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JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.591 • R$ 1,00

Duas mostras culturais são
iO as opções de lazer para os

próximos dias em Jaraguá
do Sul. O Museu Wolfgang
Weege apresenta uma

exposição sobre o

�otidiano da India,
enquanto o Museu da Weg
conta a história da festa

mais tradicional do Brasil.
.S5

MUNDO• PELO

1bny Blair anuncia
início da retirada
de tropas no Iraque

� ampanha tenta
conter o

desmatamento
A Igrej a Ca tólica

retomou após oito anos o

� embate
.

frontal com o

governo e com empresários
em uma Campanha da
Fraternidade. O tema deste
ano é aAmazônia e, entre as

propostas, está o fim da
concessão de liminares de

eintegração de posse a

fazendeiros que têm terras

invadidas. O lançamento
aconteceu ontem em Belém.

183

Fiesta: vende-se, 02
C/46,000km, c/dh
trio, Ótimo estado
tr: 9954-5232

GUARAMIRIM: REFORMA NO PARQUE DE EVENTOS VAI CUSTAR R$ 60 MIL AOS COFRES PÚBLICOS

Paciência em
CESAR JUNKES/OCP

J

A saída do litoral provocou intenso movimento nas rodovias federais do Estado durante todo o dia de ontem. Na BR-280, aconteceu um acidente grave .• 5

CORUPÁ ESPORTEAtletismo de Jaraguá do Sul
contrata quatro reforços' Futsal feminino

confirma apoio.
da Malwee

22° 1300MíNIMA MÁXIMA

Prefeito- envia
cinco projetos
para a Câmara

Leonardo Zerilho, Van
Basten Rodrigues e Elington
Zanoni vêm de Campos
Novos e Simone Ponte
Ferraz (foto) de Ponte
Serrada. Destes, apenas a

última já treina com a

equipe em Jaraguá do Sul e
os outros representarão a

cidade em competições
como Olesc, Joguinhos e

Jogos Abertos.. 7

De patrocinador novo, a
equipe jaraguaense
contratou quatro reforços
para as equipe; da Olesc e

Joguinhos Abertos. Do
time do ano passado, três
deixaram o grupo para
disputar a Liga Nacional
com Chapecó e Caçador.
• 8

Propostas beneficiam
servidores concursados
com bolsa de estudos. e
alunos de pré-escola com

transporte gratuito. Os
bombeiros com repasse de
bens "inservíveis" ao

município. A análise dos
projetos só deve. começar
depois da segunda-feira.•4

Sol com muitas nuvens

durante o dia. Períodos de
nublado, com chuva a

qualquer hora.
.86

Cassuli Advogados Associados
OAB rsc 39719?
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• EDITORIAL

·Mata fraterna
É certo que a Igreja Católica

usa a Floresta Amazônica apenas
como foco da sua Campanha da
Fraternidade deste ano. Com o

lema '!\mazônia e Fraternidade
, Vida e Missão Neste Chão",
os . cat6licos fazem da

preservação maior floresta do

planeta um apelo para que todos
os brasileiros se conscientizem da

importância das matas e rios que
cercam suas regiões. Nós, do Vale
do ltapocu, fomos privilegiados
pela Natureza neste sentido e

temos a obrigação de refletir
sobre o que tínhamos aqui há
apenas duas ou três décadas e o

que temos hoje.
Também no lançamento em

uma missa celebrada pelo
arcebispo Dom Murilo Krieger,
ontem na Catedral Metropolitana
de Florianópolis, o sentido desta

reflexão nacional ficou bastante

Por que nós do Vale do
Itapocu também não
oferecemos um exemplo
de como desenvolver
preservando a vida?

claro. Obviamente que assustam

os números do estudo do IBGE

que apontam o Pará como o

Estado com maior índice de
desmatamento entre os que
compõem a Amazônia Legal e

que deram origem à Campanha
deste ano. Mas, em escala menor,
é só- ver o que aconteceu com

nossos mananciais, com as matas

ciliares e com a bela floresta que
nos cerca para perceber que é

preciso mais "vida e missão neste

chão".
O desenvolvimento regional

,.."

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovO.com.br

passa hoje, obrigatoriamente, pelo
conceito da auto,sustentabilidade.
De nada resolvem resultados
extraordinários da economia -

indústria, comércio, agricidtura e

serviços - se a expectauoa de

qualidade de vida é negativa.
Se já oferecemos ao País e a

Santa Catarina modelos s6lidos
de empreendedorismo e de
crescimentó, se já temos uma bim
articulada parceria público
privada em setores como a Saúde,
a Educação e o Esporte, par que
também não oferecemos um

exemplo de como desenvolver
preservando a vida? É para esta

missão que nos convoca a

Campanha da Fraternidade deste
ano. Que todos os cristãos dêem
as mãos e busquem na prática
oferecer uma perspectiva de
Mundo melhor aos nossos filhos
e netos.

• ENTRE ASPAS

" IIHá setores do governo que agem na contramão do que foi acordado,
optando pelo silêncio com os movimentos sociais que criticam a

fransposíção".
Luís Cappio, bispo da Barra, na Bahia, sobre atitudes governamentais quanto ao projeto de

transposição do rio São Francisco, contra o qual o religioso já fez até greve de fome.

liA taxa de homicídios caiu barbaramente na Colômbia nos últimos dez anos. É um
resultado de anos de esforço na mesma dkeçác".
Sérgio Cabral Filho (PMOB), governador do Rio de Janeiro, sobre a intenção de aplicartécnicas colombianas
de combate ao crime na Rocinha.

liA fama faz com que a curiosidade sobre nossas vidas seja maior. Surgem boatos e

especulações. É preciso muita paciência para saber lidar com lsso",
<'

palavras deWanessa Camargo.

• PONTO DE VISTA

·Fome e Desenvolvimento

AOrganização das Nações
Unidas para a Agricultura e a

Alitnentação (FAO) divulgou
um relatório que indica a

existência de 52 milhões de

pessoas subnutridas, das quais,
7% das crianças menores de
cinco anos sofrem de

desnutrição crônica na

América Latina e no Caribe.
Por outro lado, Brasil foi citado
como exemplo da aplicação de
políticas públicas que, em

apenas três anos, tirou cerca de
20 milhões de pessoas da

pobreza· extrema com

programas especiais de

segurança alimentar,mitigando
a fome numa região que tem

uns dos índices de natalidade
mais altos do mundo. É
importante ressaltar porque
ocorre esse tipo de fenômeno.
liA geografia da fome" do

médico brasileiro Josué de
Castro, cita que os altos
coeficientes de natalidade são

resultado de um princípio da

biologia - a "teleonomia" - que
é a propriedade que têm todos
os organismos vivos de

desempenharem as suas funções
num ritmo e dinâmica que

favoreçam ao máximo a

sobrevivência do indivíduo e,

sobretudo, da espécie. Nesse
caso, de acordo com Castro, os
altos índices de natalidade dos

países muito pobres obedecem
à mesma lei biológica:
representam o esforço natural
dos seres humanos para
sobreviverem em áreas em que
os índices de mortalidade

sempre foram extrema'

damente altos.
A situação das economias

mais desenvolvidas ocorre no

.Victor Alberto Danich -

Sociólogo
Prof. do Centro Universitário
de Jaraguá do Sul- UNERJ

sentido inverso, no qual suas
estruturas econômicas especiais
que favorecem um abasteci,
menta alimentar adequado, faz
com que baixem os coeficientes
de mortalidade. Esse fenômeno
pôde ser observado nos países
desenvolvidos, nos quais o agir
"teleonomicamente" também
provocamumabaixanos índices

. de natalidade, como é o caso dos
países de alto nível de
desenvolvimentoeconômico.

Pode-se concluir que a fome
e resultado do progresso
econômico defeituoso, que

agrava e toma esse flagelo o

principalmotivo para amiséria:
"a baixa produtividade por falta
de energia criadora e do
consumo ínfimo por falta de

produtividade que venha criar

uma razoável capacidade
aquisitiva".
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• DOS BLOGS

liii·i�mCHAGAS
Comunista mais
perto do Ministério
Lula e os palacianos retomaram
ao quebra-cabeça ministerial sem
o menor ânimo. Todo mundo
sabe, afinal; que são reduzidas as

chances de sair alguma coisa
retumbante dessa equação que
tem que satisfazer o PMOB da
Câmara sem magoar o do
Senado, nomear o preferido de
Lula fingindo que é o do partido,
manter satisfeito o PSB mesmo

perdendo seu principal ministério,
enquadrar o PT sem humilhar
Marta Suplicy... Enfim, o
presidente está fechando um

Ministério altamente previsível,
sem grandes novidades, sem
notáveis, sem graça. Mais do
mesmo, ainda que com nomes

diferentes. Mas quem conhece
Lula acha que ele vai tentar botar
Relo rrenos uma, cerejà �à bolo
£p�-dar um afassim-UfnPouco
mais, digamos, arejado à nova

equipe. Para sair da mesmice.
Pelo menos é o que, dizem, ele
está procurando. É cada vez mais
-forte a possibilidade da nomeação
da deputada Manoela d' Avila, do
PCdoB, para a Secretaria Nacional
da Juventude.

4]wwwJg.com.brlblogdo.blogs

• DO LEITOR

Que Maravilha
Que. privilégio dos

jaraguaenses poderem assistir

o FANTÁSTICO festival de
música que aconteceu no

mês passado. Realmente
maravilhoso. Parabéns a

todos e espero 2008 com

muita ansiedade.Porém
algumas sugestões: Porque
nossos veículos de comuni

cação deram tão pouca
divulgação, estou falando
das redes de televisão'
estadual e nossos grandes
jornais?
A RBS somente deu

destaque quando osmúsicos
foram se apresentar em

Joinville e ainda somente no
final do Jornal do Almoço

'!i)fJZANIN
Beth Carvalho, a
Mangueira e o

Futebol
Beth Carvalho foi enxotada
de um carro alegórico da
Mangueira. Ela; que é uma

das figuras históricas da
verde e rosa, havia pedido
para sair no carro, pois não
tinha conolções físicas de
atravessar a avenida a pé.
Mas um diretor da escola
entendeu que aquele não era

o lugar dela. Além de Beth,
toda uma ala da comunidade
mangueirense viu-se banida
do desfile, sem maiores
explicações. É gente do
morro, ninguém iria dar pela
falta dela. A Mangueira não é
a única escola a dar um
chute de bico em sua

,

história. Anos atrás, a Velha
Gúárda da Portela foi barrada
para não causar atrasos no

desfile.
.

As escolas hão de ter suas
"razões". Mas há muito o

carnaval tornou-se privilégio
de endinheirados, turistas e

celebridades. O povo, .se
quiser, que veja na TV.

4] www.estadao.com.br/blog/zanin

quando apareciam os créditos
de encerramento. 'Os demais
canais nemse pronunciaram.
A RBS deu quase 3 minutos-

.

a um festival de pesca que
aconteceu numa das praias de
São Francisco enquanto aqui
estavam músicos de
renomadas orquestras de todo
omundo, é lamentável, aliás,
é surpreendente como as redes
de tv's ignoram o que
acontece aqui em Jaraguá do
Sul, seria uma pontinha de
inveja???

