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Sozinha substância não
teria poder de causar

tamanha dependência,
revela cientista. _ 83 Manequinha, de 86 anos, o mais antigo carnavalesco da cidade foi homenageado. Ele chegou à avenida acompanhado da rainha do rei Momq e da princesa • 4

_� O escritor Charles
Zimmermann parte em março
para terceira viagem e planeja
lançar livro de fotos quando
voltar. No roteiro, passagem
pela América Latina, Europa e

Ásia. - 85
.

• PELO ESTADO

Governo planeja
.

reduzir o serviço
terceirizado

o governo do Estado

pretende cortar pelo menos
50% dos serviços terceiriza
dos. O gasto anu�l com o

. setor soma R$ 120 milhões
e a proposta é colocar o

dinheiro economizado
com a redução num fundo
de investimento. _ 82

• PELO MUNDO

Nicotina não é
.-'

única responsável
pelo vício

SOM - Vende-se Aiwa NSX
V70, 1200 PM PO, 4 caixas de
som. R$ 150,00.

TECLADO - Vende-se Casío
CA 100 Tone Bank. R$ 130,00.
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CAMPEÃ: 'EM CIMA DA HORA' LEVOU A ALEGRIA CIRCENSE PARA A AVENIDA _ 4
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PANORAMA Goleada deixa o Juventus perto do título doturno TRÂNSITO I
Bertoldi anuncia.

hoje mudanças
no secretariado

.

Com dois. gols. de João
Henrique, dois de Pereira

(foto), um de Diego, um de
. Fábio Lopes, um de Rodrigo
Paulista e um de Jean
Michel, o tricolor fez Sxl no
Próspera e assumiu a

liderança . do catarinense,
com quatro gols a mais de
saldo que o Criciúma. O

próximo jogo será contra o

Figueirense, no próximo
domingo,

.

no Orlando

Scarpelli, _ 8

Duas pessoas morreram .�

três ficaram feridas no Vale
do Itapocu no fim-de
semana. Os acidentes
aconteceram no município
e em Corupá. Em São
Francisco do Sul, foram
registrados dois acidentes
fatais. _ 5

Acidentes
marcam o feriado
de Carnaval

O prefeito Moacir Bertoldi
concede coletiva para tratar
da reforma administrativa.
Além de novas nomeações,
deve anunciar a exoneração
de funcionários e a junção
de secretarias, dentro da

proposta de gerar economia.
_ 4

www.studiofm.com.br
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Nada como o. tempo para
curar as feridas e colocar cis
coisas nos seus devidos lugares.
A decisão do prefeito Moacir
Bertoldi de contratar uma

auditoria independente para
rever as açÕes dos últimos três
anãs no Issem é um importante
passo para resgatar a confiança
dos servidores municipais (por
via reflexa toda sociedade

jaraguaense) no órgão público.
Aliás, é preciso ressaltar a

iniciativa de esclarecer o

depósito de título públicos no

Deutsche Bank�
A operação [irumceira �

realizada na gestão do ex

presidente Walter Falcone �

gerou críticas e suspeitas.
Legal, mas irregular, a compra
das NTN serviu de estopim
para a explosão da bomba

política. Não resta dúvida que

irregularidades administrativas
e às críticas da população à

opção gerencial. A segunda
metade do mandato começou
com a sinalizaçiio de mudanças
de rumo e mais investimentos
na infra�estrutura urbana.
Afirma que os dois primeiros
anos foram para "arrumar a
casa" e preparar o arcabouço
administrativo para o novo

modelo.
A reforma política deve

obedecer a esses preceitos.
Porém, é preciso estabelecer
critérios mais específicos na'

escolha dos agentes políticos, se
o propósito for mesmo o de
fazer o melhor pela cidade. A
população aguarda ansiosa e

aposta no potencial de Jaraguá
do Sul. A dúvida é em relação
à distância entre. a intenção e o

gesto.

• DOS BLOGSOs dois primeiros anos de
governo foram para
"arrumar a casa" e preparar
o arcabouço administrativo
para o novo modelo'

/

O novo feudalismo
mostra suas garras
Em meio a todo o rebuliço criado
pelo relatório da ONU que diz que
o planeta está sendo destruído
pela ganância do capitalismo -

nada mais nada menos do que
todos os que lutam pelo
socialismo sabiam desde há
séculos - as transnacionais
seguem seu caminho de

destruição desmedida, apoiadas
por gavemas e elites predadoras.
O foco central deste desejo de
poder é justamente a terra, não o

planeta como um toda, mas o

solo, o sub-solo e suas riquezas
energéticas. Hoje, em toda a

América Latina, a luta dos povos
originários e dos camponeses
sem-terra é justamente para
garantir que a terra seja
preservada da sanha
desenvolvimentista do modelo

capitalista de produção. E, nesta

queda de braço, é claro que são
os autóctones e os sem-terra

aqueles que sofrem mais
duramente os efeitos deste novo

feudalismo que se expressa na

rapinagem, na prisão, na tortura
e na violência.

O mito da
indolência nacional·
Em seu documentário O Olhar
Estrangeiro, lucia Murat registra
vários preconceitos e

estereótipos associados ao

Brasil e difundidos pela cinema
de outros países. Usa-se e

abusa-se do Brasil sensual, com
suas mulheres fáceis e

semidespidas. Fala-se da

depredação da Amazônia. E,
claro, não podem fa�ar imagens
e declarações sobre a suposta
aversão nacional ao trabalho.
Como mostra em seu dossiê a

Revista de História da
Biblioteca Nacional esse não é
um clichê recente, inventado
por Hollywood. Data dos

tempos da colonização. O
próprio padre Antonio Vieira
(1608-1697) registra que o

trabalho '.cotidiano não fazia
parte da cultura dos indígenas
brasileiros. Com toda a sua

genialidade, Vieira não era capaz
de evitar o eurocentrismo, que
supõe como universais os

valores europeus, tais como

religião, direito, poder,
propriedade, cu�ra e trabalho.

Sobre a pena
de morte
Renato Janine Ribeiro,
professor de ética e filosofia

-

da USp, praticamente
defendeu a pena de morte,
em importante artigo
publicado neste domingo na

Folha de S. Paulo. Ao
comentar o assassinato do"
menino João Hélio, Ribeiro
confessou que, diante. desse

. crime absurdo, decidiu rever

seu posicionamento contrário
à execução de bandidos.
"Todo o discurso que
conheço, e que em larga
medida sustento, sobre o

Estado não dever se igualar
ao criminoso, não dever
matar pessoas, não dever

impo_r sentenças cruéis nem

tortura - tudo isso entra em

xeque, para mim, diante do
dado bruto que é o

assassinato impiedoso",
argumentou. Para ele, "a
punição com· a morte se

justifica ora pela gravidade do
crime cometido, ora pela
descrença de que o crírnnoso
se possa recuperar".

o açodamento se deu por
conta da disputa eleitoral do
ano que vem. Mais espe
cificamente em função das

divergências partidárias,
inclusíve no seio da coligação,
que'não conseguiu a tão

sonhada harmonia. Pelo
contrário, a tentativa de

coopt.ação de lideranças
adversárias causou ciúmes.

Todavia, Bertoldi conseguiu
� aos trancos e barrancós � levar
adiante o programa de governo,
em meio a denúncias de

• ENTRE ASPAS

" "É uma situação absurda. Esse reajuste não foi iniciativa minha, foi uma
pressão dos servidores que estavam ganhando acima do vencimento do
governador" .

Luiz Henrique da Silveira (PMOB), sobre a decisão do juiz Domingos Paludo, que ordena
restituição dos valores recebidos pelo governador, em 2003.

'�á estive em todos os lugares que um dia gostaria de estar".
Charles Zimmermann, escritor, sobre os quatros anos de viagens pelo mundo, que se completam com a

programada para março.

"O pOVO aqui é muito paciente, mas não vamos sair dos pés deles".
João Fiamoncini, presidente da Associação dos Moradores do Balrro Santo Antônio, sobre as reivindicações
feitas ao Poder Público Municipal. 4J www.eteia.blog·se.com.br4J hltp://blog .esladao",om.br/gulerman4J http://blog.esladao.com.br/zanln

• DO LEITOR
• PONTO DE VISTA

A,Concorrência Faz Bem Parabéns, diretório do PT .,

.Dionei Walter da Silva
Professor e Advogado

processado pelo Ministéri
Público e sujeito à cassação.
renovou a concessão da
Canarinho por mais dez anos ...

Outra denúncia não menos

gràve é uma empresa ganha
licitação, e o irmão do prefeito
fazer os serviços de Ílistalação
elétrica, caso do abatedouro
municipal.

São. muitos os motivos que
nos impedem de participaF
dessa administração. Todos os

outros partidos possuern inte

grantes no governo municipal.
O PT é o único diferencial
porque tem um projeto para
] araguá do Sul, elaborado
junto com a comunidade e

apresentado na eleiçã�
passada. Esse projeto sera

discutido com a sociedade e

atualizado para 2008.

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

== --' riordaFatej.
e transformaram a prefeitura
em cabide de emprego para
seus parentes; prometeram
atender todos os cidadãos de
]araguá no gabinete de vidro
transparente, e hoje o que se

vê é que muito, poucos têm
acesso ao prefeito.

Como os trabalhadores
poderiam apoiar essa adminis

tração? Um dos seus primeiros
atos foi a desativação, de fato,
do departamento de saúde do
trabalhador. E prejudicaram
acima de tudo a população
carente, quando devolveram os

recursos federais destinados à

implantação da farmácia

popular.
Esse governo aceitou

ônibus velhos da Canarinho em
troca de dívida, sem autoriza

ção legal, por isso está sendo

Foi no dia 10 de fevereiro,
dia do aniversário de fundação
do PT, que o diretório de

]araguá do Sul, por unanimí
dade de seus membros, deci
diu não integrar o governo
municipal. Para mim, uma

atitude que precisa ser para
benizada e comemorada. Eu
tenho vários argumentos e

motivos que demonstram que
esse governo não se aproxima

.

do nosso ideal, pelo contrário.
Desde a eleição, questio

riamos práticas da atual

administração. Espalharam
boatosmentirosos sobre a nossa

candidatura; fizeram promes
sas de redução do número de

cargos comissionados, com a

conseqüente economia'de R$
500 mil :mensais, quando na

prática aumentaram os gastos

ficos e troca de favores, como
meio de equilíbrio de forças.

Até meados dos 90 o

panorama do Ensino Superior
brasileiro era bastante serne

lhante. Sim, há mudanças em

curso, de modo que as pessoas
em breve irão ver fusões,
aquisições e reestruturações
nas Instituições de Ensino

Superior, não restritas a]araguá
do Sul ou Santa Catarina, mas
passando por localidades

dispersas por todo o território

brasileiro. Este é o jogo de

mercado, onde a lei fundamen
tal é a da adaptação ao novo.

Nas reuniões de Planeja
mento Estratégico da FATE],
temos conversado sobre isto e

temos tido bons olhos sobre o

tema. Sabemos que em breve
novos concorrentes virão a

somar esforços, a batalhar por
sua fatia.de mercado e tentar

as melhores estratégias para
conquistar o seu lugar ao sol.
Temos também claro de que
os maiores benefíciados serão
os cidadãos, porque terão
cada um destes atores dando
o seu melhor para atingir as

expectativas a que se propõem.
Por fun, a Globalização age

.

como um ciclone que varre o

planeta de modo indelével e

posiciona o termo concorrên
cia sob novos patamares; que
não se restringem mais a locais

específicos, mas o coloca como
peça central do posiciona
mento estratégico dos países,

.

regiões e empresas. Os con

correntes de algumas empresas
do Vale do Itapocu não se

encontram aqui, mas estão em
lugares tão díspares quanto
Vevey, Kuala Lumpur ou

Praga. Você já refletiu sobre
isso?

Emminhas aulas.de Econo
mia, um dos tópicos que mais

discuto é que o concorrente

não é inimigo; é apenas um

concorrente. O inimigo-está lá
fora, muito provavelmente em

algum ponto do território

chinês, americano ou do leste

europeu. O concorrente é

alguém que como você ou sua

empresa, deseja uma fatia
maior do mercado e trabalha
24 horas por dia para criar

maneiras de comercializarmais
e melhor ainda o produto ou

serviço que fornece.
Durante muitos séculos, a

cultura de negócios brasileira
tinha características muito

peculiares, commecanismos de
defesa à entrada de novos

concorrentes, como corpora

tivismos, regulamentação de
mercados, manipulação das
leis a favor de interesses especí-

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e.�ail
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
Postal ts, É obrigatório infomiar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

) \
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Debate
A morte do garoto
João Hélio, no Rio,
suscitou o debate

sobre a redução da

maioridade penal e a

implantação de penas
mais severas, inclusive
da pena de morte.

Ainda que o crime

tenha comovido a

nação, faltam
argumentos mais

�

sólidos para sustentar

a proposta. "

Divergências
Uma corrente defende a

implantação da pena de
morte para conter a

criminalidade e outra

sugere mais investi-
.

mentos na área social e
maio'r presença do

.

Estado nas comunida
des carentes. Para essa

última, o Estado precisa
retomar o espaço
assumido pela
bandidagem.

Até porque
Crimes hediondos são

praticados diariamente
no país e a banalização
tem transformado em
lugar comum, apenas
sendo destacados um

ou outro. A principal
causa do descontrole é
impunidade. Depois de

-

cumprirem um sexto da
pena, bandidos sao.
postos em liberdade.

Reflexo
Em países onde existe
pena de morte, não há
registro de redução da
violência urbana. Mas
sim onde o Estado
assumiu o controle
social e investiu maci
çamente em projetos
de resgate da cidada
nia e de apoio à crian
ça e ao adolescente,
em especial, em áreas
carentes.

