancadas de chuva no final

do dia. Temperatura elevada. Vento

predominante de nordeste, fraco a moderado

com rajadas.

I> Jaraquá do Sul e Região 6
� LAGES

MíN: i 6°/ MÁX: 29°
HOJE d SÁBAOO d DOMINGO "I' ",

MíN: 21 ° C
"", MíN: 22° C

"", MíN: 23° C ""'"

MÁX: 32° C MÁX: 320 C MÁX: 30° C

C)
�JARAGUÁ
DO SUL

MiN: 210 / MÀX: 32"

Ô
FLORIANÓPÓLlS
MíN: 2101 MÁX: 2900

SEGUNDA I , { , , , ,

MiN: 21 ° C «>,» I"

MÀX:26°C
Chuvoso.Sol com pancadas

de chuva. e à noite.
Sol com chuva à tarde Chuvoso à noite.

� Fases da lua

� LegendasCHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE

(1 C;) c:D. d G __
Ensolarado Parcralmente Nublado Instável Chuvoso Trovoada

nulliado

r :
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II NOVELAS

� GLOBO -18H

o Profeta
Ernesto está com Miriam e se esconde,

ando Alceu chega. Jonas leva flores para
QU 'db' d
Edite. Ernesto sal e aixo a cama e se

esconde no armário .. Lindalva liga �ar�
Flávio e garante ter VISt� Ma:cos. Abigail

conta para SÔnia que
ClóvIs saiu no meio �a

madrugada, Tony pergunta onde, a mae

esteve à noite e conta que Ruth tambem saiu

de madrugada, Carola se desespera quan

do Ester conta que Marcos pode não estar

vivo, Teresa e Henrique descobrem os

bandidos inconscientes em um carro

acidentado. Lindalva conta para Hávlo que

jogaram um homem no no, Moreira avisa

Percival que os bandidos estão no hospital.
O delegado conta que encontraram um

corpo, Percival procura Clóvis para falar que

pode ser de Marcos o corpo encontrado.

Sônia passa mal.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Julinho não consegue entrar no quarto de

Maria. Lance manda que Marquinhos se

esconda, Cândido ouve a conversa de Rosa,

Pipoca e Barrão e resolve segui-los, Lance
não quer, mas Tadeu insiste em ir com ele.

Marquinho sai do esconderijo e é

descoberto, Arthur pensa em fugir quando
pensa que tem que enfrentar um tribunal,

Lance domina Juhnho. Deodato diz que

Maria saiu, sem nem perceber o assalto.

Percival sugere que o pai contrate um

criminalista e lembra que ele só precísará
pagar depois de um mês trabalhado,

Cândido descobre o segreda de Rosa,
Barrão e Pipoca e se decepciona, Tadeu

finge que está namorando Guguta e Lance

imobiliza os bandidos. Julinho foge.
Elizabeth se frustra ao saber que o plano deu

errado, Júlio pede dinheiro ou revela tudo

para a polícia, Elizabeth manda Maria Clara
visitar Gui. Maria Clara tenta convencer Gui
aabrir mão da guarda dos filhos, pois assim
nâo teria acesso à herança e a promotoria
leria menos argumentos contra ela, Lance
acusa Elizabeth de ter dispensado os

seguranças na noite anterior. Lance e Tadeu

brigam com Giácomo, que tenta pegar
dinheiro do caixa para jogar. Giácomo pega
o carro de Maria, sem ver Josephine dentro,
Tadeu é avisado que Giácomo sofreu um

� acidente, Juan promete uma cobertura para
Vanessa, se ela ajudá-lo a conquistar
Elizabeth. Laura reitera para Arthur que Gui

empurrou Caco. Maria diz a Lance que
Giácomo não chega mais perto de
Josephine. Gui finge que vai abrir mão dos
filhos e confirma que Elizabeth é sua inimiga,

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida
ATÉ ,O FECHA�ENTO DESTA EDiÇÃO os
CAPITULOS NAO FORAM DIVULGADOS
PELAEMISSORA.

� RECORD - 19h15 : 'I ;:;;

Bicho do Mato
Oengarrafamento se aproxima, Juba e Cecília
sentem que é chegada a hora de se despe
direm, Mas, numa manobra,,Juba consegue
evitar a explosão da bomba e seguir pela
estrada. Assistindo à teve, todos os amigos
comemoram. Já Tavinho e Betinha ficam
irritados pelo carro não explodir. Juba cons
laia que a gasolina do carro está acabando,
Brandão liga de novo para Cecília e continua
Irredutível; só passa a senha que desativa a
bomba se ela apontar onde está o diamante.
Nicolau vai até a tevê falar com Lili mas ela
não ouve porque, naquele mome�to, apa
recem as imagens do helicóptero do resgate
Sobrevoa o carro de Juba com um enorme

puçá, Juba insiste que Cecília saia do carro
pelo teto solar e entre no puçá para ser salva,
aVisando que também dará um jerto de se
salvar. Cecilia é resgatadapelo helicóptero.