Só acho que por ser um
evento deste porte, merecia
um destaque maior na

chamada grande imprensa.
Aliás, umaoutra sugestão: para

o mau humor
de Chávez
A Justiça da Venezuela j(
condenou há alguns dias o

jomal Tal Cual, um dos porta- 2
vozes da oposição, a pagar o

I

�

equivalente a R$ 39 mil. O ) �

motivo foi a publicação de um�Z
"carta" do humorista Laureano'
Márquez, chamada "Querida �

Rosinés", na qual ele pede à r:-.
filha mais nova de Hugo
Chávez, Rosinés, de nove anos"
que diga ao presidente para i

tratar melhor a oposição. A
'

Justiça ainda estuda a multa a �
ser aplicada a Márquez.
Na carta, Márquez sugere que
Rosinés é bastante capaz de

,.

influenciar Chávez - afinal, J;

segundo o próprio presidente,: 1
foi ela quem pediu que o 81

escudo da Venezuela fosse
-

a�erado: "Rosinés me fez no�
um erro em nosso escudo, q��
o cavalo de nosso escudo e�

Jú
mal. O cavalo corre com a

,

cabeça torcida, para trás. Crei�
que ela tem razão, é preciso

. I

mudá-lo", declarou Chávez erfD
seu programa de TV em i2

novembro de 2005. Pouco

!q i
i

_,

.Marco Aurélio Medeiros
Professor A�osentado

,

'1.'
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"

.
'

�
:!/I

I
, I

II:
o próximo Festival de D31(�
de Joinville, que tal a SC�

I

trazer grupos de dança par�le
apresentarem em Jaraguá,�Qi
Sul, como aconteceu c0nr.?
grupos demúsica que for1a

_
Joinville e outras cidades?:�E também conversa� o

,
.

o�
com alguns musK

_,

participantes, estes recl�!
ram da falta de um encotWD
com todos em alguma bodie,
ninguém da noite promo�ru

h�nada, ou também porque �

bares da cidade n�o
"ei

promovem apresentaçS,
, 'COIdestesmaravilhosos mUS!,e

I"77
em seus estabelecimentos. ",
Fica a sugestão. Mas no !llá�

foi tudo ESPETACULAR
t

Os textos para esta coluna deverão terno máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem s�r �nviadOs�:;Je-mail redação@ocorreiodopo�o.com.br. ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira �46, rão--89251 200, Caixa Postal 19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* nao se
,

publicados) .
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DETALHE
b porquê
!Adernar Saganski, o
Mazinho, um dos

�f'"entores
da recriação

o PCdoS em Jaraguá
o Sul, garante que o

partido está" .

"desativado na Justiça
Eleitoral do município há

I

�rtos anos. Ele

�stranhou a declaração
do ex-presidente da

comissão provisória,
José Carlos Pires, de

,

que foi pego de

surpresa.

Suposição
pode ser que talvez a

I

surpresa de Pires não

esteja relacionada à

recriação do partido,
mas aos futuros
comunistas da cidade.
Até porque, Jean

I Leutprecht e Mazinho
nunca foram muito
simpáticos às causas do

i-�partido. Estão longe de
serem sequer
socialistas. Mas isso
cabe aos dirigentes
resolver.

� Aposta
P,efelistas de Jaraguá do
Stl apostam na

exposição de Carione
Pavanello como diretor
geral da Fesporte para
solidificar politicamente
o nome dele, com vistas
_às eleições do ano que
vem. Pavanello se

lançou candidato a

prefeito no início do ano.

No prego
Entre os estados que
não cumpriram a Lei de
Responsabilidade Fiscal

��m 2006, destaca-se o
Rio Grande o Sul. Dados
;do Tnbunal de Contas
ifl

apontam que o ex-

(gbvemador Gennano
'�gotto (PMOS) extrapolou
Ig? gastos em mais de R$
.5bilhões.

:lrro
,)9 vice-presidente dos
J�stados Unidos, Dick
(Cheney, disse que o país
,pretende concluir a
�missão no lraque e "voltar
,com honra", apesar da
,crescente impopularidade
ilda guerra entre os

estadunidenses.
Aliás, a idéia de que a
guerra foi um erro

I�omeça a repercutir
� �tre os falcões da Casa

Branca

MOSAICO

Conferência

mosaico@ocorreiodopovo.com.br

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e

Nutricional Sustentável de Jaraguá do Sul promove hoje e

amanhã, na Unerj, a 1 ª Conferência de Segurança
Alimentar e Nutricional da região.
O evento, que terá como tema ''A construção de um

modelo sustentável de segurança alimentar e nutricional",
pretende promover a articulação de organizações
governamentais e sociedade civil para identificar e discutir
a situação da segurança alimentar e nutricional na região.
A programação começa às 13 horas, com a montagem

de painéis pelas cidades participantes e credenciamento; a
abertura oficial será às 19 horas ..

Curso
Apartir do dia 6 demarço,

o Instituto Eneagrama, em
parceria com a Acijs
(Associação Empresarial de .'

Jaraguá do Sul) e a Apevi
(Associação das Pequenas
Empresas do Vale do
Itapocu), inicia um curso

aplicado à gestão de pessoas.
O módulo, dirigido a

executivos, empresários e

líderes, seráministrado por
Ricardo Castelo Branco

Posicionamento
A bancada catarinense na

Câmara Federal ficou
dividida em relação à
emenda ao projeto da "Super
Receita'" que impede
auditores fiscais do trabalho
de apontarem vínculos
empregatícios entre patrões
e funcionários, quando
forem constatadas
írregularidades.
Quem votou sim, optou

às terças-feiras, entre 19
horas e 22h30.
A atividade tem como

objetivo ajudar na melhor
compreensão das razões

que estão por trás de .cada
um dos diferentes
comportamentos dos
indivíduos do grupo de
trabalho.
Mais Informações: (47)

9982,0926 ou pelo endereço
ricardo@eneagrama.com.br.

pela aprovação da emenda,
que atribui apenas à JUstiça
do Trabalho a competência
para determinar se uma

pessoa é ou não empregada
deoutra.
Agora, se funcionários

públicos encontrarem pessoas
sem carteira assinada em uma

fazenda, o empregador pode
simplesmente dizer que elas
têm vínculo com ele.

Dividida
Assim, se algum empregado

entrar com ação judicial,
caberia à Justiça Trabalho
decidir quem tem razão, se o
empregador ou os fiscais. Os
auditores estariam

impossibilitados de aplicar
autos de infração, que hoje
são umdos instrumentosmais
importantes no combate à
escravidão no país.

Quem é quem
Os deputados catarinen

ses que votaram a favor da
emenda, que impede ação
dos fiscais no combate ao

trabalho escravo, foram:
Ângela Amin (PP), Celso
Maldaner (PMDB), Djalma
Berger (PSDB), Edinho Bez
(PMDB), Gervásio Silva
(PFL), João Matos
(PMDB) , Mauro Mariani
(PMDB) , Nelson Goetten

"

(PR), Paulo Bornhausen
(PFL), Valdir Colatto
(PMDB) e ,Odacir Zonta
(PP).
Os favoráveis à

fiscalização: Carlita Merss
(PT), Décio Lima (PT),
Fernando Coruja (PPS),
Cláudio Vignatti (PT). O
deputado João Pizzolatti
(PP) não foi relacionado na

lista de votantes.

Na parelle
direç:ão na¢ional d.o PSlB vat oficializar hOle)

durante reunião com o presidente Lula, a decisão de
mal'l.ter �inistério clJ2l.. Inte,graçã� Naeeenal; O
'problema é que a pasta já foi prometida para Geddel
Vieira LilP,<3, (P�DB�lB�).
O arremate para se construir a base aliada colocará

à ptoV<3,. cªpacidfJ,de de negQciação do PJfeside:n.t�.
Depois elo tacha na eleição na Câmara Federal, a

definJçãodomínístéríoaerá um outJ;'O desafio.
O PT insiste em acomodar a ex-prefeita de São

Paulo, 1viarta Suplicy, na .Esplanada,. além da
man.utenção de algumas pastas. o PMDB quer mais
do �ue tittha no primeiro mandate. Haja l)"lÍnist�rio
para tantos aliados.

Ao enfrentar o incêndio de parte de nossas

instalações, ocorrido na noite de 14 de

fevereiro passado, a TRITEC vem a público

agradecer a todos pela solidariedade e o

esforço enorme empreendido, para' que

fosse possível reduzir ao máximo os efeitos

de tão trágico incidente.

Corpo de Bombeiros da região, assim como a

defesa civil, merecem todo o destaque pela
tenacidade com que enfrentaram as adversi-

.

dades cruéis de fogo, em

O CORREIO DO POVO

Justiça I
Relatório anual das'

atividades da
.Corregedoria Nacional de

.

Justiça durante o ano de
2006 mostra que desde
junho de 2005, quando foi I

criado o Conselho)
N aciona! de Justiça, \
chegaram à Corregedoria 1

do órgão 1,517 mil-
)denúncias envolvendo

. ,.1

juízes e servidores do '

iPoder Judiciário de todo o
)

país.

Justiça II
As representações por,
excesso de prazo lideram as :
denúncias, com 774 casos;
(51%), seguidas pelas
reclamações disciplinares..
com 720 ou 47,5%. São,
Paulo lidera o ranking de'
denúncias, com '412
processos (27%). O Rio vem
em segundo, com 173 casos..
seguido doDistrito Federal,
com 147 casos.

administrativa, assim como houve tempo.

para a retirada dos itens de real importância
para nossa operação.
As providencias para voltar às atividades

normais já estão em andamento. lnstalações
estratégicas foram incorporadas com o

objetivo de honrar os compromissos assumi

dos, aquém do incêndio.

Com extremado sentimento prático estare

mos junto aos nossos. colaboradores' reto-

mando à vida normal da

"É na dificuldade
que se reconhece

aforça da
solidariedade. "

material altamente inflamá

vel. Com o mesmo senti

mento agradecemos todas

as manifestações importan
tes de cada um de nossos

amigos, fornecedores e

vizinhos que, em uma espécie de corrente de

ajuda, nos auxiliaram nesse momento de

grande infortúnio.

lmportante também -se faz informar, a

nossos clientes e fornecedores, que a

capacidade produtiva da TRITEC encontra-se

preservada, visto que o incêndio ocorreu nas

áreas. de estoque e numa pequena área
\

TRITEC, com a certeza de

que, dos males, o menor

atravessou nossas vidas,

pois não tivemos nenhuma

perda humana ou dano

irreparável.
Tal como na vida, o que mais importa agora é

a paz de sabermos que todas as exigências
possíveis e necessárias de segurança esta-,
vam cumpridas. Apesar de nos sentirmos

abatidos por entender de forma tão real a

dimensão humana, que, apesar de desejar,
não consegue impedir a totalidade dos riscos

de viver ou empreender.

A todos; o nosso mais alto agradecimento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TRAMITANDO: TEXTOS AINDA NÃO FORAM PARA AS COMISSÕES, QUE SERÃO FORMADAS SEGUNDA-FEIRA

Prefeito encaminha cinco
, /

projetos para a Câmara
Servidores públicos,
bombeiros e alunos
de pré-escola
são beneficiados

,"
II,

F"
, CAROLINA TOMASELLI

_'
> CORUPÁ

, Cinco projetos assinados
pelo prefeito Comado
Müller (PP) aportaram na

Câmara de Vereadores com
o fim do recesso, no dia 15
último. Um dos textos

estende o benefício do

transporte escolar aos alunos
de pré-escola, com idade
entre 5 e 6 anos.

Atualmente" recebem o

transporte gratuito os alunos
. do ensino fundamental

(primeira a oitava série).
Já os servidores públicos

são beneficiados com outro

projeto, que autoriza o

Executivo a conceder
auxílio de formação
profissional aos servidores
.admi tidos por concurso

público. Hoje, a, bolsa de,
estudo para nível de /

graduação, especialização e

mestrado só é concedida aos

funcionários efetivos, ou

seja; que foram aprovados
em concurso público e

Um dos projetos assinados pelo prefeito ratifica convênio com a Secretaria estadual de Segurança

passaram pelo estágio
probatório.

Outros dois projetos,
ambos protocolados na

segunda-feira, beneficiam
o Corpo de Bombeiros
Voluntários de Corupá. Um
autoriza omunicípio a doar
um microônibus corn 15

lugares, um carro Voyage
ano 1982 e de 12milmetros
cúbicos de tábuas de

madeira, bens considerados
inservíveis pela
administração. O segundo
dá nova redação.à lei 1730,
de 2006. Pelo novo texto,

"os recursos serão utilizados

para os serviços de
atendimento pré-hospitalar no
deslocamento de pacientes,
manutenção da frota,
combustível, pagamento de

pessoal, alimentação e

manutenção das atividades"
da corporação.