Desigual
Os crimes de colarinho
branco e cometidos
por pessoas de clas
ses mais privilegiadas
recebem tratamento
diferente da mídia e
não têm tanta reper
cussão. Lembram da
mulher que invadiu
uma festa com um
carro importado e
rnatou unia moça de
20 anos no Paraná?"

MOSAICO

Cemitério

mosaico@ocorreiodopovo.com.br

AvereadoraMaristela Menel (sem partido) pode recorre
à legislação vigente para pôr fim à discussão sobre as obras
de ampliação do cemitério do Bairro Czerniewicz.

.

O Código de Posturas (Lei Municipal 1.182/88), por
exemplo, tem todas as explicações necessárias para
esclarecer as dúvidas, inclusive de setores da Prefeitura.
O Artigo 249 diz que "o policiamento e administração é

da Prefeitura e veda a fundaçãode cemitérios particulares
sem autorização do poder público". O 253 reza que "a

localização, instalação e funcionamento dependem de
licença da Prefeitura.

.

Outras determinações
O Artigo 261 do Código

de Postura diz que"

"nenhuma construção nos

cemitérios poderá ser feita
sem que a planta tenha sido
previamente aprovada pela
Prefeitura, salvo pequenas
obras sobre a sepultura ou

a colocação de lápides".
Além disso, o cemitério

tem que ter licença ambien-

tal (Resolução Conama 335/
03) da Vigilância Sanitária e

atender legislação estadual
específica, entre outras

determinações.
. Assim, serápossível elevar
o nível da discussão e fun
damentá-Ia com argu
mentos sólidos e irrefutá
veis. Até porque é o que
estabelece a lei.

Nem sim, nem não
O ex-secretário da Casa

Civil no governo Paulo
Afonso (PMDB) , Adernar
Duwe, limitou-se a sorrir

quando questionado sobre
a intenção do ex-deputado
Ivo Konell de repetir a

- chapa que disputou e gan
hou as eleições municipais
de 1988 para o próximo
ano.

Konell está como os

direitos políticos suspensos

até 2010, más aguarda a

publicação da decisão do
TSE (Tribunal Superior .

Eleitoral) que revogou o

enquadramento na lei de,
improbidades administra
tivas do delito pelo qual foi
condenado, em junho de
2002.

Duwe, no entanto, concor
da que a dupla tem muitos

argumentos para conquistar
o voto dos eleitores.

Futuro
O vereador Jaime

Negherbon (sem partido)
demonstrou interesses em

voltar para o PT, mas foi
aconselhado a não

oficializar o ato pelo risco de
escutar um não.

Eleito em 2004 pelo PT,
Negherbon deixou. o

partido dois anos depois
alegando divergências e

excesso de cobrança.

Reflexo
. Por enquanto, o único
resultado positivo com as

mudanças do trânsito de
J araguá do Sul foi o

aparecimento da solida
riedade.A confusão carac
terística dos primeiros dias
exigiu mais paciência e

equilíbrio dos motoristas,
que têm dado a vez e

evitado as desavenças
desnecessárias e costu-

meiras.
A aposta futura é que a

mudança em si traga
também resultados práti
cos e agilidade no trânsito.
Muitos acreditam que o

retorno ao projeto de 11
anos atrás vai melhorar o
fluxo das vias e, conse

qüentemente, atingir os

objetivos propostos pelo
governo.

Flávio Ueta

Novo secretário?
Reconduzido para a presidência da Apevi

(Associação dasMicroe.Pequenas Empresas cloVale
do Itapoca) na segundasféira passada, Márcio Manoel
da Silveira foi convidado pessoalmente pelo prefeito
Moacir Bertoldi (PR) para assumir a Secretaria de
Desenvolvimento Ecgnômico. Márcio disse que
anuneíase vaiou não detHnar do convite aindahoje,
mesmo dia em que o prefeito concede entrevista

.

coletiva para anunciar as mudanças no secretariado.
A junção de pastas como forma de gerar economia
tambémdeve integratppacote de alterações previstas
na tão esperada reforrha administrativa. .

.

Surpresa
A informação de que o

presidente da FME

(Fundação Municipal de.
Esporte) , Jean Leutprecht.. ,

está tentando criar o

PCdoB em Jaraguá do Sul
pegou de surpresa o

presidente da comissão

provisória do partido, José
Carlos Pires. Tem alguma
coisa de errado nessa
disputa pela apropriação do
partido.

Racha
Por mais que o governo

tente negue, a disputa pela
presidência da Câmara dos
Deputados deixou sim
cicatrizes na base aliada.
Tanto assim que o bloco
parlamentar que inclui o
PCdoB já articula uma

outra candidatura para
2010. O candidato do PT
terá dificuldades em

convencer os antigos
aliados.

Candidatíssimo
O deputado federal Ciro

Gomes (PSB-CE) despon
ta como o nome mais forte
da ala descontente com o

Planalto para as eleições
presidenciais de 2010. A

antecipação do pleito
deve acirrar ainda mais a

disputa por cargos no

primeiro e segundo esca-
. lões do governo do presi
dente Lula.

Crítica

O CORREIO DO POVO s

Oposição g

Por outro lado, os

governadores. de Minas\'f
Gerais e de São Paulo,· os j_
tucanos Aécio Neves e José
Serra, nadam de braçada.
Sabem que a oposição não
tem outro nome comnl:J

potencial eleitoral para'·iOJ
competir com eles. Faltam A

apenas combinarem entre si ':la
,

"M lUlJ
quem sera o que. as a

,;S1' .

vaidade pode comer os
;JiUdois.
wq
lOb

lnlustlíleade ���
Diferente das outras\A

Câmaras de Vereadores da�ft�.microrregião, que mantive-13a• ::l
ram apenas os serviços
administrativos, a de Coru-.

)31'
pá realizou ontem sessão':!1'qordinária. Em terra ondefs�
praticamente inexiste 0�3j
Carnaval, o exemplo de-.lJb
veria ser seguido, assimuq
como àcontece nas empre1Qq
sas e estabelecimentos
comerciais.

Venezuela, o Equador. IstÜ;;I
é, se opõe frontalmente ao-

p�ocesso de transform�-Açoes em curso no conn

nente".
Em 2006, Sader foi pro

cessado pelo ex- senador
Jorge Bornhausen - e per
deu a ação - por te� a�ribuí-:��do ao pefelista o adjetivo de,;n
racista porque teria dito queo:;
"o Brasil precisava lívrar-sej,
dessa raça". if,

;b
15

.{TI

:tll

Após o Carnaval, o Senado d¢v<; iniciar Q e$tudo de
proj¢tQ destinadoa críar uma Ç,Q1nlssãopa��iav�liar a
funcionalidade do Sistema Tributário Nacional. A
maioria dos parlamentares acredita que a carga
tributária inibe a produção e que é necessário um �

sistemamais justOjque diminuaQpeso sohr¢'¢:$tadgs.e
muaícfpios.

.

i:JA comissão avaliará o vol�me da carga tributária e a
q

repartição das receitas entre os çntes federados. f

A soma da arrecadação de todos os tributosJederais, ,�l�estaduais e municipais é hoje de 40% do PIB (Produto r J

O escritor Emir Sader
voltou a criticar a im

prensa da América Lati
na. Disse que "a mídia
[atino-americana é cada
vez mais igual, de um país
a outro: age como um

bloco político e ideológico
de direita, cada vez mais

homogêneo. Faz oposição
cerrada, em bloco, em

países como o Brasil, a

Argentina, a Bolivia, a

Tributos
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REFORMA: GOVERNO PROMETE EXTINGUIR CARGOS PAR� GERAR ECONOMIA

I .

Moacir Bertoldi anuncia hoje
.

as mudanças no secretariado
Prefeito deu prazo
até ontem para os

partidos decidirem
sobre convites

CAROLINA TOMASELLI
JJ\ÀAGUÁ DO SUL

A reforma administrativa é

tema de entrevista coletiva

que o prefeitoMoacir Bertoldi
(PR) concede hoje, às 14 horas,
na sala de reuniões da

prefeitura. A principal
mudança deve ser com relação
à nomeação de titulares para
secretárias e a extinção de

cargos, dentro da proposta de

gerar economia nas contas do

município.O prefeito também
poderá- anunciar a junção de

s�cretarias ou diretorias. O

projeto da reforma ainda será

apreciado pelos vereadores,
mas deve ser aprovado já que
a bancada aliada é maioria.

Beri:oldi deu prazo até ontem

para os partidos aliados
.

decidirem se aceitam ou não

os convitespara assumir cargos
no primeiro e segundo escalão.
O PTB, que _já integra a

administração, recebeu

proposta para que o vereador
Terrys da Silva reassuma a

SecretariadeComunicação.O
cargo foi ocupado por ele nos
primeiros meses do governo e

atualmente está vago.
Se o convite for aceito, o

prefeito estará acomodando os

interesses de dois partidos: além
de agradar o aliado PTB com

mais um cargo, também
colocaria

-

fim aos desenten
dimentos como PDT, presidido

. por Ruy Lessmann. É que se

Terrys voltar para a prefeitura,
Lessmann assume a vaga na

Câmara por ser o primeiro
suplente da coligação. O

vereador, no entanto, deixou
claro que não gostaria de voltar
para a prefeitura. Já o

presidente da sigla, Jair Ale
xandre, também direter do

COLONIA DE FÉRIAS "

CESAR JUNKES/OCP

Hoje é o último dia da Colônia de Férias da terceira Idade. O
.

evento acontece das 8 às 11 horas, no Sindicato do Vestuário,
no Bairro Ilha da Figueira. Os encontros vêem acontecendo
desde o dia 6 de fevereiro, todas as terça e quintas-feiras.

Codejas (Companhia de
Desenvolvimentode [araguádo
Sul), disse que a decisão cabe
à executiva do partido.
Outro que recebeu proposta
para integrar o governo, porém
sem vinculação político
partidária, é o presidente da

Apevi (Associação dasMicro e

Pequenas Empresas do Vale do
Itapocu), Márcio Manoel da
Silveira. Ele foi convidado para
assumir a Secretaria de
DesenvolvimentoEconômico e
disse que informa hoje sua

decisão. O prefeito também'

poderá anunciar mudança na

procuradoria-geral já que o

irtnão dele, [urandyr Bertoldi,
antecipou que vai deixar o

cargo. No caso de não assumir

a cadeira na Câmara, Ruy
Lessmanné umdos cotad, oara

a vaga.
Ainda dentro da ref; ma,

outrasmudanças já foram feitas .

O ex-presidente da Fujama
(Fundação [ara-guaense de
Meio Ambiente), Carlos
AlbertoDias, deixouno começo
do mês o cargo para assi. rir a

.

Secretaria de Assuntos para
Gestão. Já a vice-prefeita
Rosemeire Vasel (sem partido)
foi nomeada para o gabinete de
Gestão e Planejamento.

'Em Cima da Hora' é campeã

"Fizemos o Carnaval que
a cidade merecia ver". É com
esta frase que a presidente I

da Liga de Blocos de Samba
de Jaraguá do Sul, Iracema
Pinheiro, resumiu a noite do
último sábado, quando três

grupos desfilaram ao longo
da Rua Walter Marquardt.

Escolhido o melhor do

ano, o campeão "Em Cima da
Hora" levou a' alegria
circense à' avenida. Com o

tema "É Magia, Alegria o

Circo Chegou", os 220

componentes receberam 94
. pontos dos jurados. Já o

segundo colocado, "Sem

Preconceito", ganhou 92

pontos. A terceira e última

posição ficou com o "Estrela
Dalva".

Segundo Iracema, a

'vitória é o reconhecimento
do trabalho realizado pelo
bloco. "Ganhamos porque
investimos e nos dedicamos

DIVULGAÇÃO

a fazer fantasias. Queremos
melhorar a cada ano para o

Carnaval crescer",
enfatizou. Como responsável
pe la . Liga, ela' também

e{pTic0u ,que o objetivo é

incend'��r a formação de
outros blocos de samba até

2008. Entre as metas está o

fortalecimento da tradição
carnavalesca e a melhora da .

situação financeira dos

grupos envolvidos.

O CORREIO DO POVO O

Mãe espanca filho e
é levada à delegacia 1

APROVADO

JARAGUÁ DO SUL Pão) � O pai das crianças, que
não teve o nome relevado".

A adolescente S.A.P., 16 estava trabalhando quando �,IJ
<I

anos, foi presa em flagrante agressão aconteceu. Segundo >J(,

espancar o filho EP.C., de a Polícia Civil, uma tes.JSl
pouco mais de um ano de temunha relatou que ouvia a�lil
idade. A criança tinha mãe xingar e bater na criahça
marcas de agressão em todo há cerca d�quatro meses, maslAO
corpo, possivelmente as agressoes nunc� foramLl
provocadas por surras de flagradas.
chinelo. A família está S� é casada e tem também
recebendo acompanhamento uma filha, de 20 dias, mas os

do Conselho Tutelar db policiais não encontraramOL
município e morando provi- > marcas de violência na garota. :32
soriamente em um abrigo. A o Conselho Tutelar informou IB!

adolescente prestou depoi- que a família vinha rec�bendoíl1
mento ontem à tarde e foi assistência do órgão há algunsisl
liberada em seguida, por set meses, devido às d�núncias de:,b
menor de idade.

.
maus-tratos relatadas pelos.n

O fato aconteceu por volta . vizinhos. Até então, S., que é 1
das 5 horas de ontem, na Rua natural de Ponte Alta'l!�
Ângelo Torinelli, Bairro Vila .