� RECORD - 20h

Vidas üpnstas
Jackson, Torres e Mofado ficam animados
com a descoberta que chegaram ao bueiro
da priSão, Frederico (Boris) conta para Rosá
na que tem um grande amor e, por isso, não
tem olhos para outras mulheres. Frede-rico
pede para Rosária contar para ele o que acon
teceu no Torto no dia das mortes, Patrícia diz
Para Carla fazer as malas porque não quer

�car na casa de Lisinha,Rosária conta para
redenco (Boris) que houve uma rebelião
POPular no Torto no dia das mortes, Mário faz

�ll1or �om Lúcia quando o tele�o,ne toca. Ela
lcalrrrta�a.' mas Mário atende, E Isis na linha,
s
uCla se Imta e Mário dá um tapa nela, Jacson

J
onha que Jéferson quer que ele fique com
oana, lisinha diz para Patrícia que ela não
POde Irembora de sua Casa,

Extra

��DECLARAÇÃO
Ellrrmado do BBB,
Fernando disse que não

tem raiva de íris e Fani.

"Eu gosto da Siri. Ela tem

um coração bom e

percebi que esse é o jeito
dela mesmo, O problema
é que ela não tem

limites, não sabe a hora

de parar", disse, Sobre
Fani, Justin afirmou

que sabia desde c'
início que seria o indicado.

"Foi por critério de

afinidade mesmo.

Nenhuma mágoa dela",
garantiu.

��ESTREANTE
Fernanda Lima, no ar

como a Maria da novela
"Pé na Jaca", vai desfilar
pela primeira vez na

Marquês de Sap4caL A

escola de samba Grande
Rio foi a escolhida da
atriz.
A estrela está empolgada
com a novidade. Em sua

estréia no sambódromo

carioca, a gaúcha virá no

terceiro carro alegórico,
representando uma águia,
com direito a penas e

cristais na fantasia.

��NOIVA
Não tem mais mistério:

Sandy está mesmo

noiva. A declaração
veio da própria cantora,
durante as gravações
do "Caldeirão do Huck",
no Rio. Quem pUXOI:l o
assunto foi Luciano

Huck, que já começou
cantando "lá vem a

noiva" quando Sandy
entrou no palco. O
apresentador, ainda quis
saber da mamãe Neely
se Lucas Lima está

aprovado. Ela
respondeu: "Sempre
esteve". O programa vai
ao ar amanhã.

II SUDOKU

extra@ocorreiodopovo.com,br

8

1 9 5 6

Empregada Relaxada

A patroa, furiosa, dá uma bronca na empregada:
- Maria, você é muito relaxada! Olha só a poeira desses

, móveis! Parece que não são lustrados há uns três meses!
- Ah, patroa! - interrompe a empregada - Tá na cara que a

culpa não émlnhaí Eu só estou aqui há um mês!

Dois velhos amigos estão no restaurante e um deles sugere:
- Cara, me fala uma coisa que você acha muito ruim!
- Muito ruim? - pergunta o amigo, pensativo - A minha sogra!
- Não, seu burro! Eu tô falando coisas de colocar no prato!
- Ah, a filha dela!

• DIVIRTAeSE

Coisa Ruim
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��RAINHA
O carisma de Grazi à
frente da bateria da
Grande Rio é inegável. Ao
ser perguntada sobre o

porquê dera ter sido
convidada para ser rainha
de bateria, a resposta {
surpreendente: "Fui
convidada porque a

Angélica não aceitou". E

explica: "A Grande Rio
tinha convidado a

Angélica para desfilar, mas
ela está querendo ter
outro filho e pretende
viajar no. Carnaval.J?ór
isso, eles me convidaram",
admite.

1

8

6

SOBRE O SUDOKU -

A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês, o que mostra

exactamente o objetivo do jogo. O Sudoku existe desde a décadade 70, mas
começou a ganhar popularidade no final de 2004 quando começou a ser

publicado diariamente na sessão de Puzzles do jornal The Times. Entre Abril e
Maio de 2005 o puzzle começou a ganhar um espaço na publicação de outros

jornais Britânicos e, poucos meses depois, ganhou popularidade mundial.
Fonte: wikipedia.org

II HORÓSCOPO

��SUCESSO
o filme feito para a

televisão, High School

Musical, que estréia sua

seqüência no verão
" '

americano, vai ser adaptado ,,'

, �:
para a telona. A Disney '! \:
espera que o filme tenha o

mesmo sucesso que o

programa que já rendeu mais:c: I'
de US$ 100 milhões. Gary o."