O prefeito encaminhou,
ainda, projeto que ratifica o

termo de convênio do

município com a Secretaria
estadual de Segurança
Pública, o Detran e a Polícia
Militar do Estado para

delegação de competências

previstas no Código Trânsito
Brasileiro. O objetivo ,é

estabelecer condições para
uma ação conjunta entre os

órgãos no que se refere ao

trânsito. Também tramita na

Câmara proposta que
autoriza o prefeito a abrir,
por decreto; créditos

suplementares no valor de

R$ 109.222,00. Os projetos
ainda não começaram a ser

apreciados pelas comissõ'es
técnicas da Casa, que .só
devem ser formadas na

próxima sessão, segunda
feira.

O CORREIO DO POVO

'Associação quer;mais
segurança no bairro

Conforme o capitãoRogério
Yonk, a PM, em parceria Com
a Polícia Civil, v�m
investigando as ocorrênci�s,
Estima-se que todas as açÕes
tenham a participação das
mesmas pessoas e, por isso, a

meta é desmantelar a

quadrilha,' supostamente
integrada por consumidoresde
drogas. "Estamos próximos de �
descobrir quem são eles"

,

informou.
Além de acompanhar os

suspeitos, as 'equipes
pretendem intensificar as

rondas nas imediações de.
terrenos baldios e do Rio
Itapocu, tidos como locaisque
facilitam o acesso dos
bandidos. A PM deve passar

, pelo Imigrantes não só durante
a noite, mas, também ao longo
dos dias. (KE)

SENAI

GUARAMIRIM

A Polícia Militar de
Guaramirim recebeunamanhã
de ontem um abaixo-assinado

encabeçado por moradores do
Bairro Imigrantes: Eles exigem
atitudes que garantam mais

segurança, a fim de coibir os

arrombamentos a residências,
considerados comuns naquela
comunidade.

O ofício tem cerca de 50 .

nomes e solicita o aumento do
número de rondas policiais'
pelas ruas da localidade.
Segundo Charles Longhi,
presidente da Arnobimi

(Associação de Moradores do
Bairro Imigrantes), somente
nas duas últimas semanas, cerca
de dez casas tiveram as janelas
quebradas e objetos furtados do
interior por ladrões.

'

CORUPÁ

Prefeitura distribui Alunos vão fabricai�
carnê de IPTU/2007, os móveis do papa
A Prefeitura de Corupá

começou a' entregar os cerca
de 3.650 carnês de IpTU
(Imposto Predial eTerritorial
Urbano) nesta semana. Os
contribuintes podem pagar a

taxa à vista, com primeiro
vencimento no dia 15 de

março, ou então, em cinco

parcelas, Quem não receber'
o documento em casa, deve
procurar a administração
pública municipal.

Alunos do Senai de Itatiba,
Lençóis Paulista, São Bernardo
do Campo e Votuporangi
fabricarão osmóveis que o papa i
Bento 16 usará em maio,
durante a visita ao Brasil.
Serão feitos um trono com a

insígnia papal, cama, criado,
mudo, guarda-roupas, mesa J

com cadeiras e móveis de 3�

quartos do Seminário Bo

Jesus, em Aparecida, onde o (

papa ficará hospedado.

Presidente da Câmara aguarda resposta sobre encontro
� -

GUARAMIHIM
j

,

·

O presidente da Câmara
• de Vereadores deGuaramirim,
Evaldo João '[unckes (PT),
aguarda resposta sobre pedido

'

de, reunião para tratar do
terreno permutada com a

,

prefeitura pela Pedreira Rio
Branco. No local, está prevista
a construção da nova sede da
EscolaMunicipal de Educação
Básica Roberto José [unckes,
'no Bairro Figueirinha. O
vereador fezcontatonasemana
passada com responsável pela
empresa para uma reunião

conjunta tom a associação de
·

moradores do bairro, mas até

ontem ainda não tinha obtido

retomo.

[unckes conta que foi

procurado por moradores

porque o terreno, com cerca

de 30 metros de frente, seria .

pequeno para comportar a

estrutura de uma escola.

Segundo ele, a associação
pleiteia urna área com 80
metros de frente. Para o

vereador, a responsabilidade
de fornecer um local

apropriado é da empresa, já
que a escola foi fechada, em
julho do ano passado, depois
que um laudo. técnico da
Secretaria de Educação
comprovou excesso de ruído
e risco de periculosidade para
osalunos.

"A eml?resa deve encontrar

Ulna solução, até porque a escola
f01 fundada antes da Pedreira se

instalarnaquele local", defendeu
, [unckes, informando que o

terreno doado pela empresa fica
cerca de 100metros da atual sede
da instituição. Pelo acordo
firmado em novembro do ano

passado, ficou definido que a

Pedreira e a prefeitura fariam
uma permuta.. Enquanto o

terreno da antiga escola, com
dois mil metros quadrados e

que pertence à prefeitura,
seria repassado à empresa,
esta ficaria responsável por
doar outra área para a

construção da nova sede da

instituição de ensino. (CT)

Vereadores mirins se reúnem
Os nove vereadores do

"

João Ricardo disse que va if

Programa Câmara Mirim se procurarlutar pelos pleitos su� B

reúnem na sexta-feira, às 15 escola. Citou a necessidad �,

horas, para a primeira sessão de construção de um mur o

depois da posse, ocorrida na para evitar a depredação, qu' �I

sexta-feira .. Os encontros segundo ele é freqüente. Nj £!

quinzenais serão presididos, condição de presidente, ,:

por João Ricardo Keske, que
.

também disse que vai apoiall!
forma a Mesa Diretora junto os outros vereadores mirins,
com a vice -presidente Além da São José, participa n

Sabrine Branso Kulik, e a
' do programa as outras cin(\' :

primeira e segunda secre- escolas estaduais de Guar� f,

tárias, Ana Elizabeth Lima e mirim além do Centro o

Saraah Fiarnoncini. A Educa�ional Carrossel, df �I

composição da Mesa será caráter privado. Em novembro o;

mantida por seis meses, e o. do ano passado, mais de do� ê'(

mandato é de um ano. mil alunos das sete esco1al"B
Aluno da 8ª série da Escola elegeram os nove vereadorei i�

de Ensino Fundamental São mirins, entre 48 candidato! ir,

,Junckes quer posição da empresa. José, no Bairro Rio Branco, inscritos: (CT)

Promoção de Escapamentos

1',

,.

Originais

com 20% de desconto à vista,

IIAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�o c'O CORREIO DO POVO
regiao@ocorreiodopovo.com.br

,.""

REGIAO
________________________""",... ....�,.......:ao; _

uma criança no carro, que
sofreu apenas ferimentos
leves. O motorista do
caminhão que transportava
telhas, Gilberto Rosa, 30,
não se feriu.
Devido à saída de

motoristas do litoral, o

movimento foi intenso nas

BRs 101 e 280. Em São
Francisco do Sul, o fluxo na

BR-280 era 40% maior que
o registrado em uma tarde
normal de quarta-feira. Na
BR-101 em Joinville, o

fluxo também foi grande,
mas o posto registrou
somente quatro acidentes
sem vítimas ontem à tarde.
Em Barra Velha (101), e na

280 - a partir da BR-101
sentido Jaraguá do Sul até
Corupá - foram registrados
somente acidentes com

danos materiais, segundo a

Polícia Rodoviária Federal.
OPERAÇÃO

CARNAVAL, Do meio
dia de sexta-feira até a

meia-noite de terça-feira, a
PRF contabilizou 273

depois que o projeto foi
aprovado pela prefeitura e do
Comphaan (Conselho
Municipal do Patrimônio
Artístico, 'Histórico e

Natural). A obra de
ampliação no local também
preocupa os moradores do
bairro. A comunidade teme

que os 87 túmulos sejam
removidos para dar espaço ao
empreendimento. Segundo o

morador Valmor Dallagnolo,
a Leier informou que tem

intenção de "construir 8 mil
jazigos" no espaço, durante
audiência pública no início
domês.

Em documento datado de
julho de 2005, ''Ata nQ 26 -

AssembléiaExtraordinária", a

acidentes de trânsito, 21
mortos e 146 feridos nas

rodovias do Estado durante
a fiscalização, que encerrou
à meia-noite de hoje. Nesse
período foram registradas
7.352 infrações de trânsito,
sendo 4 mil por excesso de
velocidade, flagradas por
radares à beira de rodovias.

"Apesar dó mau tempo,
imprudências como excesso

de velocidade e

ultrapassagem perigosa
foram a principal causa dos
acidentes", informa o

policial rodoviário federal,
Adriano Fiamoncini. O
acidente mais grave
aconteceu na manhã de

segunda-feira, no trecho
não duplicado da BR-101,
na divisa dos municípios de
Sombrio e Santa Rosa do
Sul.

Sete pessoas morreram

com o choque entre um

Gol, com placas de
Tabuleiro do Norte/CE e

um caminhão de Pelotas/
RS.

pa I Bql
'

101 -Patrtmêntn Histórico pede interdição de obra
, '

Associação do Cemitério
Brüstlein (responsável pelo
cemitério) aprova a doação
do terreno à Leier, desde que
obedecidas certas condições,
entra as quais: "( ... ) Será
construído um memorial
onde, por solicitação dos
descendentes, poderão
transferir os túmulos para este
memorial, sem custo algum de
transferência para o

memorial. Aqueles
descendentes que não

desejarem transferir o túmulo
para o memorial, deverão
mantê-lo às suas espensas
(sic)".

O secretário Afonso
Piazera, não foi localizado até
o fechamento desta edição.

empresa declara que "não há
legislação que trate da
necessidade de alvará de
construção para cemitério,mas

- "somente construções
residenciais" .

Os j.azigos verticais

começaram a ser construídos
no "Cemitério Protestante
Brüstlein" (nome oficial) em

meados-de dezembro de 2006.
O primeiro sepultamento no

local aconteceu em 1901, por
isso é considerado o mais

antigo cemitério do
município. (DZ)

UUINTA-FEII1A, 22 de Ieveretro do �)[)()7 I ,f" l\
.

"

S t;'OPERAÇÃO CARNAVAL": MAIS DE 20 MORTES E MAIS DE � MIL INFRAÇÕES NAS BRS DO ESTADO

Acidente grave na 280 marca volta para casa

Imprudência continua sendo a principal causa de tragédias nas rodovias federais-de Santa Catarina

r;; :IL 'Túmulos não serão demolidos', diz advogado da Leier,
��

,

ro o;rj ? advogado da empresa, Czemiewicz, o promotor de
o� aiof

JoseCarlos Mendonça, diz que justiça do meio ambiente,
Jal"fli �er�o instalados somente 386 Alexandre Schmittdos Santos,
rei ;�1 Jaztgos verticais. Segundo ele, vai investigar se a Leier tem ou

tO! i0,'
o Objetivo não é criar uma não os alvarás necessários para
estrutura grande, porque o a ampliação do cemitério. A
cemitérioéparticular. Também construção do cemitério

.
afirma: que os descendentes vertical está paralisada há cerca

t: poderão, se quiserem, transferir de duas semanas. À época, a
: Os restos mortais dos prefeitura alegou que a

antepassados para o memorial paralisação foi determinada
a ser construído pela empresa, pela falta da licença ambientallllas que os túmulos da Fatma (Fundação do Meio

- Pennanecerão intactos porque Ambiente), necessária para
\ o cemitério é histórico. liberação do· alvará del A pedido dos moradores do construção. O advogado da

('Motorista do Palio

fflficpu presa nas
�f

: ferragens por quase6,

ehduas horas
a fi,

a fi DAIANE ZANGHELINI
te �1JARAGUÁ DO SUL

'

ae :;0
de� ';0 Um acidente grave na

"I ,"'BR-280 mareou o fim do
feriadão de Carnaval", na

os 6(.marihã de .on tem. O
es ó9choque entre o Palio placas
as IBIGD6144, de Joinville, e

He )cum caminhão Mercedes/
ia oj'Benz placas DQC8363 de
ue �JJCanelinhas/SC aconteceu
os �;Jno km 21,1 em São

"G'Francisco do Sul; às 1 O
"horas

o (i'J A motorista do Palio,
Márcia Tavares Castilhos,
28 anos, teve fraturas
t graves e foi levada ao

i�i Hospital da Unimed, em

Joinville, após ficar presa
nas ferragens por

,GCaproximadamente uma

oLhora e meia. De acordo
B"com a PRF, também havia
c

a li r A equipe do Patrimônio
O· 'o;Histórico do município

cdolicitou a interdição das obras
Otde ampliação do cemitério do
.(Bairro Czemiewicz, na última

o o sexta-feira. O representante
doserviço, Egon jagnow, disse"

�-qlie o pedido foi encaminhado
à Secretaria de Urbanismo
fporque a empresa Leier
Administradora e Prestadora

'

, I'
va lB'! de Serviços, responsável pelo
5U' �kempreendimento, "não
d :,b'apresentou, até agora, o
r o:'projeto de construção à
U ��rPrefeitura".
i�V J

.