(Planalto Serrano), não tinhasm
Nova (perto da Padaria Via passagem pela polícia. (DZ) f�i

o[

REFORMA

Centro Histórico
conseguerecursos

O projeto de revitalização do
Centro Histórico de Jaraguá
do Sul; aprovado pelo
Ministério da Cultura para
captação de recursos 'pormeio
da Lei Rouanet (dedução de

imposto de renda) em

setembro de 2006., já captou
junto a pessoas físicas e

. jurídicas R$ 470,6 mil do
total de R$ 3.050.924,61. As,
obras estão previstas para

começar em abril.

'�)

Curso de Psicologia
naFameg

"lIt

A Fameg teve mais um curso
superior aprovado pelo MEq
(Ministério da Educação):'
Psicologia, que passa a

oferecer j á a partir deste i,
semestre. :,
A Faculdade Metrpolítaana..
de Guaramirim lançará nos,
próximos dias o edital para %
processo seletivo. Para as vagas "

remanescentes de outros

cursos, as inscrições estarão:tl
abertas até dia 24 de fevereiro.j

Eleita nova diretoria'
da Rádio Comunitária
JARAGUÁ DO SUL

Em assembléia geral
realizada no último sábado,
foi eleita a nova diretoria da
Rádio Comunitária Alter
nativa. Por unanimidade,
João Vieira da Silva Filho
assumiu a presidência em

substituição a Sebastião

Camargo para mandato de

quatro anos. Também foram
eleitos Jorge Lopes tios Santos
como vice-presidente e

Noedi Dalabrida como

secretária.
Em dezembro, a rádio

conquistou a autorização
definitiva com direito de
transmissão por dez anos,

prorrogável por mais dez. A
Alternativa FM está no ar

desde o dia 3 de julho de

2006, quando obteve

autorização do Congresso
Nacional para funcionar em
caráter experimental.Atual-

I

�1� 1
a

� __

mente, a rádio conta com 26 I)
. !

voluntários que atual na

parte de comunicação, além
db currículo de outros 12,q
interessados em atuai: na,"

emissora. 38
A principal meta é é1:lb

construção da sede própria',51' >

que funciona provisoria''j;
mente no Sindicato da,
Alimentação. Tramita na.,

Câmara de Vereadores,,::
desde dezembro, projeto para
cessão, pela Prefeitura, de:.;
um terreno no loteamento .

Firenze, na Tifa Martins�rj
Além -disso, também foi 1

aprovado projeto que decr(;!ta ,o

a rádio como de utilidade"
pública. Amanhã, às 1Oh30, i
na presença dos dirigent�S 1

da rádio, o prefeito MoaclL
Bertoldi (PR) sanciona 01

projeto, o que permitirá à

emissora receber recursOsG_
públicos. (CT) , 'I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o ÇORREIO DO POVO
.

J Em São Francisco do

e sul, dois acidentes
'\ fatais marcaram

il fim-de-semana

J DAIANE Zf.NGHELINI
L JARAGUA DO SUL

_� Apesar da animação típica
do Carnaval, o fim-de

semana foi de tristeza para as

famílias de quem morreu no

J trânsito da região. Em

Jaraguá do Sul, uma batida :

de carro contra poste na

madr�gada de domingo
provocou a morte do jovem
Anderson Stenger, 18. Ele e

I mais três amigos estavam no

Kadet placas LXQ6575, de

Jaraguá do Sul, qu�ndo o

J condutor perdeu o controle
da direção na Rua 25 de

Julho (Bairro Vila Nova).
Omotorista, identificado

apenas como "Lucas", 33, eo
passageiro Paulo (sobrenome

assim que os amigos
��tsonSten:�ey,
que morteu 'fiO

da madrugada: de
je>wmmoravaoom
Getetudes� na

de Águas Cl�,

-
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nãoconhecido), 24, sofreram. em São Francisco do Sul.
lesões. leves. O outro O P E R A ç Ã O
passageiro, Adriano Macha- CARNAVAL - Iniciada na

do, 18, mecânico, quebrou a quinta-feira, a fiscalização
perna direita e está em realizada pela Polícia Rodo
observação. viária Federal registrou 183

Em Corupá, Gervásio de acidentes de trânsito e sete

Lima, 54, morreu ao capotar mortes de sexta-feita a

a caminhonete Fiorino placas domingo nas rodovias.
LWR5701,deJaraguádoSul. federais do Estado.' Neste
O acidente aconteceu às período também aeon-

14h30 de sábado no km 86,5 teceram 868 infrações por.
da BR�280. Em São Francisco excesso de velocidade nos

d� Sul, Claudenir Munhoz, trechos onde foram instalados
33, morreu namadrugada de radares móveis. As multas
sábado ao ser atropelado por variam de R$ 84 a R$ 574,
um Kadett no km 15 da BR� dependendo do limite de
280. Segundo informações da velocidade ultrapassado.
Polícia Rodoviária Federal, Aqueles que chegarem a

ele pilotava a motocicleta ·50% oumais também podem
Honda/CO .150 placas ter a CNH (Carteira Naci
MGC9292, de Guaramirim, onal de Habilitação) sus

envolveu-se em acidente com pensa. Ano passado, a PRF
um Siena e caiu na pista. No registrou 324 acidentes com 20

.

domingo à tarde, o reciclador mortos nas rodovias de Santa
Ismael da Silva, 52, que Catarina e 1924 infrações de
andava de bicicleta na SC� trânsito. A operação continua
301, foi atropelado por um até a meia-noite da quarta
caminhão nokm 14, também feira de cinzas.

Na manhã de ontem; um
acidente causoul a morte de
sete oas e� Ararat)�uá

u contra uma "(Sul �t:ádo). O choéJUe
entre fim veículo 001 e um

de da cidade
( ocorreu ho

41 da BR-101 e

de rson T
.

r q as 4óras.
estilvam ,l:l).Uito abala�os no O motorista do caminbão,
",�l¢J:;iQ não Q�idêraw, Mário não soii:eu
dlhversan�om a reportagem. ferimentos. feGhamentb
Ele foi sepultadoontemà tãréle desta edição, à PRF não tinha

Vila�nzi. .. divulllP-do o nOtn�/p6Smortos.

Moradores do Bairro Santo Antonio fazer reunião

"OPERAÇÃO CARNAVAI.:': PRF JÁ REGISTRA 183 ACIDENTES E 868 INFRAÇÕES EM RODOVIAS DE SC

Trânsito provocaduas mortes na microrregião

Cerca de 60 pessoas
participaram da reunião da
Associação de Moradores do
BairroSantoAntonio, na tarde

..,.
de sábado. Eles discutiram as

>

respostas da Prefeitura sobre as

reivindicações feitas nos últimos
anos e que, segundo o presiden
te da entidade, João Fiamon
cini, não têm a atenção devida.

Ele afirmou que parte dos
pedidos recebeu promessas de
concretização, mas, até agora
nada de positivo aconteceu. "O
povo é muito paciente. Só que
não vamos sair dos pés deles
�ovemo)", disse. Assim como
Fio ......

o
'. ,. d""11 .ncllU, vanos mora ores

eXigiram explica-ções, vindas
através de ofícios enviados pela
Prefeitura.
Quanto à solicitação do

�t�ento do trecho daRua
rno Plazera, o secretário de

CESAR JUNKES/OCP

Moradores do Santo Antônio quer obras e explicações
Obras, AlbertoMarcatto, disse estadual. Nesta semana, ele se

que não há data prevista para a encontra com a secretário de
concluSãoporque,nomomento, Infra-Estrutura do Estado,
se pleiteiam os recursos MauroMariani, para falar sobre
necessários. Já a respeito da possíveis convênios, segundo
pavimentação

.

de . ruas garantias repassadas aos

transversais e da via olaria, moradores do SantoAntonio.
como é chamada, disse que Alémdisso.tambémtiverarn.
tudo depende da adesão dos destaque os assuntos

própriosmoradores e da abertura relacionados ao saneamento
de licitações. básico e a falta de uma área de

Conforme overeador Pedro lazer.· Os integrantes da
Garcia, presente na reunião de associação voltàm a se reunirno
sábado, essas benfeitorias estão dia 28, às 19 horas, na Escola
sendo tratadas com o governo Victor Meirelles. (KE). .

CESAR JUNKES/OCP

Kadett ficou destruído ao colidir contra poste; acidente deixou um morto e três feridos

......... _ _................. . ········_·_······ ..
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Acerele o ritmo
conquistas na
Fellow$' Idiomas.

") suas

I
h
I

111101'1£HIIII.
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 serriestre em 1 mês.
carga horária: 8h semanais.
Público: jovens é adultos.
Manhã/Tarde/Noite

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. *

Semi-intensivo
r

Há muito tempo você queria
um curso assim.

Inglês ou Espanhol em 14 meses. *

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

Manhã/Tarde/Noite
.. Solicite mais informações

3275·3475
Início das aulas: 12.02.2007

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraç
.

do Sul

(em frente à Circuito Veícl )
fellows@netuno.com.b

Fellows' Language School Ltda.®
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EXCEÇÃO: LOJAS FECHAM, SOMENTE NA QUARTA-FEIRA DE MANHÃ E REABREM AO MEIO-DIA

.'

�

Comerciantes de Jaragua do Sul
\

decidem abrir as lojas no Carnaval

Consumidores foram às compras mesmo com a chuva que caiu ao longo de toda a segunda-feira porque sabiam que as lojas estariam abertas

Malmta acredita que
o movimento segue
normal. Clientes
dizem aprovar a idéia

somente o Shopping Center

Breithaupt e os supermercados
abrem antes do meio-dia,

Conforme o empresário
B�uno Breithaupt, também
diretor-tesoureiro da CDL

(Câínàta....de."
,.

".L)ilfig€oHlteS
Lojistas), não há motivos para
interromper as atividades
durante o CarnavaL "[araguá
do Sul não tem esta tradição.
A cidade vive normalmente e

as indústrias também

trabalham", explicou.
O gerente da Damyller, Jair

Fernandes, não concorda e

acredita ser inviável. deixar o

� comércio aberto, princi
palmente na terça e quarta
feira. Na opinião dele, caso o

KELLY ERDMANN", ,. "", i'I ","_

JARAGUÁ DO SUL
.

Mesmo com tempochuvoso
e clima de Carnaval, o

comércio jaraguaense não
fechou as portas nesta segunda
e terça-feira. Ao contrário do

que acontece em outras

cidades de Santa Catarina,
como [oinvílle e Florianópolis,
grande parte das lojasmantem
o atendimento normal. A
exceção é amanhã, quando

feriadão fosseprogramado com
antecedência não seria

necessário se preocuparporque
os clientes voltariam às lojas em
outros dias.

Para a vendedora Tábatta

Chayane, o Carnaval é visto

como uma época normal de
vendas e compras por todos os

consumidores e lojistas. "O
movimentonão chega a cairpor
causa dele", afirmou lembrando
que a possível quedano número
de consumidores pode ser

ocasionadapela chuva prevista
para esta semana na região do
Vale do Itapocu.

Considerando isto um

detalhe, Aline Deretti

aproveitou a folga e a suposta

tranqüilidade do feriadão e foi
às compras. A operadora de

produção Solange Machado

seguiu o exemplo e levou amãe,
Lenir Hillesheim, para passear
no Calçadão de [araguá do Sul
na manhã de segunda-feira-A
aposentada .

mora em

Florianópolis e gostou de chegar
ao município e encontrar a

maioria dos estabelecimentos
de portas abertas. -

O comércio permanece
assim durante toda esta terça
feira. O atendimento ao público

/

só é interrompido'amanhã de
manhã, retomando ao normal
às 12 horas, exceto os

supermercados que iniciam o

expediente mais cedo.

E,poFeira 2�07 começa a ser planejada por orqanlzadnres
A coordenação da 8ª . feirasuportacercade90grupos.

Expof'eira se reuniu pela, Tendo como estimativa
primeira vez, em 2007, rio fih;U movimentar até R$ ,5 milhões,
dasemanapassada.Oencontro o evento

..
¢, �be'r�o para

serviu para definir as próximas" .fabricantes �. vendedores de

.etapas da organizaçãó., do divers§s �#egwentqs� Entre os

evento, que estámarcaddpara" mais .déstacados estão o setor

acontecer entre 24·de ago;to é' têxtil, . metalúrgico, de

dois de seteIÍ1bró, no Parque de alimentos, moveleiro, de

Eventos pdtf�ito Man�el de automóveis e máquinas
Aguiar: .

I

agrícolas, prestação de serviços
Por enquanto; está definido e,'de artesanato.

que as vendas de estandes vai Para o público, a.novidade
ocorrerprimeiro aos exposítores é que durante oito dias, a

da edição anterior, realizada em Expo recebe dois shows. -Em
2004. De acordo com o tim dos finais de semana, o

executivodaAciag (Associação palco fica. por contá de

Comercial,Indust;rialeAgrícola alguma banda/de. poprock.
deGuaramirim), Rogério Silva, No seguinte.sé !1 Vez dos que
a . data de. abertura da gostam do estilo sertanejo se

comercialização ainda não foi divertirem. Nenhum dos dois

decidida. Mesmo assim, os nomes. foi divulgado até

interessados devem entrar em

contato com a entidade para

garantir o espaço. No total, a

agora.
Ai expectativa 'da

organização, dividida' entrea

Público em 2004 foi de quase 59 mil

Aciag e a Prefeitura, é de que
cerca de cem. mil pessoas
passem pelo Parque d�
Eventos ao longo do evento.