Marsh, presidente da Dlsney « .

Channel, disse: "High School ;):
Musical atingiu um sucesso ",:'[
nunca antes P,!.;;

obtido com um filme de "�i
,'Ii

televisão, por isso o

próximo passo possível.é
levá-lo para o cinema"

l_ --'�í�i
-'

j
------------------

• SOlUÇÃO

�'
.}

8. '

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. '-----------------------'�í ;

.,

'"

Áries 20/3 a 20/4
Mesmo quando você está bem quietinho, sua
cabeça está fazendo barulho. Ainda que
quisesse ignorá-lo, não tem como, cedo ou

tarde você vai ter que resolver a questão.
Arianamente falando, quanto mais cedo melhor,
mas você depende de outros e o país pára até a

quarta de Cinzas ... Enquanto aguarda, divirta
se: do barulho faça uma batucada,

Touro 21/4 à 20/5
Aproveite essa energia de final de ciclo puxada
pelo cordão do Carnaval pra se desprender de
ranças do passado para os quais não há mais

lugar em sua vida e abra espaço para o novo.

Permita-se cair fora de situações e relações que
não levam você a lugar nenhum e só fazem
sofrer. Lave a alma, limpe a despensa, faça um

upgrade em seu sistema.
-

Gêmeos 21/5 a 20/6
Geminianos descobrem coisas interessantes em

qualquer lugar e são grandes propagadores de

informações, Pessoas que deles se aproximam
sempre saem com sua bagagem cultural

carregada e sua visão de mundo ampliada. O

que esses inventivos seres às vezes se

esquecem é de aproveitar suas próprias idéias e

de cuidar da realização de seus sonhos ...

Libra 23/9 a 22/10
Fazer o que, se o problema desta ou daquela
pessoa não tocam você? Como bom libriano,
você consegue sair com simpatia e elegância de

qualquer saia justa em que lhe metem. Na real,
você está um bocado enrolado com seus

próprios assuntos, Se você não tem culdado de
si mesmo, está na hora de começar. 'Respire
fundo, sinta o fluxo do universo ...

Câncer 21/6 a 21/7
Deixe estar, canceriano, sua canção vai acalmar
as feras. Você consegue fazer maravilhas
amaciando e confortando até mesmo os tipos
mais selvagens. É quase impossívél que não
caiam em seu encantamento. Não abuse de
seus limites, porém, não vá a extremos
investindo no que não vale a pena. Procure

pessoas que também lhe dêem energia.

"

Capricórnio 22/2, a 21/1 ',1
Isso mesmo, você não é .Iouco de entrar nas
histórias das pessoas. Não se importe se estão

_,

falando isso ou aquilo, pois, no fundo, gostam de.
seu jeito lúcido e centrado, Alguém tem que .

pensar direito quanco todo mundo está no meio ,

.das névoas da piração. Necessidades e desejos , ,

podem se encontrar através de você, que sabe o
'

que é preciso e possível fazer. -,

Leão 22/7 a 22/8
Abra sua juba, antene-se para o que está se

passando aí dentro. Sintonize a mente e os

instintos. Ao ajustar a freqüência, você
provavelmente perceberá que as estações já
não são as mesmas, que sua programação
mudou, O interessante é que, apesar de haver

alqumascontradlções, isso não é nenhuma

surpresa. O que é realmente importante?

Escorpião 23/10 a 21/11
Marés de imaginação e criatividade em ascensão ..

Cheio de idéias para dar mais intensidade à vida ,

de certo alguém? As ondas estão a seu favor,
sinta o ritmo e embale seu par. Talvez, para você,
seus movimentos pareçam os mesmos de

sempre, mas para outras pessoas é puro
mistério. Se todo mundo fica feliz, por que não

.

aproveitar?

Aquário 21/1 a 18/2 .; :

A Lua e Netuno fazem um link em Aquário, o que':
'

pode lhe garantir muita sensibilidade e

criatividade, especialmente à medida em que ,,'

noite se aproxima. Nada de sair do trabalho e ir
direto pra casa grudar na TV ou no computador. ..

A pedida é procurar aquela pessoa que põe você :

nas nuvens e propor um programinha romântico .. :

Virgem 23/8 a 22/9
Resgate seus prêmios. Você chegou até aqui
fazendo um trabalho bem-feito, contribuindo
para o mundo. Está certo que você gosta do

que faz e que talvez esteja louco para que tudo
volte ao ritmo normal, mas a consagração faz

parte, Voc.ê plantou, saboreie os frutos de sua

colheita. As sementes que ainda estão na sua

mão, jogue-as em novas terras ...