,

agnow também salienta
te, ,3

q
. ,. . ,.

.
lie 'o cermterio esta

1al :g:r
,

'cadastrado para tombamento
. , chá cerca de seis anos, e que as '

a n�r b
'

o ras só podem ser executadas� )(;

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

•'"�,II'

•

'

I#":,r
.
Cursos Intensivos

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

,

,:;�

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

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, '

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

Matriculas
Abertas'�� .

- �'I � \

* Solicite mais informações

3275·3475
Início das aulas: 12.02.2007

l1 'Rua
Domingos da Nova, 227 .JaraglJá do Sul

(em frente à Circuito Veículos)
fellows@netuno.com.br

�------------_j�----------------------------�--------------------------------------------------------------------------
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QUASE NOVO: PAVILHÃO "P\; GÁNHOU REVESTIMENTO DE MOSAICO E CAMARIM COM BANHEIRO • INDICADORES ECONÔMICOS

lleforma em Parque de Eventos

�ermina nos próximos dias
","u,,,,,ce

-

REGIAO
redacao@ocorreiodopovo,com,br

0ptrários trabalham para terminar a troca do piso do Pavilhão "A" e parte da tubulação do ribeirão que passa ao lado do Parque de Eventos
�

G:fJsto da obra deve

cijagar até os R$ 60
r{rl) estima secretário

$r:;x ,

d�Desenvolvimento

agosto e setembro deste ano.

Segundo informações do
secretário de Desenvol
vimento Econômico, Ro-meu
Butschardt júnior, os operários
contratados vêm trabalhando
no espaço há pouco mais de
um mês. A previsão é

dispensa-los no próximo dia 28,
quando o planejado deve ficar

pronto.
Quem entrar no Parque a

partir de março vai ver

modificações no prédio. A
pista de dança ganhou piso
novo e no salão o revestimento

antigo foi trocado por fuosaico.
Além disso, o palco perdeu 15
centímetros de altura, três dos

�LlY ERDMANN

fUARAMIRIM .

I

I O Parque Municipal de
I .

fventos Perfeito Manoel de

.{\guiar. está em obras.

Programada para terminar na
! , ' . r
proxima semana, a rerorma

�usta cerca de R$ 60 mil aos
cofres da Prefeitura. O objetivo
é deixar o Pavilhão A pronto
para receber eventos como a

Expofeíra, que ocorre entre
I
I

-cinco banheiros fora� refeitos' meta é oferecer uma

e um camarim está sendo alternativa a comissões de
construído. 'formaturas de universidades

Do lado de fora, as reformas � festas em geral que,
ainda têm chances de durar "precisem de espaço grande".
mais um pouco. É que, de Em 2006, a fiação elétrica
acordo com o secretário, 30% de todo Parque de Eventos
do ribeirão localizado ao lado foi trocada. Agora, o plano é

dos pavilhões agora' são reservar recursos financeiros
tubulados. A obra, depois de para arrumar o restaurante.

finalizada, tende a ampliar a A obra ainda não tem data
área útil do local em cinco mil de início. O secretário de
metros quadrados. No total,
serão utilizados 300 tubos.

Conforme Bustchartd

]únior, a revitalização vai

deixar o prédio "pratica-mente
novo" para ser usado na edição
de 2007 da ExpoFeira. Outra

Desenvolvimento Econômico
comentou também que a

manuten-ção dos pavilhões é
cara e, por isso, a próxima
etapa da reforma deve
demorar algum tempo para

começar.

.

Obras na Ponte Humbold devem-terminar em duas semanas
! .
.' .

I' .'

JORUPÁ
. pronta. feira não pudemos ela estiver completa",

.'
. Conforme o Diretor de trabalhar por causa da' comentou.

Os moradores dos Planejamento. e chuva", explicou. Mesmo, A estimativa é

airros Ano Bom e Itapocu Engenharia, Juliano Pedro assim, ele informa que o beneficiar de 1,5 mil a dois
Jodem começar a contar os Scandolara, as obras foram prazo de entrega continua mil moradores do Centro

4ias para reduzir o tempo retomadas no final da o mesmo, pelo menos por e dos bairros Ano Bom e

v.erdido no ·caminho ao semana passada e a enquanto. Itapocu. Para quem reside

�entro de Corupá. É que previsão é de que sejam No total, a construção neste último, por exemplo,
nos próximos dias a Ponte encerradas no início de deve custar R$ 134 mil. o novo acesso vai reduzir
$umbold, ou baixa, como março. "Dependemos do Destes, R$ 106 mil e 500 dois quilômetros' do

�cou conhecidadeve ficar tempo. Na terça e quarta- são provenientes da caminho que leva à BR
Secretaria de Estado da 280.

,A;cesso alternativo pode beneficiar 2 mil pessoas

Infra-Estrutura e os outros

R$ 27 mil e 500 fazem

parte da contrapartida
exigida da administração
pública municipal.
Segundo Scandolara, a

obra esteve parada nos

últimos meses porque o

governo de Santa
Catarina não repassou a

segunda parcela do valor

prometido. "Temos
informações extra-oficiais
de que os outros 50% vão

ser encaminhados quando

De acordo com o

diretor de Planejamento', a'
Prefeit�ra optou peia
ponte baixa porque o local
não

.

oferece boas

condições estruturais. A

largura dela é própria para
a passagem de ciclistas,
pedestres e de um veículo
de cada vez. Mais a frente,
ainda sem data definida, é

'

provável a construção de
outra ponte, orçada em

R$ 600 mil, para ligar o

Itapocu à BR-280. (KE)

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL
'.

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,075 2,077 It

PARALELO 2;210 2,230 It

TURISMO 2.ooB 2,172
te

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

" BDVESPA 46090 0,53%
11 DOW JONES (N. York) 12.742 -035%
11 MERVAL (B. Aires) 2.203 -013%

" NIKKEI (Tokio) 17.913 -0,14%

0,687

• CUB fevereiro
R$B90,14

Coloque. esta estrela

para guiar o seu futuro:

93,:20/0 de aprova,ção
nos vestibulares-verão 2007

1° lugar no ENEM
entre as escolas particu'lares de

Jaraguá do Sul

9°lugar no ENEM
entre as escolas partic'ulares de se

, Bruna C. Fernandes

Psjcologia - UNIVALE
Isadora P; Costa

letras - FU.RB/SAEM

AULAS PARAAVIDA. VALORES PARA SEM,PRE .

LEIA O MUNDO

Se o seu mundo é saber.tudo o que acontece na sua

cidade e região, então seu jornal é O Correio do Povo,

Ele traz uma cobertura completa da sua cidade e região,
I com dados completos dos fatos de sua comunidade, ou

seja, o mundo que interessa a você.
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MANTENDO O APOIO: MALWEE CONTINUA PATROCINANDO A MODALIDADE NESTA TEMPORADA
CESAR JUNKES/OCP

Atletismo jaraguaense com quatro novidades,
Três atletas de

Campos Novos e uma

de Ponte Serrada se

juntam ao elenco

JULIMAR PIVATTD

JARAGUÁ DO SUL

A equipe Apa/Malwee/
FME de atletismo iniciou a

temporada com quatro nomes

incorporados a equipe.
Destes, uma já competia por

Jaraguá do Sul, mas agora se

junta de vez ao elenco,
passando a residir na cidade.
Trata-se de Simone Ponte

Ferraz, campeã da Olesc e

Joguinhos nos 1.500m rasos,

sendo, nesta última, a atual
recordis ta.

Os outros três nomes vêm

de Campos N ovos, todos
fundistas, área mais carente

da equipe. Leonardo Zerilho
vem para as provas de 400m

�""';'I e 800m. Van Basten
Rodrigues é o atual vice
campeão dos Jogos Escolares
Brasileiros nos 800m e

Elington Zanoni foi ouro nos

5 mil e 10 mil metros nos

Joguinhos Abertos de 2006.
Além disso, o coordenador da
modalidade, Adriano Moras,
conseguiu manter a equipe
que estava ano passado, -

vencendo o assédio de
equipes como Concórdia,
Joinville e Blumenau. "Não
fechamos o grupo ainda.
Temos algumas definições de
contrato para acertar",
comentou Moras.

Destes, ele salientou que
pode fechar' com Thiago
Macebo, duas vezes campeão
dos Jogos Abertos nos 3 mil
metros. Mesmo com os

reforços, Moras acredita que
nos Jasc, a equipe deva brigar
pelo quinto ou sexto lugares.
"Em matéria de patrocínio
estamos neste patamar e não

podemos competir com

cidades que tem mais força
no atletismo". Dentre os

atletas que receberam
propostas de outras cidades,
está o jovem Willian
Barrionuevo, uma das
promessas catarinenses no

salto em distância e também
no salto triplo.

Simone Ponte Ferraz (à frente) é a atual recordista dos 1.500 metros nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina e campeã, na mesma prova, na Dlesc

�...,dtfíit
etlo�

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO
1a VARA TRABALHISTA DE
JARAGUÁ DO SUL -sc

(teto); avaliação R$ 320.00.00 em
10/11/2006. Gravame inscrição AV-2-36.986.
Penhoras inscrições R-3-36.986, R-4-36.986,
R-5-36.986, R-6-36.986, R-7-36'.986, R-8-
36.986, R-9-36.986, R-10-36.986, R-11-
36.986 e R-12-36.986. Gravame inscrição
AV-2-36.985. Penhoras inscrições R-3-
36.985, R-4-36.985, R-5-36.985, R-6-36.985,
R-7-36.985, R-8-36.985, R-9-36.985, R-10-

Praça: 28/março/2007 -09:00 horas _ Por 36.985, R-11-36.985 e R-12-36.985.
valorigual ou superiora avaliação. Depositário: Romoaldo Taufemf;lach.
Leilão: 28/março/2007 -09:30 horas _ A quem

Vistoria: R. Valmor Zonta, Loteamento
mais ofertar, desde que não a preço vil. Jardim Francisco, Jaraguá do Sul.
Local: Atrio do Fórum Trabalhista de Jaraguá 2 - Processo:AT 01321-2004-019-12-00-2
do Sul, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Exeqüente: Roseli Ruediger
320, 20 andar _ Centro Comercial Fail em Executados: LucioWenk ME e outros
Jaraguá do Sul- SC. Fone: (47) 3274-3999. Bens: 01) Misturador para massas, marca