Em 2004, quase 59. mil
visitantes circularam na Expo
em 10 dias. Vale lembrar que
desta vez, serão somente oito

dias, com folga aos expositores
em 29 e 30 de agosto. (KE)

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,091 2,093 11

PARALELO 2,210 2,30 Ie

TURISMO 2,033 2,180 11

EURO

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

Ie BOVESPA 45.849 ·0,23%
11 DOW JONES (N. York) 12.767 O 02"'{'
11 MERVAL (B. Aires) 2.188 201%
11 NIKKEI (Tokio) 17.940 036%

0,6512

• CUB fevereiro
R$890;14

, • FALECIMENTOS
Faleceuàs 03:00h do dia 19/02, o senhor Eziel LuizWick, com idade
de 33 anos.O velório foi realizado na Igreja Rio Branco e o sepultamento
no Cemitério Municipal de.üuararnírírn.

Faleceu às 06:30h do dia 18/02, o jovem Anderson Slenger, com
idade 18 anos.O velório foi realizado na Igreja Nossa Sernora do
Caravagio e o sepultamento no Cemitério Municipal da Vila Lenzi. ª

Faleceu às 03:50h do dia 18/02, o senhor Ademir Denk, com idade de f46 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária Senhor Bom Jesus
e o sepultamento no Cemitério Municipal de Guaramirim.

Faleceu as 11 :50h do dia 17/02, a senhora Adele Schumacher, com p
idade 93 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária Cristo Bom
Pastor e o sepultamento no Cemitério de Rio Cerro,

Faleceu às 11 :30h do dia 16/02, o senhor Soldio Bruno Schmanch,
com idade de 74 anos.O velório foi realizado na Igreja Trindade e o

sepultamento no Cemítérío Bom Jesus de Schroeder,

COLÉGIO MARISTA PRIMA PELA FORMAÇÃO
DE SEUS PROFESSORES

Educar é uma tarefa dê grande. importância e '

responsabilidade e para tal requer muita dedicação e ::

competência. Para se fazer uma educação de' qualidade é ;

,

preciso estar atento às mudanças e em constante

reciclagem. Por isso, é fundamental investir nos
I

profissionais que estão diretamente ligados com a
I

educação, com a aprendizagem e com o saber.

Neste início de ano todos os funcionários e professores
participaram de uma semana de estudos e planejamento.
Foram momentos de muito aprendizado e troca de

conhecimentos.

Durante dois dias tivemos a presença dos professores
Flavio e Ricardo do CEMEP(Centro Marista de Estudos e )

Pesquisas) que abordaram o tema p,lanejamento, e de uma;
forma bem prática e dinâmica desenvolveram todo um I;

-,

trabalho com o çrupó de educadores.'
r

Em outros momentos foram debatidos temas sobre a

filosofia Marista, a campanha da Fratemícade e todo um

encaminhamento e planejamento por áreas do

conhecimento.
Nestes primeiros encontros demos mais um passo nesta
caminhada que requer muito estudo e pesquisa, para que f
a cada dia a prática pedagógica seja aprimorada.

COL�GIO

.�·.lfif,...
�
.. ·.:NI � ,R 1STA

" . $::A 'o L U I S
'. .

. Charme ��Beleza que vrl:lari,zam ambientes
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INTERNACIONAL

. índio desfalca'
equipe amanhã
O zagueiro do 'Interna

cional Índio foi vetado pelo
departamento médico e

desfalcará o time no jogo de .

estréia na Copa Liberta
dores, amanhã, contra o

Naciona], em Montevidéu.
O jogador sente. dores
musculares na panturrilha e

foi reprovado no teste

realizado de ontem. Sem

Índio, Abel Braga confirdtará
a zaga com Ediglê e Rafael
Santos. Wilson viajará para
ficar no banco de reservas.

esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

"_

AS CORREDEIRAS: PRÓXIMA ETAPA DA COMPETiÇÃO SERÁ EM MARÇO EM BENELITO NOVO

TERÇA-FEIRA, 20 de fevereiro de 20071 7 . ri

Competição reuniu 38 canoístas da região em Schroeder, disputando em cinco categorias diferentes, como a duckmisto em bote para duas pessoas

Canoístas da região brilham
a abertura da Copa Norte

Adilson Pommerening quilômetros. Quem fez o me-

CLASSIFICAÇÃO FINAL
nor tempo, levou o troféu da •

foi O mais rápido da
respectiva categoria. Adilson Caiaque Júnior

competição com o Pommerening, que também é Atleta Cidade

tempo de 7min28seg presidente da Ascan, foi omais Paulo da Costa Schroeder

rápido da competição, comple- Marino da Costa Benedito Novo

JULIMAR PIVATTO tando o trajeto em 7min28seg, Diego de Altino . Benedito Novo
SCHROEDER apenas três segundos a mais

que o jaraguaenseMarcos Zan- Caiaque Sênior

Foram 38 atletas na primei- ghelini. Com o resultado, o
José de Freitas Jaraguá do Sul

ra etapa daCopaNorte de Ca- atleta conquistou o quinto
Michsel Tomazini Benedito Novo

-

noagem. A competição, que título em sete participações.
Eduardo Miller Benedito Novo

aconteceu no fim-de-semana Pommerening, além de Caiaque Master
no Rio Bracinho, em Schroe- vencer na categoria caiaque .

Adilson Pommerening Schroeder
der, superou as expectativas da master, ficou também com o Marcos Zanghelini Jaraguá do Sul
Ascan (Associação Schroe- primeiro lugar na prova" do Gerhard Jancsik Benedito Novo
dense de Canoagem), que duckmisto (bote inflável para
organizou o evento. Estiveram duas pessoas), junto com a Duck Open
presentes canoístas de Join- blumenauense Deise Cardo- Gerhard Elias / Marino Benedito Novo

ville, Blumenau, Timbó, Bene- so. A próxima etapa da com- Marcos / José Herbert Jaraguá do Sul
ditoNovo, Guaramirim, Jara- petição será nos dias 17 e 18 Harley / Darlei Jaraguá do Sul
guá do Sul e Schroeder. de março, em BeneditoNovo.

As provas começaram às O evento em Schroeder teve
Duck Misto

14h30 e cada competidor teve apoio da PrefeituraMunicipal,
Adilson / Deise Schroeder/Blu

o direito a uma descida num da Fundação de Esporte,
Marcos / Francislei Jaraguá do Sul

percurso de cerca de 2,5 Coremaco e Celesc.
Moacir / Marilise Joinville

PALMEIRAS ,

Zinho pOde ser
diretor no Verdão
Além de José Carlos Bru

noro e César Sampaio, o ex

meio-campista linho tam-.
bém entrou na lista de candi
datos a novo diretor remune
rado do Palmeiras. A confir
mação do nome do tetra

campeão mundial com a

Seleção Brasileira foi feita pelo
Vl�e de futebol palmeirense,
Gilberto 'j nillo. linho é um
dos so' .

. /. dC10<.-r '( nnetanos o

�ova Iguacu, l L '- do Rio de
- d'1elrO ( , (

t
Y)r só será

anunciado depois doCarnavaL

Real Madri desmente
demissão de írelnader
MADRI

O porta-voz do Real

Madrid,MiguelÁngelArroyo,
desmentiu ontem que o técni

co italiano Fabio Capello
tivesse apresentado umacarta
de demissão ao dube espanhol,
como informou a rádio local
CadenaCope.Arroyoaproveitou
para reiterar a confiança dos
diretores do Real Madrid no

técnico italiano. "Éumrumor.Os
diretores do clube não têm

conhecimento de uma suposta
saída de FabioCapello".' Capello connnur 'la Espanha

• LINHA DE FUNDO Julimar Pivalto

EaTV?
Parece que a TV que tem os direitos de transmissão do Campeonato
Catamense esqueceu do líder: Até agora, nenhum jogo do Juventus, que
esteve nas primeiras colocações durante toda competição, foi transmitido
ao vivo. E a previsão para a próxima rodada é, segundo o site da FCF, que
passe Marcílio Dias x Joinville, dois times sem pretensões nenhuma
neste tumo. Previsão mesmo, só o primeiro jogo do returno, quando o
Juventus recebe o Avaf, no dia 4 de março. Talvez o bom senso impere
e eles passem a partida deste domingo. Ou, pelo menos, o jogo de
Criciúma. São as duas partidas que interessam.

Malwee Clás'sico
O confronto entre os dois

A Malwee venceu os dois catarinenses pelo Grupo H
amistosos qué disputou no será no domingo às 14h e

fim-de-semana no Paraná. existe a possibilidade da
No sábado, venceu o time SporTV transmitir o

de Guarapuava por 6xO e confronto. No Grupo G, os
domingo goleou Ponta classificados são
Grossa por 6x2. O time Teresópolis (RJ), Carlos
segue em treinamento até Barbosa, Petrópolis (RJ),
amanhã, quando embarca Fesurv (GO), Balsas (MA),
para Teresópolis (RJ). Universo (PE) e. Abílio Nery
Antes. da estréia, no

.

(AM) .:Os dois melhores .

.... '·.ot

sábado; faz um amistoso passam para a semifinal. ......';"'�
:41;"';.'\

com o time local.
'

..!��

.......' ..

Copa Norte
".....

�
Grupo

..:·c
A primeira rodada da Copa =:::

'<r"'<
A Malwee caiu no mesmo Norte será no dia 11 de. ..

..""�
,�

grupo do Joinville na fase março. O Caxias do Bairro :.r�
.:�

decisiva da Taça Brasil. Santa Luzia enfrentará a .�
Além dos catarinenses, Arsiper em São Bento do =i1

...�
estão na chave também Sul e o Vitória enfrenta o

.:,..,)
Remo (PA), Adepa (TO), América, em Joinville. Vale �'(JJ
Afagu (CE), Real Moitense lembrar que o regulamento
(SE) e Santa Fé (SP). O time é o mesmo da Copa do

:'Jijaraguaense estréia no Brasil. Se os jaraguaenses
sábado, contra o Adepa às venceram por dois gols de i"
17h e o Jec, no mesmo dia, diferença, eliminam o jogo

...1

contra o Remo, às 15h30 . da volta. #-:n

��b

Au,tomóveis Jaraguá ._ ;���
sai na frente no Sênior

CESAR JUNKES/OCP ,c.:)

,
"

Automóveis Jaraguá (uniforme escuro) venceu o JJ Bordados por 1xO �l "�

JARAGUÁ DO SUL

Começou na sexta-feira o
Campeonato de Futebol Sete
Sênio� que acontece no

campo da Karlache e é

promovido pela Liga
Jaraguaense de Futebol. Dois
jogos abriram a competição
pelo GrupoA e o Automóveis

Jaraguá saiu na frente ao

vencer o JJ Bordados por lxO,
com gol de Celinho, aos seis

minutos do primeiro tempo.
Com isso, a equipe lidera o

grupo com três pontos.
Na outra partida, Kíferro

e Botafogo ficaram no -Ixl e
c tem dois pontos na classifi
cação, já que empate com

gols vale dois pontos e o OxO; ,

vale um para cada equipe. ': .

Os gols foram marcados no
'

segundo tempo, com Mafra ' :I

para a Kiferro e Ito para o \.

Botafogo. Na próxima sexta
feira acontecem dois jogos ,';:}

pelo Grupo B, a partir das ,_<)
19h30 - Santo Antônio x .)

Kalahari e Cruz de Malta x(; \.
Karlache. A competição terá ''':}
dois jogos todas as sextas- ::.'\
feiras, sempre no campo da :.)

Karlache. Asl oito equipes �

estão divididas em dois . .)

grupos de quatro, onde todos, .<)
se enfrentam e passam para' 1

a semifinal os dois melhores' ,'')
de cada chave. : ."1
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GOLEADA: JUVENTUS FICA MAIS PERTO DO TíTULO DO TURNO DO CATARINENSE

.Carnaval do Moleque Travesso no Sul
Com a vitória por
8x1 em cima do

Próspera, tricolor
assume a liderança-
JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

OJuventus fez a festanoSul
do Estado. Com a goleada por
8x1 em cima do Próspera, no
Estádio Mário Balsini, em
Criciúma, oMoleque Travesso
assumiu a liderança do

Campeonato Catarinense da
Divisão Principal, agora com

quatro gols a mais de saldo do
que oCriciúma (17 contra 13),
que sofreu para vencer o

Guarani, em Palhoça, por 1xO.
No próximo domingo, o

Juventus enfrentaoFigueirense
em Florianópolis e o Criciúma
recebe o Metropolitano. Se os

jaraguaenses vencen:;m por
1xO, oTigre precisa vencerpor .

seis gols de diferença para

conquistar o título.
A partida foi realizada

debaixo de muita chuva. O
tricolorpartiu para cima e abriu
o placar aos 20 minutos. O

zagueiro Diego chutou rasteiro
de fora de área. Sete minutos

depois, JeanMichel, de pênalti;
ampliou para 2xO. O jogo
estava equilibrado, mas, no
final da primeira etapa, o

Próspera ficou comum jogador
amenos. Felipe levou o segundo
amarelo e deixou o gramado

mais cedo. O [uventus então
se aproveitou da vantagem e

construiu a goleada no segundo
tempo.

Aos sete minutos, João
Henrique fez be1a jogada
individual, passou por dois

zagueiros e o goleiro para fazer
o terceiro. O terceiro saiu aos

21 minutos, num chute de
Fábio Lopes de fora de área,
que desviou na zaga adversária
antes de entrar, Dez minutos

depois, [uca chutou rasteiro e

diminuiu para os donos da casa.
Aos 36, Pereira recebeu na

grande área e fez o quinto. Aos
40, o goleiro Genivaldo fez

pênalti e foi expulso. Como o

time da casa já tinha feito as

três alterações, o zagueiroDodi
foi para o gol e, na cobrança,
João Henrique fez 6xl. Nos
acréscimos, Rodrigo Paulista e

Pereira completaram a goleada.
Além .da liderança, o

tricolor tem o melhor ataque
da competição, com 30 gols
marcados. Os artilheiros da

equipe são Andrade e Jean
Michel, ambos com cinco

gols, dois a menos que
Ramon, do Figueirense, que
é o artilheiro do estadual até

agora. Rodrigo Paulista e

Pereira, tem quatro gols e.

também entram na briga. O
técnico Itamar Schulle deve.
ter novamente todos os

jogadores a disposição para
o jogo deste domingo.