Sagitário 22/11 a 21/12
Quando as coisas estão meio assim e meio
assadas em casa, geralmente o primeiro
impulso do sagitariano é tirar o time de campo.
O anonimato de um lugar público pode ser

relaxante por algum tempo, mas o fato é que as

pendências continuam lá. Retorne para os seus

seres amados com o coração aberto, não deixe

que ressentimentos sequem sua emoção.

Peixes 19/2 a 19/3
Não é hora de dar pulinhos pra fora da água pra
mostrar habilidades, peixinho. Com Lua

Minguante, exibicionismos não pegam muito
bem e, além disso; sequer aparecem direito.
Guarde seu talento para outro momento e fique
no fundão, organizando a vida e deixando as

coisas acontecerem. Também vale uma boa

íroca de idéias com alguém próximo, bem de

pertinho.

-,
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Por Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

EM FAMíLIA
Apaixonado pela família, o DJ inglês
Fatboy Slim prometeu que em 2007
tiraria férias para gravar seu novo

disco e curtir os amigos e a prole.
Mas, como Norman Cook (seu
verdadeiro nome) não resiste ao

Brasil, ele resolveu trazer a m:ulher,
o filho, a babá e o cunhado para
curtir o Carnaval em Salvador. No
dia 20 de fevereiro, Fatboy animará
os foliões baianos no trio Skol d+ ,

ao lado dos ingleses Lavo &
Bushwacka e do DJ brasileiro Màrky.
Antes disso, já neste sábado 17,
Fatboy toca para os catarinenses -

apresenta-se no. estacionamento da
Barra Sul, em Balneário Camboriú.

RECADO Estréia idade nova bem nesta sexta-feira, em
Jaraguá do Sul, o professor de Inglês Marcelo
Fernando Simas de Souza. Felicitaç�es da coluna,

A rapeize que curte os balneários de Porto Belo,
Piçarras e Garopaba tem bons motivos para
curtir adoidada o Carnaval da região. O Bali Hai ,
além da sua tradicional testa da espuma, vai
alegrar a galera com distribuição de kits folia.

A notinha de ontem, onde eu

comentara que algumas pessoas
haviam mandando e-mails
reclamando do preço de R$ 2,00
para entrada mo baile municipal de
Carnaval, no próximo sábado no
Pavilhão de Eventos, repercutiu na

Fundação Cultural. Segundo. eles,
o valor é irrisório e é cobrado

simplesmente para a manutenção
da Liga Carnavalesca de [aragua e

da Schützenfest. Ta dado o recado!
1M.eu abraço especial de hoje vai para Sue len

Lescowicz, lá da Malwee, que confere todos os

dias as notícias aqui da coluna. Um abraço no

coração.

A fofoca que corre solta na cidade é de que,
caso o Juventus venha a ser campeão
Catarinense, dispute a Copa do Brasil e depois a

Libertadores - de repente até vá enfrentar os
bolivianos. Caso isso venha a acontecer, o
moleque já tem lugar adequado em Jaraguá
para fazer sua preparação para altitude! O local
apropriado é a chácara do folclórico Miro Maba.
Segundo os línguas de veludo, o lugar é tão
íngreme que para se chegar nela só de
helicópteró - e olhe lá! Eu estico mas não minto!_1IIIiIJ�.

� bell' erte o 'amigo e dentista Dr. Luis Fernando Oellagiustina,
recebe neste domingo (18) em sua elegante casa

um grupo seleto de amigos para comemorar seu
niver em grande estilo, como faz todos anos, com
muito churrasco e cerveja.

Farmácia ,.

arana A banda Arrogante, rapaziada jovem e

inteligente de Jaraguá do Sul, está eorrende
atrás do seu espaço no mundo do show business
Já com um cd de demonstração gravado, se
tudb correr bem, até meados do fim do 'ano eles

lançam o primeiro CO oficial do grupo.

Disque-entrega'
,3275-1685

Em pose"alegre para a co/una, Rita Tomazoni,
'esposa do meu amigo e gerente da Ma/wee

Chico' Tomazoni

Estrutura de eventos
Sala de rewio com

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

Bern Confortável
Apartamento duplex com 60m2
Vista para o rio
Cozinha americana completa i

Cama solteiro/casal king size
Banheira de hidromassagem
Sala de estar e lavabo
Conexão rápida e lavado
Conexão rápida com internet

'/ �' )

Lazer
Sala de alongamento
Saunasec�
Sauna úmida I

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

,
-

,

Rua Jorge Czerniewicz, 99 - 8925-000 - Jaraguá do Sul - SC - Fone (47) 3275-7500 .

saintsebastian@saintsebas.tian.com.br - www.saintsebastian.com.br '
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