Advertências: 01) Ficam intimadas as partes Misturella,' com estrutura de metal, tipo
através deste Edital, caso não o sejam pelo pedestal; avaliação R$ 720,00; 02) Fogão
Sr. Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC); 02) Os industrial com 6 bocas, marca Progás, com
credores hipotecários, usufrutuários ou fomo na parte inferior; avaliação R$ 1.440.00;
senhorio direto que não foram intimados 03) Ct:lapa para frituras, a gás, sem

pessoalmente, ficam neste ato intimados da identificação de fabricante, medindo 0,90 x

realização dos respectivos praças/leilões (art. 0,30; avaliação R$ 76,00; 04) 64 cadeiras de
698 CPC); 03) A verificação do estado de plástico, brancas; avaliação unitária R$12,OO;
conservação dos bens poderá ser realizada totalizando R$ 768,00; 05) 17 mesas de
pelo pretenso arrematante, se desejado, madeira, com tampo de fórmica branca,
mediante acompanhamento de Oficial de medindo 0,70 x O,70m; avaliação unitária R$
Justiça. 20,00; totalizando R$ 340,00. Avaliação
VICENTE ALVES PEREIRA NETO, Leiloeiro 3.344,00 em 10/10/05. Depositário: Lucio
Oficial, devidamente autorizado pela Exma. Wenck. Vistoria: Av. Prefeito Waldemar
Sra. Ora. TATIANA SAMPAIO RUSSI, Juíza Grubba, 2089, Jaraguá do Sul.
do Trabalho da 1a Vara Trabalhista de Ônus: Os tributos e encargos incidentes sobre
Jaraguá do. Sul _ SC, venderá em o bem imóvel, correrão porconta exclusiva do
Praça/Leilão os bens penhorados nos autos a arrematante. Em Praça, o valor do lanço não
seguircaracterizados: poderá ser inferior à avaliação efetuada,
1 - Processo: AT 00105-2003-019-12-00-9 e sendo que, não ocorrendo a venda ou

apensos adjudicação nesta, será levado a Leilão,
Exeqüente: Albertina Petry Kandini conforme data e horário supra, onde haverá a

Executados: Atled Indústria e Comércio de alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI,
Malhas Ltda. e outros CPC), desde que não a preço vil (art. 692,
Bens: 01) Terreno constante do lote nO 167 CPC). Os honorários do Leiloeiro na razão de
do Loteamento Jardim Francisco, no lado 5% correrão per conta do .comprador,
ímpar da rua 739 Valmor Zonta, com área de remitente ou adjudicante em caso de

350,OOm2; em formato retangular fazendo arrematação, acordo/remição ou

frente em 14,OOm com a rua, coincidindo com adjudicação, respectivamente. Os bens
o alinhamento predial, travessão dos fundos objeto de praça/leilão" serão arrematados
ern 14,OOm com o lote 166, extrema do lado mediante sinal de 20% (vinte por cento) no ato
direito em 25,OOm com o Jote 161, e do lado

da arrematação e pagamento do saldo em até
esquerdo em 25,00m com o lote 173, dista vinte e quatro horas (Art 888 CLT). Caso os

18,OOm da esquina" com a rua 742; matrícula executados ou os credores hipotecários não
36.986 do CRI da Comarca de Jaraguá do sejam encontrados ou cientificados por
Sul; e terreno constante do lote nO 161 do qualquer razão, quando da expedição da
Loteamento Jardim Francisco, em Jaraguá do respectiva notificação, valerá o presente

'SuI, em formato retangular, localizado na
como Edital de Notificação de PraçafLeilão,

Confluência das ruas 739 _ Valmor Zonta e 742 segundo estabelecem ós Artigos 687 (§ 3°) e
- Ademar (rio Vasel, com área de 450,OOm2, 698 do CPC. No caso de resultarem negativos
fazendo frente em 18,00m com a rua,

a Praça/Leilão será procedida a Venda Direta,
COincidindo com o alinhamento predial, ficando desde logo intimadas as· partes.
travessão dos fundos em 18,DOm com o lote Maiores informações com o Leiloeiro Oficial
160, extrema do lado direito em 25,OOm com o

VICENTE ALVES PEREIRA NETO, fone/fax
alinhamento predial da rua 742, e do lado ( 4 7) 3 O 2 6 - 1 6 1 5, sit e

esquerdo em 25.00m com o lote 167; www.agencialeilao.com.br, e-mail
matricula 36.985 do CRI da Comarca de agenç.laleilao�e.o..çjpleilaQ.colJl�ºL e!1d ..

na

Jara9Uá do Sul-SC; sobre os terrenos acima,
Av. Hermann August Lepper, 1.500 - .Joinvtlle.

existe edificado e não averbado: Galpão Ex.ma, Sra. Ora. TATIA�A SAMPAIO �USSI,
Industrial, sendo parte em dois pavimentos, JUiza do Trabalho da 1 Vara TrabalhIsta de
cornpreendendo na parte térrea 400,OOm" e Jaraguâ do Sul.
na parte superior 250,ODm2; Galpão pré- TATIANA SAMPAIO RUSSI
�oldado, piso cimentado, cobertura de telhas Juíza do Trabalhoe fibro cimento, janelas de ferro, paredes VICENTE ALVES PEREIRA NETOcOrn tijolos a vista, sem laje na parte superior Leiloeiro Público Oficial e Rural

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2007

Processo 01/2007-Froagro
SECRETARIADEOBRAS PÚBLICAS EHABITAÇÃO
SECRETARIADEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FUNDOMUNICIPALDE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

.oBJETO: Contratação de serviços de caminhão caçamba tipo basculante, trator de ;'jO, esteira e escavadeira hidráulica, destinados a Secretaria de Obras Públicas e Habitação,
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Fundo Municipal de Incentivo ao

Desenvolvimento Rural, conforme especificação do Item I do Edital e Minuta de
Contrato.

REGIMENTO: Lei Federal 10.52012002, de 17 de julho de 2002 e LEI
COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezembro de 2005, ART. 3° INCISO VII E � :: 1

VIII. _�, 1

.� 1

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do -. T
,

dia 06 de março de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de . t

Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 09:30hs do mesmo dia, na

sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via
Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 15 de fevereiro de 2007.

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração
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FUTSAl FEMININO: ATLETAS VÊM PRIORIZANDO A PARTE FíSICA NO fNíCIO DA TEMPORADA
PIERO RAGAll1/0CP

Naiara, Thais, Tamara e Ana sao os novos reforços do futsal feminiri� jaraguaense para as disputas da Olesc e dos Joguinhos Abertos

Futsal feminino tem um novo

patrocínador para este ano
A Malwee apóia
agora também o

futsal ternlnlno
de Jaraguá do Sul

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL

a principal delas é o anúncio
dó novo patrocinador. A
Malwee agora é o nome forte
na modalidade, ao lado da
FME.. . O coordena.dor

MADRI '

A imprensa espanhola
divulgou ontem que Émerson
teria se recusado a entrar em

campo na Espanha. Na terça
'f�ir�,. o volante disse não ao

têcnico Fabio Capello quando
este pensou em colocar o
:brasileiro na equipe. O

;'treinad01: teria pedido para
-

Emerson se aquecer a cerca de'
20 minutos para o final da

partida, válidapelas oitavas-de
final da Liga dos Campeões. E
o jogador se recusou. O Real,
ainda assim, venceu por 3x2.

O lateral-esquerdoRoberto
Carlos, no entanto, disse que

essas são "informações falsas";
"Isso não aconteceu. Eu estava
ao lado de É�erson e não

escutei nada. São informações
equivocadas, estávamos

falando do jogo e o técnico não

pediu para que fosse ao

aquecimento". Na entrevista

após o jogo, Capello não

. comentou o assunto e disse que
Émerson não foi a campo
devido a uma "decisão tática".
N a semana passada, o

camaronês Samuel Eto'o
artilheiro do Barcelona havia
feito a mesma coisa, quando
Frank Rijkaard quis colocá-lo
ao fim da partida contra o

Racing Santander. Émerson cria polêmica no Real

atletas da cidade. "Hoje
temos 20 meninas daqui. E a

gente vem percebendo que o

número aumenta".

Já para os Jogos Abertos,
que neste ano acontecem em

Jaraguá do Sul, a equipe só
deve ter uma jogadora
contratada. "Devemos
contratar uma goleira de São
Bento do Sul, que esteve

com nós no ano passado. Mas
a base são de atletas que
estão aqui", disse Berti. A

equipe segue fazendo treino
físico e no ginásio uma vez

por semana. "Estamos com

dificuldades de achar local
-: para treinar. Enquanto isso,
vamos priorizar a parte
física".

• LINHA oE FUNOO Julimar Pivalto

Unisul
Neste sábado, a Unisul fará o

primeiro amistoso do ano de

preparação para a Liga Futsal. O
adversário será o Armazém,
cidade do interior gaúcho. O
técnico Flávio Cavalcante, que
já passou pela Malwee, conta
apenas com três jogadores da
temporada passada e acredita
que os amistosos são a melhor
forma de entrosar a equipe.

Domingo no João MarcaHo ,

A diretoria do Juventus vai abrir os portões do estádio neste
domingo, durante a partida entre Juventus x Figueirense. O
sistema de som do clube estará funcionando e transmitindo, via
Rádio Jaraguá, o confronto que pode definir o campeão do turno.
Durante o intervalo, serão distribuídos brindes e, quando os
jogadores chegarem, 500 litros de chope. Se o Juventus
conquistar o título, o time chegará em carro aberto e fará a
tradicional volta olímpica no Estádio. A diretoria espera cerca de

.

três mil pessoas.

Amador
A equipe do Abnio Nery, do
Amazonas, disputa pela
primeira vez a fase final da Taça
Brasil. A diferença em relação
aos outros participantes é que o

time é formado por atletas
amadores. Por causa dos
custos da viagem, cinco atletas
foram cortados e apenas dez
fazem parte do grupo. Eles
chegam amanhã em

Teresópolis.

Torcida
Alguns torcedores do
Juventus também se

mobilizam para ir até
Florianópolis acompanhar a

partida. Na comunidade do
clube no orkut, estão sendo

organizadas excursões de,
. ônibus e topic. Além dos que
estão combinando de ir de
carro até a Capital. Apoio no

Orlando Scarpelli o Juventus
terá.

Mudanças
Precisando fazer saldo, o
Criciúma deve mudar o
esquema tático para o jogo de

domingo contra o

Metropolitano. O técnico Gélson
Silva deve deixar de usar o 3-5-
2 para jogar no 4-4-2, tirando
um zagueiro e colocando o

meia Athos ou um atacante

para jogar ao lado de Clodoaldo.
O treinador terá ainda a vota de
Cláudio Luiz e Rudnei.

EUA se oferecem como
II

opção para sediar Copa
WASHINGTON

A Federação de Futebol dos
Estados Unidos se ofereceu
como opção caso Brasil ou
Colômbia não tenham

condições de realizar aCopa do
Mundo de 2014 e anunciou que
está preparando uma proposta
para receber o Mundial de
2018. O presidente da

federação, Sunil Gulati, disse
ao jornalWashington Post que
a entidade vai formar um
comitê organizador durante

reumao anual que será

realizada no fim-de-semana,
em Los Angeles, e que avisará
formalmente à Fifa do interesse

de competir pelo torneio de
2018.
A Inglaterra, que recebeu

uma Copa do Mundo pela
última vez em 1966, tambémjá
'expressou interesse em receber
oMundialde2018. "Mostramos
em 1994 que os Estados Unidos
são capazes de realizar um

evento maravilhoso", disse
Gulati.

futsal feminino está com uma competição é para daqui há
.

boa equipe nas-càtegorias dois anos, não tivemos como

sub-IS e sub-TZ, sendo está segurá-las", explicou Berti.
última a mais difícil de brigar Mas, para suprir as ausências,
pelo título, mas ele acredita ele contratou outras quatro

que ambas fiquem nas jogadoras as Thais

primeiras colocações. Ele (Ascurra), Naiara (Ibirama),
espera também a classificação Tamara (Apiúna) e Ana.

para a fase estadual da Olesc (Blumenau). Todas foram
e um bom desempenho da destaque nos Jogos Escolares

equipe nos Joguinhos do ano passado.
Abertos, onde são as atuais "Temos um elenco

O futsal feminino começa vice-campeãs. parecido com o do ano

o ano cheio de novidades. E Mesmo com o novo apoio, passado. Jogadoras novas e de
não foi possível manter três qualidade ainda

jogadores. [éssika e Diane desconhecidas, mas com

foram para Chapecó e Brenda grande capacidade", afirmou
para Criciúma. "Todas foram o coordenador e treinador, A
para equipes que hoje intenção é que, no ano que

Maurício Berti acredita na . participam da LigaNacional, vem, as equipes de base sejam
,i1üv.�T_parceria e diz que o Como nosso projeto para esta praticamente formadas por

'merson teria se recusado a jogar

�-
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BLAIR ANUNCIA O INíCIO
DA RETIRADA DAS FORÇAS
BRITÂNICAS DO IRAQUE
DEPOIS DE SOFRER PRESSÃO· 83

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA
DE SANTA CATARINA INICIAM
O ANO COM QUEDA DE 4,42%,
REVELA PESQUISA DO SETOR @ 82

CAMPANHA DA FRATERNIDADE

CNBB levanta bandeira em prol da Amazônia
Te,ntativa de frear
desmatamento
levou a Igreja'
Católica a decidir
abordar o tema

A Igreja Católica
retomou após oito anos o

embate frontal com o

(I overno e com

;, empresários em uma

Campanha da
Fraternidade. O tema

deste ano é a Amazônia e,

entre as propostas, está o

fim da concessão de
I' I i min a r e s d e

reintegração de posse a

fazendeiros que têm
terras invadidas. O

lançamen to nacional,

que pela primeira vez

ocorreu fora de Brasília,
aconteceu em Belém
(PA), ontem.
Nas décadas de 80 e 90, as
campanhas falavam de
fome, falta de moradia e

não era rara a troca de

farpas com os governos.
Mas, desde 2000, o eixo

mudou. Foram feitas

campanhas pelos direitos
dos idosos, dos

. deficientes físicos.O
último tema apimentado
foi o de 1999, quando o

mote era o desemprego na
gestão de Fernando

.