CESAR JUNKES/OCP

't3rlsche
',9

Andrade (D) é um dos artilheiros do Juventus e Fábio Lopes (E) marcou seu primeiro gol pelo tricolor

O CORREIO DO POVO

tsh - Atlético x Brusque
i6h - Prósp�rªXCriciúma
i6h - Metropolitano x MarcHio Dias

"16Ii="JoínVille X

Figueirense
PrÓspera

Bolívia nega que partida contra o

Brasil será na altitude de Potosí
LAPAZ

\A Federação Boliviana de
.
Futebol negou ontem que
enfrentará o Brasil na cidade
de Potosí, a quatro milmetros
de altitude, pelas eliminatórias
da Copa do Mundo de 2010.
A sugestão havia sido feita

pelo técnico da seleção, Erwin
Sánchez, como uma forma de
reivindicar o direito das

equipes bolivianas de disputar
seus jogos onde quiserem, em
resposta à atitude doFlamengo
de não querer mais jogar em

alturas não recomendadas pela
medicina esportiva.

"Se levam a Bolívia para

jogar sob um calor de 40

graus e com uma umidade
tremenda, então nós temos

de escolher onde jogar,
gostem eles ou não", afirmou
o treinador. Em comunicado
divulgado no site do clube, o
Flamengo disse que jogar em
cidades tão altas como Potosí
coloca em risco a vida dos

atletas, afirmando que o

resultado foi conseguido em

condições "antiesportivas e

desumanas".
Na última quarta-feira, o

clube carioca teve muitos

problemas no empate em 2x2
com o Real Potosí, time da
cidade. Os jogadores do time

. rubro-negro tiveram de usar

tubos de oxigênio para

respirar e alguns chegaram a

cair em campo devido à falta
de ar. O presidente da FBF,
Carlos Chávez;: disse que a

única sede confirmada para
às eliminatórias é La Paz,
3.600 metros acima do nível
domar.

Com ...o programa f:ACE2FACil!, êx�lgsivo aa ..

Academia Impulso, tenha resultados em�·' .

com treinosde·��mr:mr�
ou,seu dinheiro de volta.�

h mrs. LOU'
L o V E W E A R'

Promoção de verão
Preços: .

R$5,OO • R$10,OO·
R$15,OO • R$20,OO

--'--- ---------_.__ .,------_._-_._.__ ._ ---_ .. _-------_.__._-_._-_._------_.._------------------

"
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Infraero registra atrasos em quase 20% dos vôosrsrasn deve produzir cerca
de 1 �3 bi litros de biodiesel

AGENCIA BRASIL

SÁOPAULO

Em média, 20% dos vôos

programados
.

nos principais
aeroportos brasileiros haviam
sofrido atrasos de mais de 45
minutos na segunda-feira de
Carnaval, de acordo com a

Iníraero (estatal que administra
os aeroportos). No domingo
(17), dos 995 vôos programados
para ocorrer até as 17h45, 141
haviam atrasado -o que
equivale a 14%.

O aeroporto que
apresentava mais problemas era

o de Brasília (DF) . Entre os

pousos, mais de dez estavam

atrasados em mais de uma. hora
e outros dez estavam atrasados
em até uma hora. Entre as

decolagens, seis estavam

atrasadas em quase uma hora e

seis em aproximadamente meia
hora .

Em São Paulo, o aeroporto
de Congonhas apresentava
quatro 'pousos atrasados em

cerca de meia hora. As partidas
estavam normais exceto porum
vôo da TAM que deveria ter

saído com destino a Joinville
(SC) às 8h25 mas ainda não
havia decolado, às 10h .

No aeroporto deGuarulhos,
na Grande São Paulo, e nos

aeroportos Tom Jobim e Santos
Dumont, no Rio, a situação era

normal e os atrasos não

superavammeia hora.

Até julho, previsão
do governo federal,
é de que país tenha
�rque industrial
já consolidado

Biàdiesel do Ministério do
Desenvolvimento Agrário,
Edna Carmélia.

Segundo ela, a capa
cidade de produção atual é
de cerca de 500 milhões de
litros. Desse total, cerca de
59% têm como matéria
prima o óleo de soja e cerca

de 20% a mamona,

principalmente na Região
Nordeste.

"Hoje, já temos todas as

condições de cumprir a

primeira etapa da decisão

governamental de adição,
a partir de 2008, de 2% de
biodiesel ao diesel (B2) e já
podemos, inclusive,
discutir com tranqüilidade
a antecipação do B5 - que é

a adição de 5% do produto
ao diesel mineral, meta

estipulado para 2014",
afirmou Carmélia.

Graças �os leilões de
biodiese realizados é cada
vez

.

maior a inserção de
famílias de pequenos
agricultores no processo
produtivo, principalmente
a partir da utilização de
outras oleaginosas, como a

própria mamona, o girassol
e o dendê. Em virtude dos
leilões, o biodiesel já
responde pela contratação
da produção de cerca de 60
mil f a rn í 1 i a s que
desenvolvem a agricultura
familiar. O número deve
dobrar em 2008.

RIO DE JANEIRO

A inserção do biodiesel
na matriz energética do
país é uma realidade e o

Brasil deverá chegar . ao

mês de julho deste .ano
!

com o parque industrial
consolidado e uma

.

produção de 1,3 bilhão de
litros. A estimativa foi
feita coordenadora de

Horário de verão termina no próximo domingo
Alé� do Dis'trito Federal, a
medida abrange os estados

.

do Rio Grande do Sul,
SantaCatarina, Paraná, São
Paulo, Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Minas·
Gerais, Goiás, Mato Grosso,
eMato Grosso do Sul.

fevereiro. A mudança no

horário abrange as regiões
Sul, Sudeste e Centro
Oeste.

O horário de verão

começou no dia 5. de
novembro. Esta é a 36ª

edição do horário de verão.

De sábado (24) para
.

domingo, os brasileiros que
moram nos estados onde há
horário de verão deverão

, atrasar seus relógios em uma

.hora. O horário de verão
terniina à zeta hora de
domingo, dia 25 de Atrasos marcam feriado de Carnaval no Brasil e irritaram turistas

Ganhe 180/0 de desconto-pagando à vista até 09/0.3 SECRRUlA MUNICIPAl
DAfAlENDA
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TESOURADA EM �ANTA CATARINA

i,j ·l�overlJo estuda redução.

dos serviços terceirizados
Cort�: é estimado
em 50%. Estado
prevê ..contratar

.

mais é,�ta�iários
. PATR(CrÂ'YSOMES
FLORIANÓPOLIS

I
I

O corte de pelomenos 50%
dos serviços terceirizados vem
sendo estudado pelo Governo
do Estado. Segundo o

secretário da Coordenação e

Articulação, Ivo Carminati,
"ainda não há um percentual
definido, mas, imagina-se que
é possível reduzir'até mais da
metade das despesas que o

Governo tem hoje' com
terceirízados", O gasto anual
com as terceirizadas soma R$
120 milhões e a proposta é
colocar o dinheiro econo

mizado com a redução dos
.

contratos num fundo de
investimento e "distribuir os

recursos dentro das prioridades
já definidas", diz o secretário.

Carminati explica que o

corte dos terceirizados deve
ocorrer em todas as Secretarias
- Centrais e Regionais. ''A

idéia é deixar terceirizados
apenas os serviços de vigilância
e limpeza pública", comenta.A
mão-de-obra terceirizada o

Governo pretende substituir
por estagiários. "Para os serviços
burocráticos, nós vamos fazer

captação nas universidades de
estagiários. Eles serão treinados
e habilitados para desenvolver
as tarefas burocráticas. Depois,
pretendemos realizar concurso
público para tomá-los efetivos ..
É uma massa crítica arejada,
diferente, que passará a

integrar o Governo",
argumenta.

O secretário afirma que o

Governo tem "condições de
precisa reduzir o seu tamanho,
fazer o enxugamento das
estruturas como a reforma
administrativa determina e,

principalmente, fazer a redução
dessas despesas, o que vai

ajudar no investimento",
enfatiza. Ele acrescenta ainda
que "a linha da gestão pública
é o outro viés forte.determinado
pelo governador LuizHenrique
para que haja a melhoria na

execução dos serviços públicos,
tomando-os mais eficientes e

eficazes", conclui.

Casas noturnas terão
que cumprir regras
Ministério Público

estadual (MP), polícias
Civil e Militar e repre
sentantes de diversas
instituições públicas e

privadas de Lages definiram
uma série de medidas para
regularizar o funciona
mento de

-

atividades de
entretenimento, gastro
nomia e similares no muni
cípio.

As regras estabelecem,.
por exemplo, horário de
funcionamento e estrutura

adequada das construções
para reduzir o ruído. O
descumprimento das nor
mas poderá acarretar'

sanções penais, multas e

cassação do alvará de
funcionamento.

De acordo com as

normas, as casas noturnas

deverão funcionar até, no
máximo, 3h da manhã de
domingo a quinta e até 5h
às sextas, sábados e vésperas
de feriados. . Bares,

restaurantes e lanchonetes
devem começar a fechar a
partir das 22h, podendo
alguns estenderem o

funcionamento até o limite
de horários das casas

noturnas.

A extensão do horário
será aprovada se for
comprovada a necessidade,
como no caso do esta

belecimento ser próximo a

boates e danceterias. Para
evitar a emissão de ruído
além do permitido, o

proprietário deve verificar
na SecretariaMunicipal do
Meio Ambiente qual o

nível autorizado para sua

atividade.
Ficam proibidos jogos de

azar e os jogos lícitos como
sinuca, pembolim e dominó
dependem de autorização
especial para serem rea

lizados. Também devem-ser
.

':r::

cumpridas as normaj de
segurança impostas. pelos
Bombeiros.

(I

CRIME

Gêmeos são
abandonados
Duas crianças gêmeas, de

cinco anos de idade, foram
encontradas abandonadas no

domingo, na Rua Paulo
Schllernper, em uma praça do
bairro Capoeiras, parte conti
nental de Florianópolis.
Segundo a Polícia Militar, elas
íoram abandonadas pelos pais,
o que já havia ocorrido
anteriormente. Os gêmeos
estavam com umamochila com
roupas e foram levados ao

Conselho Tutelar.

SORTEIO

Mega-Sena
no sábado
O concurso 844 daMega

Sena foi adiado pelaCaixa. A
nova data para o sorteio da
loteria acumulada em R$ 2l
milhões é o sábado, dia 24. Em '

princípio, ocorreriana quarta,
dia 2I.Conforme o site OI, a :.:1
Caixa modificou a data
justamente porque o prêmio.
está acumulado há seis'
concursos e os apostadores
teriampouco tempo para fazer
as apostasçjá que as lotéricas
voltam ª>abrir na/própria
quarta-feira de cinzas, dia 21.

O CORREIO DO POVO

PeloEstado
As Ilrusgas de amor" entre PP eGoverno Lula

Para o ex-governador Esperidião Amin não passam de "rusgas de amor"
as especulações de que o PP poderia desembarcar do Governo Lula caso

perca o Ministério das Cidades para a ex-prefeita Marta Suplicy. 110 parti
do tem o direito de pedir e de reclamar", sustenta ao comparar a sigla ao
lote peemedebista. Se o PMDB reivindica quatro ministérios, o PP, que tem
metade do número de deputados na Câmara, tem direito a duas pastas, ra
ciocina. Fortes é um nome apreciado pelo presidente Lula, tanto pelas qua
lidades técnicas quanto pelo fatode que não incomoda. Com a suposição de
que possa ser deslocado para a Agricultura, coloca em xeque as pretensões
catarinenses. "Apesar de Fortes já ter trabalhado na área, os nomes - e as

biografias - de Hugo Biehl e de Odacir Zonta são muito mais adequados
funcionalmente para a Agricultura", defende Amin,

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC colunaadl@cnrsc.com.br
ADRIANA BALDISSARflll, COM COLABORAÇÃO DE FABIANO KlfTAClffRlO NEGRINHO E MABILE USORlO/FLORlANÓPOLIS.
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Cloir Dassoler assume a

presidência da Federação das
Micro e Pequenas Empresas
de Santa Catarina (Fampesc)
sexta-feira e permanece até
2009. O criciumense atua como
vice na atual gestão e destaca a

. importância do exercício neste

período de regulamentação
da Lei Ceral, que, na sua

avaliação, deve impulsionar as
micro e pequenas empresas do
País a partir da desoneração
do setor. Inicialmente, o setor
terá de lidar com perdas nas
arrecadações municipais, a serem
compensadas a médio e longo
prazo com a geração de mais
emprego e renda.

Só para lembrar
Amin lembra que embora seja o maior
partido do Brasil, o PMQB sempre tem

problemas de unidade. "E uma confede
ração. Nunca esteve unido, nem no último
governo deles: de José Sarney", cutuca o

ex-governador.

Elefante disléxico
É a tal imagem que o deputado e ex-mi
nistro Ciro Gomes colou ao PMDB: de um
elefante disléxico, Que se impõe pelo ta
manhão, mas tem dificuldade. em coorde
nar o movimento, sempre com uma pata
no poder e outra na oposição.