Henrique Cardoso
(1995-2002) -que
chamou as críticas de

"ingênuas".A campanha
surgiu em 1964, começa

na Quarta-Feira de
Cinzas e termina na

quinta-feira anterior à

Páscoa. O objetivo é

d is cut ir um problema
com a sociedade e propor

soluções.
Dam Odilo Scherer,
secretário-geral da CNBB
(Conferência Nacional dos

Bispos do Brasil), diz que a

igreja não teme novos

embates: "O fundo da

questão é antropológico e

ético. A Amazônia está na

perspectiva da família
humana. É preciso cuidar
do que é de todos" .

Apesar da cautela de d.

Odilo, o texto que orienta
os fiéis para a campanha é

contundente. Em um dos
trechos, diz que os cristãos

Igreja também busca conquistar mais fiéis
BELÉM

Três fatores pesaram na

escolha do tema da
Campanha da Fraternidade
deste ano: os alertas mais

fr€qüentes sobre o

desmatamento; a necessidade
de mobilizar os católicos a

contribuir com os projetos da
igreja na Amazônia e a perda
de fiéis na região.
O conteúdo do' texto se

explica porque o catolicismo
amazônico é fundamentado,
sobretudo, na 'Teologia da
Libertação: Esta corrente

SUstenta que a igreja dev� se

ernpenhar na transformação
SOcial.Sobre a destruição das
florestas, D. .Orani Tempesta,
arcebispo de Belém, afirma que
a campanha pede, sobretudo,
urna mudança de mentalidade:
"Não vemos a Amazônia como

urna região a conquistar, mas

corno espaço para dialogar".
Ern. relação aos outros dois

11\'Otivos, predomina a cautela,

�s a explicação é simples.
etade das dioceses da

A.rnazônia possui bispos
estrangeiros. Eles pertencem a

Congregações religiosas de

Divulgaç;o

Queda no número de católicos na região também influenciou escolha

países como França e Itália, que,
por sua vez, enviam dinheiro ao

Brasil. "Os fiéis me

perguntavam se brasileiro
podia-ser padre", lembra d. José
Maria Pinheiro, bispo de

Bragança Paulista (SP) , que
morou 20 anos em Rondônia e

no Amazonas.
Mas estes recursos não são

suficientes. A diocese de São
Gabriel da Cachoeira (AM)

tem uma área semelhante à da
Itália continental e conta com

apenas 24 padres. O bispo é

chinês.
Para piorar o quadro católico,

há o crescimento evangélico. O
censo de 2000 aponta que
19,2% da população do
Amazonas é evangélica. Em

Roraima, o índice sobe para
23,6%, e, em Rondônia, chega
a 27,7%.

devem denunciar e se opor
a "projetos de dominação
político - econômica que

perpetuam'modelos
econômicos colonialistas"
naregião.
Segundo a igreja, "o Estado
foi omisso no cumprimento
de suas funções", pois,
"deixou de fazer' a

regularização fundiária, foi
incapaz de fiscalizar
cartórios e grileiros e de
controlar a corrupção". O
texto-base da campanha
diz ainda que os

latifúndios, na Amazônia,
têm origem esdrúxula,
quando não ilegal, e que lia
concessão de uma liminar
de despejo, num conflito
com o latifúndio, parece,

pelomenos, temerária". Estado foi incapaz de proteger região e acabar com grileiros

Filme revela
últimas cenas

de Kennedy
Um filme inédito da comitiva
que transportava o

presidente dos Es tados
Unidos, John F. Kennedy,
pelas ruas de Dallas, no

Estado americano do Texas,
quando ele foi morto,
revelou novos detalhes de
seus momentos finais, em 22
de novembro de 1963.
O filme é silencioso e mostra

o presidente e sua mulher,
Jackie, pouco antes de
Kennedy ser baleado.
O fotógrafo amador George
Jefferies manteve o filme em

sua casa por mais d� 40 anos

e acreditava que não era um

documento importante.O
novo filme só foi divulgado
depois de Jefferiesmencionar
sua existência em uma

conversa com seu genro,

Wayne Graham, que o

persuadiu a doar as imagens
ao museu de Dallas.O
curador do museu, Gary
Mack, afirma que as imagens
são "o melhor e mais nítido
filme de Jackie na comitiva".

Lula retoma conversas

sobre novo ministério
Depois de quatro dias de
descanso no Guarujá (litoral de
São Paulo), o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva retomou

ontem, as conversas para a

composição de seu novo

ministério. Lula se reuniu no

Palácio do Planalto, com o

ministro das Cidades, Márcio
Fortes. A pasta de tomou o

centro da disputa entre

partidos aliados do governo
que, nos bastidores, disputam a

indicação para o cargo de
Fortes.
O Pp, que atualmente é titular
do 1l1llllstério, recebeu do

presidente Lula a promessa de

que deve ficar no comando da

pasta. O PT, no entanto,
reivindica o espaço para
acomodar a ex-prefeita de São
Paulo Marta Suplicy. A petista
também é cotada para assumir o
Ministério da Educação em

substituição a. Fernando Haddad,
mas Lula está receoso em fazer a
troca 'por considerar Haddad urn
nome técnico que trouxe ganhos
para a Educação.
Hoje, Lula recebe o PSB e o

PC do B p a r a dar.
continuidade às conversas,

sobre a montagem do
ministério. Na semana que
vem será a vez do PT, último
dos partidos aliados a ser

recebido pelo presidente. Os

petistas pretendem referendar,
até a próxima semana, em

reunião da Executiva
Nacional, uma lista de' nomes
do partido indicados para
assumir uma pasta no segundo
mandate de Lula.
O principal desafio do

presidente é conseguir
acomodar no primeiro escalão
do governo todas as legendas
aliadas -que cresceram em seu

segundo mandate.' O PMDB,
considerado aliado estratégico'
de Lula, deve ficar com quatro
pastas. O partido que manter

o controle dos Ministérios elas

Comunicações, Minas e

Energia e Saúde. Nos.
bastidores, trabalhar para

conquistar ainda a Integração
Nacional com a indicação do

deputado Geddel Vieira Lima

(BA).
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EUA É O PRINCIPAL DESTINO

Exportações iniciam
.em queda no Estado

com o exterior. Em janeiro as

importações catarinenses
cresceram 40,63% e alcan
çaram volume de US$ 348,1
milhões.

Apesar de terem registrado
queda de 22,82%, as carnes de
frango lideraram as vendas
catarinenses ao exterior, com
um total deUS$ 59,7milhões.
Na seqüência aparecem os

móveis de madeira, que, com
o crescimento de 13,62%,
totalízaram US$ 23,1 milhões
e ultrapassaram os moto

compressores herméticos, cujo
valor exportado ficou emUS$
20,9 milhões, o que corres

ponde a 19,2% a menos que
em janeiro de 2006. Entre os

10 principais itens, asmaiores
altas foram observadas nos

Baixa foi de 4,42%
em relação ao mês
de janeiro de 2006.
Saldo é de US$ 37 mi

FLORIANÓPOLIS

itens preparações de
, alimentos e conservas de
galos e galinhas (90,9%) e

motores e geradores elétricos
(61,9%). As carnes desuínos
apresentaram amaior queda,
com41,37%.

O volume exportado para
os Estados Unidos caiu

10,69%, totalizando US$ 78,3
milhões. Mesmo assim, o país
continua sendo o principal
destino das exportações
catarinenses, absorvendomais
de 20% do total exportado pr
Santa Catarina. Se perdeu
espaço no mercado ame

ricano, Santa Catarina'
ampliou suas exportações para
a Argentina, Alemanha,
Holanda, Reino Unido,
México e Espanha.

As exportações cata

rinenses começaram2007 em
baixa. O Estado registrou
queda de 4,42% nas

exportações em, relação a

janeiro de 2006, enquanto as

exportações nacionais cres

ceram 18,48% na mesma

, comparação. Com embarques
no valordeUS$ 385,5milhões
no primeiro mês de 2007,
SantaCatarina registrou saldo
comercial de US$ 37,4
milhões no rélacionamento

, 09) Soprador térmico Makita, HG1100, n° primeira qualidade; avaliação unitária R$Cil"!. 3046B;avaliaçãoR$80,00;10)Caixadetarraxa 30,00; totalizando R$ 660,00 em 16/11/2006,
Tigre n° 02 completa; avaliação R$ 120,00; 11) Depositário: Célio Cristóvão, Vistoria:PODER JUDICIÁRIO Caixa de tarraxa Tigre, n° 02 completa; Rodovia BR-280, Km 51, Guaramirim-SC,

ESTADO DE SANTA CATARINA avaliação R$140,00; 12) Caixa de tarraxa Tigre. 6 - Processo: ADRT 03901-2005-046-12-00-
EDITAL DE PRAÇA E,LEILÃO n° 01 completa; avaliação R$ 50,00; 13) Caixa 8
2. VARA TRABALHISTA de tarraxa Tigre, n° 01 COmpleta; avaliação R$ Exeqüente: Fazenda Nacional

Á 40,00; 14) Torno de bancada Mohr, nO 04; Executado: Madeireira Rovima ltda.DE JARAGU DO SUL - SC avaliação R$ 80,00; 15) 02 carrinhos de mão, Bens: 01) 03 grampeadeiras, marca Pacar,
Praca: 28/marçol2oo7 9:00 horas - Por valor bordõ, pneu com cãmera; avaliação unitária R$ modelo 92/30, com trava; avaliação unitária
Igualousuperioraavaliação. 40,00; totahzand? R$ 8.0.00; 1�) 05 ah�tes de R$ 360.00; totalizando R$ 1 . .080.00 em
,LeUlo: 28/março12007 _ 9:30 horas Aquem blcomelac�lna6 Mundlal;avaliação'u�ltánaR$ 09/03/2006; 02) Grarnpeadeira, mar�amaisoferlar. desde que não a preço vil. 23.00; �otahzand,o R$ 115.00; �7) 03 alicates de Morbach, modelo 14/50. com trava; avahaçao
Load: Atrio do Fórum Trabalhista de Jaraguá corte dlago�al 6 Feehng; avahação unitá�a R$ R$ 620.00 em 09/03/2006; 03)1,270 caixas de
do Sul-SC ruaMarechal Deodoro da Fonseca 13.00; totahzando R$ 39.00; 18) 07 ahcates madeira para embalagem de banana;
320, 20 a�dar � Centro Comercial Fail e� universal 8.' Tramontina; avaliação unitária R$ avaliação unitária R$ 1,50; totalizando R$
Jaraguá do Sul-SC. Fone:(47)3274-3900, 16,00;totahzandoR$112,00;�9)07serrascopo 1,905.00 em 09/03/2006; 04) 2.600
Advert6nclas: 01) Ficam intimadas as partes bimetal. 57mm. Starret; avaliação unitária R$ emb!"lagens de madeira para bananas,
illravésdesteEdital.casonãoosejampeloSr. 68.00;, totalizando R$ 476.00; 20)_10 se,;as medindo 0.50 x 0.34 x �.28cm: d: pn��lraOficial ae Justiça (Artigo 687 CPC); 02) Os copo bimetal. 29mm. Starret; avaliação umtána qualidade, para exportaçao; avahaçao unitária
credores hipotecãrios. usufrutuários ou R$ 29.00; totahzando R$ 29?00; 21) 11 s�,;as R$ 1.70; totahza��� .R$ 4.420.00 em

senhorio, direto que não foram intimados copo blm�tal. �6mm, Starret, avaliação unitária 1�/07/��06, Deposlt�no. �Imar Hartmann,
pessoalmente. ficam neste ato intimados da R$ 49.00. totahzando R$ 539.00. 22) 04 serras Vlstona. rua AlVinMeier, sin • Jaraguá do Sul.
realização dos respectivos praçasfleilões (art. copo bimetal. 33mm. Starret; avahação unítáría 7 - Processo: CPE 00879-2006-046-12-00-5
698 CPC); 03) A verificação do estado de R$29.00;totahzandoR$116.00;23)Armá�ode Exeqüente:MárciaBack_. •.conservação dos bens poderá ser realizada metal com 2 portas e 4 prat�lelra�. cinza. Execu��do: Samuel Text" Industria do
pelo 'pretenso arrematante, se desejado. medln�o 1.20m )( 1.90m x O.�. avahação �$ Vestllano ltda., . ,mediante acompanhamento de Oficial de 400.00. 24) 05 escadas de madeira el�stl9a Bem: 01) 12 camisas, confeccionadas em
Justiça.', 9.�Om. Forplás. envernizadas; avah�çao malha tipo piquet. com gola tipo pólo, bran�as.VICENTE ALVES PEREIRA NETO. Leiloeiro unitária R$.400.00; totahza,ndo R$ 2.000,00.25) tamanhos p. M, G. manga curta. com botões,Oficial. devidamente autorizado pela Exlna. Escad� de madel':8 elástica 11.30m, Forplás, de primeira qualidade; avaliação .unitárta R$
Sra_ Ora. ERONILDA RIBEIRO DOS envernizada: aval!ação R$ 570.00; 26) 04 30,00; totalizando R$ 360.00 em 07/11/2006,
SANTOS Juiza do Trabalho da 2" Vara escad�s de madelr.a. dupla�. 4..30m, Forplás, DepositáriO: Célio Cristóvão, Vistoria:T"'balh�ta de Jaragu' do Sul- SC. venderá env�mlzadas; avahação unitána R$. 110.00; Rodovia BR-280. Km51. Guaramirim-SC.
em PraçaiLeliAo os bens penhorados nos totahzando R$ 4;40.00; 27) 04 cadeiras com 8 -Processo: CPEX 01206-2006-046-12-00-2
autos a segulrcaracterlzados: estofado de teCl,do �ul. estr:utura d� �etal, Exeqüente: Marllene Aparecida Gomes de
1 ProC8lSo:AT00758-2005-046-12-00.2 encosto fle�(vel. Martiflex; avahação unltária R$ Moreira
ExeqOenta·Adrllna Lllnk 40.00; totahzando R� 160,00; 28) Condicionador Executado: Samuel Têxtil Indústria doExecutado; Clnderela Tratamento Facial e de ar Consul Air Master. ,10.000 BTUs. cor gelo; Vestuário ltda. EPP

.

Corporalltda.eoutros avahação R$ 900.?0; 29) Aparelho de. fax Bem: 01) 12 camisas. confeccionadas em
Bem: 01) Automóvel RenaulVClio AUT 1.0H, Panasonlc KX-ffi1. avaliação R$ 420.00',30) malha tipo piquet, com gola tipo pólo. cores
placas MCS 4327 renavam 812652878 ano

Gaveteiro com 4 gavetas. �arfim. medlnd� sortidas. tamanhos p. M, G. manga curta. com
2003 modelo 2004 gasolina prata ch�ssis 1.30m x OA5m x OA5m; avahação R$ 230.00. botões de primeira qualidade' avaliação93yBElOY054J440284. Grav�me: �Iienação 31) �rmário com 3 portas e 2 est�nles,. marfim, unitári� R$ 30.00; totaíízando R$' 360.00 em
fiduciária em favor de CIA Credo Fin. Inv. medindo 1.60m)( 1AOm x OAOm. avaliação R$ 14/09/2006, Depositário: Célio Cristóvão,
Renault. multas no valor de R$ 983.14; 430.�0; 32) Balcão com 2 �rtas•. marfim. Vistoria:Rod,BR-280.Km51.Guaramirim.
avaliação R$ 20.980.00 em 13/07/2006. medindo 0.90m x OAOm � 0.70m. avaliação R$ Ônus: Os tributos e encargos incidentes sobre
Deposltérlo: lraci Fossile, Vistoria: rua José 200,00. 33) .02 gavetelros com 4 gav�bas: o bem imóvel. correrão por conta exclusiva do
Emmendoerfer 862. JaraguédoSul-SC. ma�m. medlnd� 0,45m x �.45m. x O. m: arrematante, Em Praça. o valor do lanço não
2 Processo: CPE 02541-2005-046-12-00-7 avaha�o unitána R$ � 30,00. totallzando R$ poderá ser inferior à avaliação efetuada,
Exeqüente:Marcelo Michael Fronza 260.00. 34) 02 escnvamnhas de ca�to. marfi�. sendo que. não ocorrendo a venda ou
Ex tad 00 B C f õe ltd

medindo 1.30m x 1.30m )( 0.60m. avaliação adjudicação nesta será levado a LeilãoMEecu o: ps oy on ecç s a. unitária R$ 400.0�; totalizando R$ 800.00; 3_5) conforme data e ho�ário supra, onde haverá �
Bens'01)TVcolo'rida29"CCE sem conírole:

Televisor CCE 14. modelo 512301, avahaçao alienação a quem mais ofertar (art. 686. VI.. .' • R$ 240 00' 36) Impressora Epson LX300 CPC) d d
-

'1 ( rt 692r R$ 700 00' 02) M' tad • "

'. es e que nao a preço VI a. •
ava íação

.

•• icrocornpu or. modelo P170A. matricial; avaliação R$ 500.00; CPC). Os honorários do Leiloeiro na razão decom CkiPtU tilpoti tfodrre, LG'I.coçãm teRcI$a5dOoO' mOOouOs3e). 37) Impressora HP. PSC1315. Q5763A. 5% correrão por conta do compradorcom mu rmma; ava la o .; mulflfunclonal: avaliação R$ 250 00' 38) lt t dl dl t d
.

Impressora colorida Epson Stylus C205X' .

"

4 240GHZ' 512MB remi en e ou a JU ican e em caso e
I· çã R$ 12000 04) S· S

• Microcomputador Pentium , • • • arrernatação acordo/remição ou adiudicaçãoava ta o .

caner pectrum '

G (USB) 't LCD 15"AOC' •

F600. AÓR; av�li� ao R$ 80.00; 05) gabinete L
.'
com morn or

" ". respec�i�amente, Os bens objeto de
. ? . modelo LM520B. com teclado e mouse Clone, praça/leilão serão arrematados medianteMicroondas Electro(ux. avahação R$ 200,00, 'avaliação R$ 1 800 00' 38) Microcomputador '

I d 20'0' (
,

t t ) t dTotal da avaliação R$ 1 600 00 em
.

". sina e '0 vln e por cen o no a o a
11/08/2005. De sitárlo: Mar!e�eA�tunesde Celeron. 2,40G�Z. 736MB. gabinete LG, com arremata,ção e pagamento do saldo em até
OI'

. d' spo t VI ri' B
monitor LCD 15 AOC modelo LM520B. com vinte e quatro horas (Art 888 CLT) Caso osIvelra os an os. ato a: rua runo t cI d . I' çã R$ 1 500 00 liotal . .,M k 93 VII R J á d S I-SC
e a o � 11)0use. ava la o .•.. executados ou os credores hipotecários não

3 a� e. "�T��8�2��5-�4�12-oo.3 da avahação R$ 15.937,Q� em 18/09/2006. sejam encontrados ou cientificados por- roceaso.
Depositário: Rogério Lunelh. Vistoria: rua 13 qualquer razão quando da expedição daExeqliente: GllmarKrone demaio, 411. apto. 103. Jaraguá do Sul-SC. respectiva notifi�ção valerá o presente comoExecutado: RL Servlçoa de Eletricidade 4-Processo:AT03S23-200S·046-12-oo.2 Ed/tal de Notificação de Praça/lellio,Ltda.

.' Exeqüente:Alisson José lemes dos Santos segundo estabelecem os Artigos 687 (§ 3°) eBen•• 01) Refrigerador Con.sul Practice 240, EXecutado: Carroçarias Rodarltda. 698 do CPC. No caso de resultarem negativosbranco: série J 11884929, avaliação R$ eem: 01)2 pórticos COOl talhas de 1 OOOKg cada. a Praça/Leilão será procedida a Venda Direta.75�,?O, O�) 02 arcos de pua �m C?treca, Artama nOs 108 e .,,9. com talhas Koch. s�ndo ficando desde logo intimadas as partes.IrWin, avahação unitária R$ SO.OO. totallzando cada pórtico com 2 talhas. medindo Maiores informações com o leiloeiro OficiaiR$ 100.00; 03) 02 motoco";!pressores Jet aproximadamentecada uma 5.00m de altura por VICENTE ALVES PEREIRA NETO, fone/faxMaster
•.SChul�. MS2.3, � 1887907 � 4.00m de largura; avaliação l!rfttárla R$ ( .4 7) 3 O 2 6 _ 1 6 1 5. sit e1631789, avahação .unit�na R$. 230.,00. 3.400.00; totlllizando R$ 6.800.00 em ��ncia.lfliL!!_Q_,J;'Ql)1...Jll, e-mailtolallzando R$ 46�.00, 04) Furadeira B�SCh 06/07/2006, Depositário: José lUiz Maestn. agenclalellao@agencialeilao.com.br. end, naGSB 16 RE. 55OW. avalla� R$ 140,00. 05) VIstoria: Rodovia BR-280. Km 55. Guaramlnm, Av. Hermann August Lepper, 1.500 _ Joinville,Talha manual Koc�. capaCidade 01. tonelada, 5-Processo:C)'E03888-2005-048-12-00-7 Exma. Sra. Ora. ERONllDA RIBEIRO DOSelevação 3:00m, n 1392, completa. avaliação Exeqüente: Cecrna Blttencourtda Sliva SANTOS, Juiza do Trabalho da 2" VaraR$ 430,00, O�) 02 furadeiras Bosch .GBH 25. Executado: Samuel Têxtil Indústria do Trabalhista de Jaraguá do Sul.620W, sem n de Identificação; avahação R$ Veltu6rlo Ltda.170.00; tOla11zando R$�O.OO; 07). Fura.delra Bem: 01) 22 camisas. confeccionadas em ERONllDA RIBEIRO DOS SANTOS

Bosch.GElH 25, 620W, n 28701171. avaliação malha tipo piquet com gola tipo pólO brancas Jufza do TrabalhoR$ 170.00; 08), Furadeira Bosch GBH 25. tamanhos P M G' manga curta com botões d� VICENTE ALVES PEREIRA NETO
680W, n° 481000434; avaliação R$ 170.00; , • • • • Lell'oelro Público Oficiai e Rural

,
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O CORREIO DO POVO

Pelo Estado

remada masculina

Governo prepara novo pacote de projetos de lei
Enquanto os deputados da base aliada ainda queimam os dedos com o pacote

da reforma - especialmente com os cortes de cargos de confiança e de gra� , •

tificação especial -

, o Centro Administrative prepara nova fornada de proj�tos
de lei. O governador- deve remetê-los ao Palácio Barriga Verde antes de viajar à
Europa, dia 9, mas só depois de trocar figurinhas com as bancadas governistas.
De uma lista de lO, nem metade ainda alcançou consenso no Comitê Gestor. i:J
Entre estes, estão a reformulação do Deinfra e a adequação da alíquota patronal
de contribuição ao Ipesc à legislação federal, passando de 11% para 22%, o que ) ';,
não altera o valor de R$ 80 milhões suportados mensalmente pelo Tesouro, As
medidas que ainda estão em estudo são a aposentadoria especial para policiais
militares e a regularização da compra do CentroAdministrativo do Besc, porque
pode implicar nas negociações da conta-salário. Aliás, ontem, subiu para o topo
da lista de prioridades do governo a remoção dás secretarias da Educação, Saú- I JJ
de, Segurança, Desenvolvimento Social e Econômico para o complexo às mar
gens da SC-401. Com a unificação, o governo pretende economizar cerca de R$ 2
milhões/mês em aluguéis. Mas terá de construir novos prédios no local.