Litoralização de talento
Virou unanimidade entre silhuetas afina
das e rejuvenescidas da Capital o nome da
médicaMargaritaAugusta Ubaldo Raoen.
Ginecologista, nutróloga e especialista em

tratamento contra o envelhecimento é resi
dente emMarra e atende em Florianópolis
uma semana a cada 45 dias. Entre os clien
tes, o casal Amin.

Águas de março
o PFL faz reunião da executiva na próxi
ma segunda' para preparar o rebatismo
da sigla, em março. Sob a coordenação
do presidente, Raimundo Colombo, serão
formadas novas comissões provisórias
nos municípios. A conferir se na onda de
mudança para Partido Democrata será re
produzido o perfil dirigente alinhado ao
PMDB e distanciado do PP para disputar
as eleições de 2008.

Associação dos Diários do Interior

Disparidade na grana
As três coligações que disputam as elei
ções para o meio mandato de prefeito em

Rio Negrinho declaram à Justiça Eleitoral
quanto vão gastar. A mais pródiga é a do
candidato Luiz Gonçalves Júnior (PfB),
com apoio do PSDB e Pp, que preten
de gastar até R$ 250 mil. Abel Schroeder
(PMDB) declarou bem menos da metade,
R$ 90 mil, e Osni Schroeder (PFL) apenas
um quinto, R$ 50mil.

Em questão
"

Também o Ministério Público pediu à Jus
tiça: Eleitoral a impugnação da candidatu
ra de Abel Schoroeder. Decisão foi adiada
de ontem para hoje.

Foradecasa
A propósito, eleitor em trânsito no dia 11
demarço poderá justificar o não-voto para
prefeito de Rio Negrinho até 60 dias após,
em qualquer cartório eleitoraL

Carnaval dos senadores � :

Staff governista prestigiou ontem o Car
naval em [oaçaba. Escola em que desfilou
o senador Leonel Pavan, Protegidos da J

Princesa, em Florianópolis, ficou na pe
núltima colocação. A do coração da sena
dora Ideli Salvatti, Copa Lord, neste ano

... sem a presença da petista, ficou em se

gundo lugar. Com fortes dores nas costas,
a senadora foi para o estaleiro sem usar

os quatro leques que adaptariam a roupa
branca às cores das escolas de samba de

Florianópólis.

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco' O

Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do Sul,

oilstaque Catarinense - Diário da Cidade - Diário da

Manhã - Diário do Iguaçu - Diário de ltajar - Diário O

Tempo - Folha da Cidade - Jornal de Manhã - Jornal
O Iguassu - Municipio Dia-a-dia - NoUsul - O

Atlântico ... Jornal Perfil - O Vale ... Sul Brasil ... A

Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional

,
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Nicotina não explica
vício� revela pesquisa
i CESAR JUNKES/OCP

J� Sozinha substância
�'I não teria poder
:� de causar tanta
" idependência

ALlFÓRNIA

,Já está mais do que

prbvado que fumar cigarro
! fa� (muito) �al. à saúd�.
, Mas, se os cientistas qui-

se�em descobrir por que essa

é uma das drogas com maior

poder de vício, será preciso.
desviar um pouco o foco do

'suspeito de sempre: a

, nicotina.
! A mudança de rumo .nas

p�squisas sobre a depen
dência do tabaco está sendo

sugerida por novos trabalhos
..; e imagem cerebral no

.' Laboratór io Nacional

Bíookhaven (EUA). Lá a

bioquímica Joanna Fowler

dfsen"olveu umamaneira de
lljape, o cére ro de pessoas

i, pha investigar a presença da
".� monoamina oxidase (conhe
, cida pela sigla MAO), uma

enzima vital produzida pelo
" organismo.

I Foi Fowler quem
dbcol riu que o fumo causa

deficiência na produção
'�

essa substância, o que leva

ap acúmulo no cérebro de
OUtras moléculas respensIveis por fazer o organismo
s� sentir "recompensado.AI

ll).0noamina oxidase é uma /

e�pécie de "gari" do sistema
nervoso. Ela elimina

I !\eurotransmissores
•

Cientista pesquisa outras substâncias com poder de viciar

(substâncias que transmitem
impulsos nervosos) que não

estão sendo usados; Quando
,

a falta dela gera o acúmulo
despropositado da dopa
mina, um neurotransmissor
relacionado à satisfação, ela
cria um vínculo com o

vício.N a hora de fechar o
cerco ÇlG criminoso .que
estava sabotando a

monoamina oxidase, porém, '

Fowler se surpreen

deu."Nossos estudos mos

traram que a inibição da
monoamina oxidase não é
causada pela nicotina e sim

por outras substâncias na

folha do tabaco", disse
Fowler.
VENENO ANTI-

DEPRESSIVO
Outras substâncias que

inibem amonoamina oxidase
já eram conhecidas e foram
usadas como antidepressivos.
Eram drogas muito eficazes,

mas acabaram descartadas

porque podiam levar os

pacientes à morte. Segundo
Fowler, o cigarro não vai

matar ninguém dessa ma

neira, pois não é tão forte
como outros inibidores da
enzima, mas isso pode
explicar por que o número de
fumantes é tão grande em

pacientes com problemas
psiquiátricos.

"Fumantes que estão

deprimidos podem estar

tentando se automedicar", diz
a pesquisadora. "A nicotina

que libera trans-missores que
melhoramo humor e a inibição
damono-amina oxidase -que
reduz a taxa de destruição de
neurotransmissores- simula os
efeitos de antide-pressivos."A
fonte da dependência da

droga, portanto, pode estar em
uma necessidade psiquiátrica
não-relacionada ao prazer
imediato que ela proporciona. -

I

�nvisa proíbe venda
Be inibidor de apetite
A Anvisa (Agência

�acional de Vigilância'
S,anitária) determinou emI ,

tDdo o país, a proibição da

lllanipulação de todos os

qtedicamentos' à base de
�oodiaGordonii. O produto
� Urn extrato vegetal,d' , /

;l1gtnário da Africa, e tem
sido utilizado popularmente
Corno inibidor de fome e sede,
lllas não possui registro na

�visa. A determinação foi
nublicada no Diário Oficial
qa União. Os estudos

�ent�cos sobre a substância
OOdia gordonii não

constataram sua eficácia e

segurança. Por isso, o produto
não possui registro como

medicamento em nenhum
país do mundo.

Estão proibidas, também,
as propagandas de produtos à
base de Hoodia Gordonii,
veiculadas em todos os meios
de comunicação. A Hoodia
gordonii é uma planta da
família apocynaceae, espécie
que possui talos suculentos
como na família dos cactos.

O vegetal, de flores
exuberantes e cheiro forte, é
encontrado na N amíbia,
África do Sul,'Botswana e,

Angola.

NAREDE

Pai do software
'livre defende uso

O 'norte-americano

Richard Stallman, fundador
do movimento do software
livre e "inimigo público" da
Microsoft, disse emCuba que
todos os países deveriam se

opor à "colonização eletrô

nica" do software privado."O
software privado é, de

pendência e, isso leva à

colonização �letrônica. As
empresas do software privado
querem colonizar todos os

países: eles tomaram os

Estados Unidos, Europa e

outros lugares do mundo",
disse Stallman em entrevista
ao jornal "Juventud
Rebelde".

• PELO

Irã anuncia reunião
entre negociador
e diretor da AIEA

País não quer acabar
com enriquecimento
"pacífico", de urânio
mas, aceita negociar

.) ,

')'Vo s

.0 principal negociador iraniano no, caso nuclear, Ali Larijani,
se reúne hoje em Viena (capital da Austria) com o diretor da
AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica ), 'O egípcio
Mohamed el Baradei, informou a: agência de notícias iraniana
"Ima".

A "Irna" cita como fonte o embaixador do Irã na AIEA, Ali
Asghar Sultanieh, que afirmou que Larijani, também secretário
do Conselho de Segurança Nacional (CSN) iraniano, visitará, ,�
Viena acompanhado por uma grande delegação ge "5especialistas do país, "

"

. h

. A informação foi divulgada pela "Irna" poucos dias antes' rq
de expirar o prazo de 60 dias concedido em 23 de dezembro TI
pela ONU (Organização das Nações Unidas) à AIEA para que

,

a agência elabore um relatório sobre o Irã e sua intenção ,

nuclear. :, ,'��O objetivo é verificar se será possível pôr fim aoembargo
'

estabelecido na @ima resolução da organização em relação
ao contencioso nuclear.

No domingo, o porta-voz do Ministério de Assuntos ',h

Exteriores Mohamad Ali Hosseini, reiterou a posição iraniana, 'líl

e reafirm�u que Teerã está disposto a retomar o diálogo sobre ' b
o caso nuclear, já que a União Européia (UE) "agora tern ·;2

mais vontade" de negociar com o Irã. . '\

MORTO EM HOTEL A polícia de Londres está investigando
o assassinato de um brasileiro de 29 anos encontrado
dentro de um hotel.O capixaba Acioli Pariz Júnior, que
vivia na Europa desde 2005, foi encontrado na quarta
feira (14) espancado e esfaqueado.

'SOLUÇO SEM FIM Uma garota americana de 15 anos

não consegue parar de soluçar. Jennifer Mee, do Estado
da Flórida, está soluçando há mais de três semanas. "E
muito difícil ter de suportar a dor", afirma.Jennifer já
visitou 12 médicos.

BELEZA NATURAL A namorada do príncipe William, Kate
Middleton, foi eleita a celebridade de beleza natural mais'
atraente em uma pesquisa britânica. A cantora galesa
Charlotte Church veio em segundo, seguida pelas
modelos Claudia Schiffer e Kate Moss.

índia descobre restos de 400 crianças
A polícia da índia encontrou em um poço próximo a u;n hospital
em Ratlam, no Estado de Madhya Pradesh (centro de India),

,

ossos que podem ser de cerca de 400 fetos e crianças. O diretor
do hospital e um outro suspeito foram detidos, segundo
informações da agência de notícias PTI.
O superintendente da polícia local disse que, apesar de os ossos

parecerem de recém-nascidos e fetos, é difícil determinar a idade
das crianças porque os esqueletos não estão intactos. Segundo
ele, "a questão do infanticídio (matar o filho após o parto) faz
parte de uma investigação, assim como os abortos ilegais". Ele
disse ainda que a polícia não descarta encontrar mais restos
mortais. Apesar de ser proibido por lei, as pessoas continuam
realizando exames para saber o sexo dos bebês, e muitos pais
decidem fazer um àborto antes de dar à luz a uma menina.

Cúpula tripartite termina sem acordo
A reunião realizada ontem, entre a

secretária de Estado americana,
Condoleezza Rice, o premiê de Israel,
Ehud Olmert, e o presidente da ANP

(Autoridade Nacional Palestina),
Mahmoud Abbas, terminou sem

maiores avanços na negociação do
processo de paz, apenas com o

compromisso, anunciado por Rice, de
que as três partes voltarão a se

encontrar em breve.Olmert e Abbas
"decidiram votar a se reunir em breve
e expressaram o desejo de que
continue havendo participação e a

liderança americanas", afirmou
Rice.Sem dizer se participará
pessoalmente da próxima reunião
palestino-israelense, a secretária de
Estado afirmou que voterá em pouco
tempo à região.
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TE

CAMAROTE

Por Francíane Fagundes

�",

Z Leonardo Vieira, estudante da língua polonesa aniversaria
� hoje, dia 20. Recebeu de presente da suamãe uma viagem
�.. para Polônia

��
I'

f
, PARABÉNSII��t��.

Marlice L. Mahlstedt aniversáriou dia 18. Parabéns+"

Parabéns e felicidades a Gilmar Krug, que aniversariou no
,

dia 13. São os votos dos colegas de montagem da fábrica
5 da Weg

Laudir e Mirian Dalpiaz celebram hoje os 25 anos de feliz
união. Felicidades dos familiares e amigos

publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

'''Wl*álk:W� "Y!i'P;"';:: m�?1Rm:;;, "�'o
�,

PA'FlABÉNSr
Aniversariou dia 18, Nair Helene Bambora.

Parabéns do marido Ezeran, e dos filhos, Milena e

Maicon.

Zaira Nanei
'Zatelli
completou
idade nova dia
"18. Parabéns
dos pais, Artur
e Laureei, e dos
irmãos, Célio,
Jucélio e

Rosélio

Cola grau no dia 24 a turma de Administração com

Habilitação em Sistemas de Informação Gerencial, da
Fameg. Parabéns pela conquista!

Parabéns de toda
família a Letícia R.

Saganski. Ela cola
grau em Normal
Superior, pela Fameg
no dia 24. Sucesso!

Para serem publicadas nessa coluna, as .fotos devem
ser enviadas até sexta-feira oela manhã
É obrigatório o envio em alta resolução:

Completa 15
anos no dia 21,
Liliane.
"Parabéns e

muitas
felicidades é o

que deseja com

muito carinho
sua mãe, que
lhe ama muito

Mery Schiochet
comemorou dia 18
idade nova, em auto
estilo com todos
seus amigos na

Combat Quem a

parabeniza é o filho
André e o marido
Remir

,,;$''''''''
.w,,_

.. , ,_. "'�.

, ,.,,,. '_""
.

PA�ABÉNSI M"

Alexandre Schewinski aniversariou dia 11.
Felicidades dos familiares.

"h

��� �-',.�� .� ............�

PARABENSI

Lino Vieira comemora idade nova

.\_dia 21. Parabéns dos tamílalres.
��= �;�

Completa idade nova no próximo dia 24 ,a bela Mariana
Riedel. Felicidades é o que deseja as amigas que te

adoram muito

Dia 25 Ivone e Mauri Ferrazza comemorarr 40 anos de

casados, felicidades é o que deseja os filhos, noras,
genros, netos e bisnetas
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Com
os pés de

volta às es

tradas do
mun-do afora. É isto que
o escritor e fotógrafo
iara-guaense Charles
Zimmer-mann planeja
para 2007. Preparado
para encarar mais oito ou

nove meses de viagem,
ele deixa a cidade daqui
a três semanas rumo a

países como Colômbia,
Cuba, Rússia, Afega
nistão e Mongólia.

O CORREIO DO POVO

Mais uma de
Brltney Spears.
Depois de
escândalos, flagras
sem calcinha, fim
de casamento e

porres públicos; a
cantora a gora
raspou a cabeça e

quer leiloar os fios.
Qual será a

próxima polêmica?
É esperar para
saber.

As grandes rnorccs mundiais
bem perto você,

-�.�
..., ,..
�.",..'"

Ellen's
cosmética e perfumaria

Shoppmg Breithaupt _ 10 P,SO

3371 1590 - ellcns@cl1enscom b.

os
�

es Charles Zimmermann inicia terceira
viagem e planeja lançar livro de fotos
quando voltar. No roteiro, passagem
pela América Latina, Europa e Ásia

em direção a Cuba.
Depois, de avião, ele vai
até a Rússia, de onde
continua o trajeto
programado pot' países
do Oriente. A di

ferença, é que agora,
Zimmermann planeja
visitar grande parte
destas localidades sendo
levado pelas próprias
pernas, de bicicleta. O
meio de locomoção deve
ser comprado no

Panamá e acompanhalo

até a volta, agendada
para o fim deste ano.

Encerrando a seqüê
ncia de viagens que já
rendeu .dois livros e a

indicação ao Prêmio
Jabuti de 2007, ele lança
uma terceira obra e

p.r o vavelmen teum

documentário em vídeo.
Os trabalhos poderão ser

vistos pelo público a

partir do segundo
semestre de 2008,
conforme o próprio autor.

N a bagagem, um

roteiro focado nas

pessoas que vivem nestes

locais e na curiosidade
de experimentar o

cotidiano de cada uma

delas, buscando compre
ender melhor a realidade
de populações com

c u I t u r a s d i fe r e n te s

daquelas vistas no Brasil.
Programada para ser -a

última inve-stida nestes

moldes de "aventura",
ele fecha um ciclo de

quatro anos dedicados a

entender a humanidade
através da rotina na qual
sobrevive.
Incluindo a próxima

viagem, marcada para
começar no dia 12 de

março, Zimmermann
pretende ter passado
por todos os lugares do
mundo que algum dia
tenha tido interesse em

conhecer. Entre os mais

lembrados estão a Índia,
pela estranheza de

costumes, o Irã, por
causa, das pessoas, e a

Tailândia, na lista pelas
belezas naturais, difici
lmente vistas no resto

do globo terrestre.
Mas, desta vez, a

vontade de ver de perto
as comunidade
indígenas da América
Latina ganhou espaço.
As andanças do escritor
iniciam pela capital
amazonense, Manaus, e

seguem pela Colômbia,
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• PROGRAME-SE

� CINEMA
JARAGUÁ DO SUL

CINE SHOPPING 1
Rocky Balboa
(19h, 21 h - Todos os dias)

. O mar não está para peixe (dub)
(14h, 15h40, 17h20 - Todos os

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

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, 21h20 - Todos os

dias)
Cine .Cidade 2
A Grande Família '

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

Todos os dias)
Cine Mueller 1
Babel
(13h40, 16h20, 19h, 21 h40 -

Todos os dias)
Cine Mueller 2
A procurada felicidade
(17h30, 19h50, 22h10 - 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 �eumarkt 1

Babel

(13h30, 16h20, 19h, 21 h40 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Rocky Balboa
(15h30, 17h40, 19h50, 22h -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
A procura da felicidade
(14h20, 16h40, 19h20, 21h50-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
A Grande Família
(14h45, 17h, tsm 0, 21 h15 -:
Todos os dias) .

Cine Neumarkt 5
A conquista 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 a, 18h50-
Todos os dias)

� SERViÇOS

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

tristes figuras" está exposta no hall
dil Biblioteca Padre Elemar Scheid,

.

na Unerj. A exposição reúne visões
de diversas passagens da novela de
Miguel de Cervantes. A entrada é
gratuita.

Vagas limitadas
A. Faculdade de Tecnologia de
Jaraguá está com as inscrições
abertas para o Processo Seletivó
Especial até dia 26 de fevereirO. As
vagas são limitadas. A taxa da
inscrição é de R$ 20. Outfas '"

.

int()r[lJaçqes pelo tone 3276�333q.
I ..'

'

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

O CORREIO DO POVO
,

• ANIVERSÁRIOS
Municipalidade implanta novo serviço de comunicação
Buscando maior eficiência e eficácia, aPreteitura Municipal de Jaraguá
do Sul instalava um nov.o serviço de comunicação naquele inicio de Herberto Borchardt

Lígia Siewerdtfevereiro de 1987, segundo matéria do Correio do Povo. Tratava-se do Doraci�eia Demªrchi
"Serviço Limitado", adquirido junto a empresa Telesistem Marcio'De Marco'

Telecomunicações e Sistemas Ltda., de Florianópolis, onde haviam sido. ����I� I���erdt
investidos Cz$ 180 mil. A medida traria maior agilidade das obras e, por ,y Cleberrternacki .1:
conseguinte, redução de consumo de combustíveis. Mara R-egina Pacheco

Roseli S. MabaDe acordo com a reportagem a implantação deste sistema possibilitaria, Paulo qªsar M�b�dependendo da localização, a comunicação imediata entre fiscais, Fabianna Garcia «

setores da Prefeitura e comunidade. Mareio Werner Darius
Aline EngichtAssim, em casos de urgência e ou necessidade, um simples contato Emily ��istina Zapellacom a central poderia solucionar o caso. Eram cinco aparelhos Juliane'Beatriz Brandt

instalados e ligados a central que, em Neide Maria B. Darem
Schirley Pasoldcurtas distâncias, permitiam a cornuoicação entre os próprios fiscais e, Aline BSfleraQçam

em maior distância, apenas do fiscal com a central, instalada da sala da Heton eetry
assessoria de imprensa. Márcioleitholdt

Sandrª:SiebertArlindo"Hass
Sônia Nara W. Luca
Elcio Franceschi
Nah briel

.

Gis unn
Arlindo Hass
Paulinho Schmitz"

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

,

• O DIA DE HOJE

Kuwait.

Uma mamangava em uma flor de limoeiro na cidade de Barra Velha,
o clic é de João Carlos Kunkel.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Atendimento
o Museu Histórico
Emilio da Silva abrirá
de terça a sexta-
feira das 8 às 17 horas
a partir de amanhã. Nas

segundas o museu não
abre para o público.

19/02

Haroldo,Horst
R,afaep:tagundes k
Dirceu R. da Silva
Anderson Pires
João VI�tor SagqpskiThiago\l'8ouza YT;

Gerhardt Spliter
MarciaD. Muller
Pedro ���Io Bas�ªni
Rodrido'Franzner
George Luís de Freitas
Taís ç reta <if€lJ"AIC'IO" eira' &t'(8'/

-

- """. 'Y$i>.

Altom Hornbur§
One ide Urbanski

ri ,YilmqçQ¥legnQI{lij <

!�' Sandnl"J. Novello A

Gustave A. Woginski
Alison Ij. Cavaletr
José v�tgir Hen�ernaier
Edinaldo Luis Emgert
Isabel Cristina Streme
José O. Bueno da Rocha

�
�Músicos
0'11 Encontro dos Músicos
da Cultura Alemã

(Instrumentos foles, sopro
e cordas) acontece no dia
11 de março de 2007, na
sede do Botafcigo Futebol .

Clube.

�Exposição
o Museu Wolfgang Weege,
no Parque Malwee,
promove a exposição
"Descobrindo a: índia"
reunindo fotografias e

objetos utilizados no dia-
)
a-dia dos indianos.

• PREVISÃO DO TEMPO
Tempo chuvoso em todo O Estado

� Jaraguá do Sul e Região

Sol com chuva a

qualquer hora.
Sol com pancadas de
chuva à noite.

A frente fria estaciona em Santa Catarina e

deixa o tempo instável com muita
nebulosidade e condições de chuva,
moderada a forte, especialmente no litorál.
Temperatura amena. Vento de sudeste a

nordeste, fraco a moderado com rajadas.

HOJE Q
MíN: 19° C

"" "

MÁX: 26° C
Chuvoso.

Q�ARTA Q QUINTA �
MIN:21°C,

.

MíN:22°C �
MÁX: 26° C MÁX: 28° C

SEXTA

MíN: 21°C
MÁX: 29°C

.JARAGUÁ
DO�WL
19° iMÁX: 26°

JI,III,
I .I I; "I . I

FLORIANÓPÓLlS
MíN: 200/MÁX: 25'

Chuvoso.

� Fases da lua

� LegenrJasCHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE

02/02 10/02 17/02 � 24/02
A;tv,-_��� ...
¥ �,__� "'<-l � � ."T

Ensolarado Parcialmente Nublado lnstável Chuvoso Trovoada
nublado

i'" ,
•
r... '
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� GLOBO -18H

o Profeta
Marços garante a Sônia que ficarão

juritÓ�:' SânJa �i� Jl�� precisam .prOV<!f .

. na justiça que ClóVIs.'!) desequilibrado,
Marcos conta para Carola, Arnaldo,
Diógenes e Sônia que crs;lJandidos
jogaram-no do alto de uma cachoeira e

que foi salvo por espíritos amigos.
Moreira vai ao hospital e descobre que

Juvenal, um dos bandidos, morreu

pela manhã. Clóvis ent�a no quarto.
Antônio conta que atingiram Marcos.

Sofia diz que Teresa jamais terá a filha

e Flávio. Teresa conta para Dedé sobre

Rosa. Moreira e o policial procuram o

bandido. Wanda chora a morte de

Camilo. Lia diz a Ruth que uma será o

� álibi da outra. Tony vê uma chave em
�

cima da penteadeira de Ruth e acha

que é do cofre do banco.

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca

Elizabeth chora e reclama da solidão.

Juan diz que ficará perto dela sempre.
Vanessa se entristece ao ver Arthur,
que não gostava de carnaval,
sambando com Gui. Nirdo fica
arrasado, pois não brilhou como

madrinha de outro bloco. Gui manda
os filhos tomarem cuidado com

Elizabeih, laura pede dinheiro para
manter o seu depoimento e mostra a

foto do pai de Elizabeth. Morgana
promete ajudar lance, quando ele
desconfia do contrato que luchino
está obrigando Maria a cumprir.
Gioconda e Vanessa viajam em um

carro mandado por Juan e acabam no

cortiço. lance procura Maria, mas

decide não contar nada quando
percebe que ela está animada com a

viagem. Arthur discute com Juan ao

vê-lo com Elizabeth. lance se despede
de Maria.

• GLOBO - 21H

Páginas da Vida

ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDiÇÃO
OS CAPíTULOS NÃO FORAM
DIVULGADOS PELA EMISSORA

• RECORD - 19h15

Bicho do Mato

Hilton e Tavinho descem a escada com
a maleta e se deparam com a Brandão
ameaçando Ramalho com a arma.
Hilton entrega seu revolver. Brandão
exige o diamante, mas Tavinho e

Belinha afirmam não saber com quem
está. Zé Diacho entra dizendo que
prendeu os capangas de Ramalho e
leva Betinha para o carro. Vanda tem
um mau preseentlmento sobre
Betinha. Brandão diz 'a Tavinho que já
sabia que na mala só havia pequenos
diamantes, pois Emílio já havia tentado
encontrar a pedra grande para salva
Cecilia e Juba. Mas agora, se Tavinho
não entregar, Betinha morre. Brandão
pega os diamantes e o dinheiro para
saldar os prejuízos que teve com a

operação bomba e Ramalho debocha
chamando-o de batedorde carteira.

• RECORD - 20h

Vidas Opostas
Latife vai ao bairro do Torto e diz para
Marcelo que a polícia está acusando o
Miguel Campobelo de ser traficante e
ter matado o policial, mas que uma

moradora disse para ela que não foi
nada disso que aconteceu. Latife se
coloca à disposição para ouvir a
versão da comunidade. Carmem,
Joana, Iucüía e Miguel chegam para o

almoço na mansão de ísis. Erínia conta
pa�aCarla, Mariana e Alfredo que seu
prOXimo desfile será só com vestidos

�enoiva. Frederico (Boris) tasca um
elJo em Rosária na frente de Cicio
para que ele pense que é namorado
dela. Marcelo faz reunião com

Mercedes e Roberto para falar ,Qa
Sugestão de Latife. Mercedes aGhatg'ueeles devem falar que foi todo munoo
lunto que deu uma paulada no Alencar.
Marcelo tem medo da polfcia se vingar.

)�
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��ROMANCE
Pelo visto Thayla Ayala, a

Marcela de "Malhação",
está fazendo bem a

Ricardo Waddington. O
diretor da Globo, que está
saindc coma menina,
anda tão calminho, tão
bonzinho. Dizem que dá

gosto de ver. Por outro

lado, a relação de

Waddington com a ex,
Fernanda Lima, é apenas;
profissionalnas gravaçÕes
de "Pé na Jaca". Antes,
ele a mimava o tempo
todo.Agora Fernanda está
sem proteção.

c. extra@ocorreiodopovo.com.br

no

www.'ofuxicQ.coQ5.br
par

1ivld

��MAIS UM
O ator Rodrigo Santoro

: vai fazer mais um filme
"

de Hollywood. Ele foi
escalado para participar
da película Talking Dog,
do diretor Mark Roper.
No elenco estarão
também John Cusack e

Hilary Duff. Ofilme passa,
num futuro pós-apocalipse,
em que os homens
sofrerão com o

aquecimento global e as

mulheres não poderão ter
filhos: Talking Dog
não tem
data para início das'
filmagens e nem para
a estréia.
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• CAÇA PALAVRAS
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Áries 20/3 a 20/4
Você, que já é dono de uma invejável bagagem
de energia, hoje estará com a corda toda. A Lua
está em Áries e multiplica sua força
associando-se a Júpiter em Sagitário, um signo
de Fogo como o seu, Prepare-se para arrasar na

avenida, Você não vai querer desperdiçar esse
fogaréu entre quatro paredes, não é? Pelo
menos, não sozinho ...

Câncer 21/6 a 21/7
Por que controlar e conter seus impulsos
criativos, caranguejo amigo? Deixe a

imaginação fluir, a água correr, o sentimento
tomar forma ... Pode ser só isso o que está
faltando para entrarem na sua onda. Será que
você ainda não percebeu que o seu lado
sonhador é uma das suas características mais
interessantes e.sedutoras?

� �DE VERDADE
A cena de briga, em
Páginas da Vida,
envolvendo as atrizes
Luciele di Camargo (Camila),
Ligia Cortez (CecHia) e Ana
Botafo.go (Elisa) acabou
em machucado de verdade .

Dentro da novela, a briga
ocorre porque Cecnia
perde a paciência por
Camila sempre estar atrás
de Horácio (Luci Ferreira).
Luclele teve de sair da

gravaçãocom gelo no

rosto. A cena teve que ser
repetida várias vezes para
acharem os melhores
ângulos.
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Leão 22/7 a 22/8
Sai da jaula e se solte no mundo, leãozinho.
Amplos horizontes esperam por você e seu
brilho dourado. Nada de passar o dia dormindo
no sofá. Acorde, passe uma água no rosto e vá
passear. Liberte-se, no corpo, na juba e na

alma. Visite lugares diferentes, deixe sua mente
viajar, namore bastante ... Tudo ao mesmo

tempo agora.
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Touro 21/4 a 20/5
Vai ser no par ou ímpar? Na dúvida, opte por
você mesmo, tourinho. Não dê bola se achar
que sua capacidade de tomar atitudes não está

. tão na ponta dos cascos, Questionamentos de
lado, curta as coisas boas da vida, bem dcjeltn
que você gosta. Ninguém melhor do que você
para dar o devido valor àquilo que precisa e
merece ser tratado com carinho,

Gêmeos 21/5 a 20/6
I .Dê uma folga pra sua cabeça, deixe os

pensamentos irem aonde quiserem, entregue-se
a'o devaneio, Há idéias novas querendo chegar,
emoçóes pedindo lugar, energias buscando
expressão e recém começando a críar forma e

tentar defini-Ias pode ser o fim. N�b consegue
relaxar? Acenda um incenso, ponha um som,

:peça uns caíunés pro seu amor.. ,

,.

• HORÓSCOPO

Virgem 23/8 a 22/9
Não se preocupe se suas realizações no mundo
externo ainda não estão como você projetou,
afinal, dentro de você, o admirável mundo novo

já está todo construído. Com tantas revoluções
e efervescências por que você vem passando,
não tem como as coisas não progredirem. Está
tudo encaminhado, está fazendo ó que tem que
ser feito, não está?

.

Janela Indiscreta .

.

O casal acaba se mudar para um novo apartamento e, depois
de ver o banheiro, a mulher alerta o marido:
- Alfredo, não gostei nem um pouco dessa janela grande no

banheiro! Os vizinhos vão me ver tomando banho todos os dias.
É melhor você comprar uma cortina!
- Não se preocupe, querida! Depois que os vizinhos te virem
tomando banho pela primeira vez, eles é que vão comprar uma
cortina!

Velhos Conhecido$
O garoto de 6 anos fala para o irmão de 5:
- Joãozinho, vai perguntar pra mamãe se a gente pode jogar
video-game!

'

- Ah, eu tenho vergonha ... Pergunta'você que conhece ela há
mais tempo!

• SOLUÇÃO
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Capricórnio 2m, a 2111 cc':' ; I

Ora, bem que você está louco pra cedlitrtao ;� I

complique demais as coisas. Ok, pis�ram na '�'; j
,
bola com você... Deixe que se esforcei:ri 'Um ';:,,

pouco mais, que expressem seu carihhà e sua ,',
,

arte para conquistá-lo. A gente sabe qUe não é ,-�
assim tão difícil adoçar um cabiitlnho,mas ele .;;:-;
tem seus critérios. Dê alguma pista, tem gente ':�'
que demora a aprender o caminho. ::�

Libra 23/9 a 22/10 .

Podem estar querendo a mesma coisa que você,
sim, por que não? Experimente perguntar ou, se
acha mesmo que é dar muita bandeira, insinue.
Só não deixe sua vontade esfriar, a banda passar
e a dúvida ficar ocupando um lugar que deveria
estar sendo preenchido com agradáveis
emoções. Hãn? Tudo bem, você nãl(está com

pressa, mas ...

_-,

Aquário 2111 a 18/2 , �,
Logo você estará fazendo as coisas novas que }�;
planejou: não se angustie, se ausentando do , :-1
momento, aquariano. Por ora, passear de nuvem:'
é mais legal. Nada como conversar com os

, �
anjos, namoricar astros e estrelas, coisa e tál. «;
espera só existe na cabeça, o tempo é uma <
abstração. Entre o agora e o depois, só o "',

presente que a vida lhe dá.
'

I,;

Escorpião 23/10 a21/11
Por mais antenado que você seja, por mais que
capte emoções de gentes e ambientes,
vezenquando você não percebe o que corre por
suas próprias correntes submarinas.,você tem
dado atenção para si, mergulhado.em suas

águas? Que tal tirar o dia para se dedicar
cuidados especiais, relax total, com direito a

banho de sais e outras perfumarias?

Sagitário 22/11 a 21/12
Realce, quanto mais purpurina melhor. Parece
que deram um retoque mágico no mundo e
tudo ficou mais alegre e colorido. Que legal,
sagltarlanol Pule, cante e brinque, faça o'}, ,

Carnaval nas estrelas. AlalaO, 000, OOO.!Z:MII e
,várias pessoas convidam para a festa, p#:�a a

alegria e o riso. Como serla:bo.m se tod'os os
dias fossem Iguais a esse.;,�?: �,;{,

.

Y Peixes 19/2 a 19/3 .::-
.•.. "

. ,'; Chega de reclamar que não anda chovendo na ';
,

sua horta. Você já bateu os tambores? Fez, -,'
, �

,promessa pro santo casamenteiro? E pros _
,

outros santos também? Lance seus pedidos alf
universo, plsclano. Não dá pra esperar seei ':
,atendido se você não faz sua solicitação. G(i
como querer ganhar na loteria sem compt:�r o" !
bilhete. ':::

_ J

·i
'.
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Nádia Paula Vieira foi eleita Garota Verão 2007, etapa
Jaraguá do Sul, no último sábado na Combat

EM FAMíLIA
Na última sexta-feira (16), os jovens
Eduardo "Dema" Demarchi,
médico residente no Rio de
Janeiro, filho de José e Marisa
Demarchi, e a bonita farm�cêutica
Ana Paula Marcatto, filha do casal
empresário Márcio Mauro e Vera
Marcattó, durante um delicioso
jantar na elegante casa dos pais
dela, selaram o noivado e

marcaram a data de casarnento
para meados do próximo ano.

(47) 3370-4522

BOM"PRA CACHORRO
Circula na Prefeitura de Jaraguá o

projetode Lei 1.313 original:;",
Roberto Trípoli, de 2001,
encãrnínhado pelo engenhfjiro,
professor e criador de cães Jorge
Lerche, que tem com9,meta'instalar
nos cachorros um lde�tificador do
tamanho de um grão de arroz, de
'onde se pode obter informações
como nome do animal, proprietário,
teletone, endereço, vapínas, etc, ou
'uma coleira corn umaplaqueta com

nome � fone do proprietário:O
projeto de lei. já está nas mãos de

. pessoas como Dieter Janssen, Rui
téssmaríh e Dr. Jurandir Bertoldi,
entre outras pessoas que deveriam
ou devem promover o bem seclal,
Com certeza teríamos muito menos
cães abandonados ou sacrificados
em Jaraguá.

fj TE CONTEI?

O CORREIO DO PO

O boa gente Giovani Carlo Knolseise, lá da
WEG, recebe bem nesta terça-feira de
Carnaval todo o carinho de seus amigos e

familiares pela troca de mais um aniversário.

Embora a Páscoa esteja longe ainda, o Juventus deu
um "chocolate" no Próspera, no utmo domingo. ano
tentos a um! Agora, que venha o Figueirense!

Falando em Juventus, no próximo domingo o

Estádio João MarcaHo será liberado para o

público. Os portões serão abertos para a galera
juventina poder acompanhar junto, pelo rádio, o
jogo do Juventus x Figueirense. Volto ao assunto.

o Beta Carreiro World completa 15 anos de
atividades, em Penha, nesta quarta-feira. Para
comemorar, o parque promove para os

catarinenses diversas promoções .

A feijoada do Moa, que acontece dia 25 de
agosto na Arena Multiuso, promete no quesito
show. A expectativa é trazer duas bandas de
renome nacional. Uma de pagode, outra de rock.

o amigo Cássio Gonçalves, filho do empresário
Gilberto Gonçalves, o Beta, e Leila. Bago, e a

bonita filha do casal Waldemar e Marili Zanotti,
Nayara Zanotti, noivaramno último final de ,

semana. A data do casamento será marcada r.
ainda este ano. "

O casal empresário Arsanjo Paul Colaço e'\..,,_
Mera.b� Weiss Meldola está comemorando
durante fevereiro os três anos de sucesso da
Imobiliária.com. Bola branca.

LIVE EARTH NO BRASIL
O �x-vic�-presid�rte .dos EUAAI Gore anunciou nesta

.

semana a realtzâêão ao Live Earth, um evento mundial
nos ,moldes do Live 8, que tem como objetivo
cOlj)scientiz;ar,e mobiliz�r fãs do mundo todo na qugstão
da ênss climática. O shoWaconteceráno dia 7de julho em
diversas. cidades espalhadas pelo globo, incluindo o
Brasil. A expectativa é que. mais de cem artistas
participem dos' shows .. Por enquanto, já. foram
cáq�rmados sh�!s de '3ed J-to�phili fJêpperS, Blac� ..gyed
Pelas, Snepp Dógj FOQ l7ighterse Lenl1)i Kravitz,. /Pi

Pessoas, baladas,'novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

Destaque da semana para Fabiula Thayse Enke e Patricia Berwing.
curtindo a noite de quinta-feira na Choperia Bierbude.

MAPA INTERATIVO DO IBGE
O IBGE lançou, em sua página na internet, o canal Países@
(www.ibge.gov.br/paisesat). um mapa-múndi interativo com

informações demográficas, econômicas e geográficas de
todos os 192 países reconhecidos pela ONU. A interface
inicial de Países@ é um mapa do mundo onde o usuário pode
navegar, clicando sobre o país escolhido para que surja na
tela uma síntese, com as informações completas do país e link
para o Google Maps, onde o usuário tem acesso a visão do
relevo através de imagens de satélite. Todas as informações
são da ONU e de outras fontes oficiais. Vale a visita.

'

TRILHA SONORA DO ANO
O musical Dream .Girls e sua trilha são o

destaque da vez. Estrelados por Beyoncé,
Jennifer Hudson, Eddie Murphy e Jamie
Foxx achamos merecer a atenção do leitor.
Grande parte das canções é releitura da

'. trilha original da peça da Broadway, porém
agora com forte influência de R&B; soul,

gospel e blues. A grande surpresa do álbum fica por conta do
talento musical de Eddie Murphy; que arrasa nas faixas
Patience e IMeant YouNoHarm/Jimmy'sRap.

MINUTO DE SILÊNCIO NO BOTEQUIM
Oras, essa nem imaginava que fosse tao. assim da minha
geração: morreu aos 87 anos, na última quinta-feira, o poeta
Alejandro Finisterre. Quem? O criador do não menos popular
PEBOLIM (ou Totó). Como todo mundo já botou a mão numa
dessas mesas, e vistà a situação, compartilhamos a

informação: patenteado em 1937, o jogo foi criado por
Alejandro aos 17 anos, após acidente durante a Guerra Civil
Espanhola. Apaixonado por futebol, teve a idéia: inventar uma
maneira para que as crianças hospitalizadas "praticassem" o
esporte apenas com as mãos. Fica nossa reverência.

.

NOVAMÚSICADEMICHAELJACKSON
A batalha de Michael Jackson em sair. do limbo artístico ganha novo
destaque após "cair" na internet uma suposta música do ex-rei do pop
feita em parceria com o rapper Pras, integrante da banda de hip hop
The Fugees. Afaixa "No Friend of Mine" pode ser ouvida em nosso blog,

. basta fazer-busca usando palavra-chave: "Michael". O lançamento do
novo álbum está previsto para o final do ano.

•

j b

BAILE DE CARNAVAL
Encerra hoje a folia do Rei Momo em Jaraguá do S�!'com o tão aguardado Baile de Carnaval do Baepen ).

A partir das 23h Manchester Band faz pularem. OS
.

foliões no embalo da festa nacional. Ingressos_
antecipados estão sendo vendidos ao valor de ,

. R$15,OO para sócios e R$25,OO para não-sócios .
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