,

la

Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadl@cnrsc.com.br
ADRIANA BALDlSSARElU, COM KARINA MANARlM/CRlCIOMA. MAURO MACIEl/LAGES, PATRICIA GOMES/flORIANÓPOLIS

.

Alta disposição
Ivo Carminati, o articulado secretário po
lítico de LHS, fugiu das funções deMomo
e recolheu-se com a familia em Curitiba.
"Agora sim: estou pronto para o resto do
mandato sem férias", garantiu no retomo.

Ligação indiscreta
Nomeações de segundo escalão estão es

gotando a paciência de muito deputado.
Ontem,Marcos Vieira - aos berros ao tele
fone - dizia aWalter Galina que não acei
taria veto a tucanos sem reclamar a LHS.

Cria deCarneiro
Conforme prometido pelo governador
LHS às lideranças da Serra, Elizeu Mattos
assumiu cadeira na Assembléia ontem,
abrindo espaço para o PFL de Osvaldo

. Uncini na SDR de Lages. Mattos é estre
'ante, mas diz que "não é verde" na ati
vidade legislativa. Teve boa escola. Foi
assessor de Dirceu Carneiro durante 11
anos em Brasília.

, Briga de grandes _

A disputa pela presidência da Coopera
liança, em Içara, movimenta cabos eleito
rais de peso. E reproduz a divisão da últi
ma eleição ao governo. Ideli Salvatti apóia
aChapa I, do progressista PedroDeonísio
Gabriel. EduardoMoreira, Luiz Henrique
e Leonel Pavan cerram fileira com Arthur
Zanolli, da Chapa 4. Tira-teima no dia 3
demarço. •

Vizinho desagradável
Mais do que pelas roupas esportivas, con
sideradas inadequadas para a ocasião, o
governador Roberto Requião desagradou
dirigentes da Fiesc ao classificar de "fra
co" o estudo comparativo.de ICMS jeito
pelas federações Índustriais do Sul. liE um
grosso mesmo", resmungou um dos dire
tores em evento na semana passada.

•
Associação dos Diários do Interior

Mais do que a chuva,
chamou a atenção no
desfile de escolas de samba
de [oaçaba a quantidade
de homens em destaque
nos carros alegóricos. Até
quando apareciam, as
mulheres ficavam no andar
de baixo.

, J

li,

'.'

,

Concessão temerária
Presidente da Casan, Walmor de Lucca,
alerta que privatização dos sistemas de
abastecimento de água e de esgoto só deu li!
certo no Chile. Depois de 15 anos de atu- ! I]

ação de agências reguladoras. Inclusive a
,jO

Argentina teve de voltar atrás, 'ao privati-
zar sem ter normatizado as concessões. Por ,.(1

considerar, neste momento, uma temeri- :'fi1

dade a concessão privada dos serviços de ,',l
água, conseguiu colocar entre as priorida- ,:0,
des do ComitêGestor do Governo de se a

necessidade de normatizar - e anabolizar
- as atividades da Agesp - Agência Regu-
ladora de Serviços Públicos.

'

iÍ'

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio lageano - Correio do Sul
Destaque Catarinense - Diário da Cidade - Diário da
Manhã - Diário do Iguaçu - Diário de ltaja! - Diário O

Tempo - Folha da Cidade - Jornal de Manhã - Jomal
O Iguassu - Municipio Dia-a-dia - Notisul - O
Atlântico - Jamal Perfil - O Vale - Sul Brasil • A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional

On
Aí éfácil

"

"1A propósito da primeira concessão pri-
vada de SC, De Lucca observa que corre 1].1
ação na Justiça. "Omunicípio de Itapema . '5�
privatizou o sistema e não pagou um !o�- '�)
tão para a Casan", reclama. De Balneano
Camboriú, onde o sistema foi municípa
lizado, a Casan cobra uma indenização •

de R$ 40 milhões por investimentos não- :1
amortizados. . �

Tour da Fazenda
Sérgio Alves vai aproveitar a viagem do "t�, governador à Europa, entrê os dias 9 e 23
de março; para visitar as SDRs. Trata de
construir um perfil mais acessível e trans
parente na Secreta;ia da Fazenda.

Chance perdida
o sogro do secretário da Fazenda, ex

senador e ex-vice de Luiz Henrique em

[oinville, Henrique Loyola, recusou �pelo
de Casilda Maldaner para que aceítasse

,

a vaga de suplente de Leonel Pavan em
0j2002. Poderia ser titular hoje no lugar de c

Neuto de Conto. Na época, sentia-se c� ':u

sado da política. Mas ainda hoje mante� ,',

olhos atentos, especialmente a sucessao "r
na Prefeitura de Joinville.

,I)

, ,']'i
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mprego deve crescer
•

enos que a economia

"'M�"li� bertura de novas

J�I agas deve aumentar

j ,5% a 3% revela
,

�"efUisa do IBGE

X'SÁOPAULO
Mudanças estruturais na

J)J eco,nomia descolaram o

:'i1 rescimento do PIB do

v emprego. Por isso, se o país
o': crescer 3,5% neste ano,

'�J como prevêem alguns
I:, economistas, o emprego
j' deve subir entre 2,5% e 3%,

" a que significá a abertura de

:: 520mil a 623 mil postos de
"trabalho nas seis regiões
JI, metropolitanas do país que
:B fazem parte da pesquisa

" ensal de emprego do
-�

.-;""GE.
Isso quer dizer que as

r,') empresas das regiões de São
:1 Paulo, Rio de Janeiro,
sI, Recife, Salvador, Belo
)fI Horizonte e Porto Alegre
oq adem abrir mais vagas�

jfl neste ano do que em 2006
li (520 mil) e em 2005 (474
ai mil), mas menos do que em

1\ 2004 (646 mil) e em 2003
c: (851 mil).

Os cálculos são do

�..-.onomista Marcelo de
vila, pesquisador associado

os ao Ipea (Ins tiruto de
,j Pesquisa Econômica
,l Aplicada), com base na

� PesquisaMensal de Emprego
� (PME) do IBGE (feita nas

Construção civil deve impulsionar abertura de vagas

seis regiões), e na relação
entre o crescimento do PIB
e da população ocupada nos
últimos anos.

Para Ávila, mesmo com

o PAC (Programa de

Aceleração do Cresci
mento), anunciado no mês

passado, não será possível a
ocupação crescer acima de
3,5% neste ano. Emjulho de
2004, a ocupação chegou a

subir 4,5% em relação a

igual mês de 2003, mas, na
época, o PIB estava

crescendo quase 6%.
"O crescimento da

economia não é suficiente
para alavancar o emprego.
Agora, têm algumas indica-

ções positivas para este ano,
como a trajetória de queda
da taxa de juros e a expan
são do setor da construção
civil, que devem ter algum
efeito positivo sobre o

mercado de trabalho."
Além da construção

civil, os setores de serviços
e comércio também devem
puxar o emprego neste ano,

segundo estima o

pesquisador. E, ao contrário
do que se viu em 2003,
quando a ocupação subiu,
mas os empregos disponíveis
eram de baixa remuneração
e sem registro em carteira,
os novos postos de trabalho

,

terão melhor qualidade.

Reforma que dá mais
�poder ao Cade na' mira

O Ministério da Fazenda

',' classificou como prioridade
"

absoluta a reforma do Sistema
q Brasileiro de Defesa da
,

Concorrência, cujaproposta foi
o en

'

d� VIa a pelo governo ao
� Congressoem 2005,mas estava
'[ Parada. O governo quer
: retornar a discussão ainda
neste semestre.

.

O objetivo da reformulação
� e�uiparar a legislação
rasileira ao que já existe em

OUtros Países. Em especial no
, mod

(e
o�omo a americana FTC

F
omIssão de Comércio

"

ederal, na sigla em inglês)
J anal'
,� ,Isa as investigações
.. tItrUste. Isso significa dar
f� autonomia aonovoCade,

o tribunal de defesa da.
concorrência no Brasil.

Para o secretário de Acom

panhamentoEconômico,Mar
celo BarbosaSaintive, o debate
será quente. "Vale salientar
que a discussão é idêntica à das
agências reguladoras. Como se

trata de uma agência de
concorrência, o princípio
consiste numa separação entre
as decisões políticas e as

análises sobre os problemas do
poder de mercado", afirmou.
A reforma foi incluída no

PAC (programa deAceleração
doCrescimento) como um dos
pilares para a melhoria do
ambiente de negócios no país.
Nos bastidores, Fazenda e

Justiçapressionampelavotação
do texto omais rápido possível.

NO BOLSO

Gás deve subir
no RJ e em SP
o preço do gás natural nas

cidades do Rio de Janeiro e de
São Paulo já está sendo revisto.
Os contratos de abastecimento
da Petrobras junto às distri
buidorasCorngás eCompanhia
Distribuidora deGás do Rio de
Janeiro (Ceg) estão prestes a

terminar, conforme revelou o

diretor de Gás e Energia da

Petrobras, Ildo Sauer.

O executivo, no entanto,
não especificou a data do
vencimento. Apesar da urgên
cia do prazo, a Petrobras ainda
não fechou novos contratos

com as distribuidoras do Rio e

de São Paulo. Indagado sobre
se o preço do gás vai aumentar, .

o executivo evitou confirmar,
mas respondeu que "muito

provavelmente sim" .:

• PELO

TERRORISMO A explosão de um carro-bomba no centro de
Najaf, cidade sagrada para os xiitas, matou ao menos 11
pessoas e feriu cerca de 30. O ataque ocorreu perto de um

hotel e a 300 metros do mausoléu do imã Ali -um dos quatro
mais venerados pelos xiitas.

REVIRAVOLTA O governo do primeiro-ministro italiano,
Romano Prodi, perdeu ontem, uma votação no Senado sobre
política externa, e a oposição pediu a renúncia do Executivo.
O ministro de Exteriores italiano, Massimo D'Alema, havia
afirmado que se não obtivessem a maioria nessa votação,
todos os membros do Executivo 'teriam que voltar para,
casa":

SACODE Um terremoto de 5,9 graus na escala Richter
sacudiu ontem uma grande área do leste da Turquia; Não há
notícias sobre vítimas.

O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, anunciou
ontem o início da retirada das forças britânicas do íraque.O
anúncio foi feito no momento em que um novo contingente
de milhares de soldados dos EUA desembarcava no país
árabe para tentar restabelecer a ordem em Bagdá. Blair,
cujos índices de popularidade entre os eleitores britânicos
caíram bastante devido à decisão dele de participar da
invasão do Iraque, em 2003, disse que o número de
soldados da Grã-Bretanha presentes ali diminuiria em

1.600 nos próximos meses, mas que os militares
continuariam no país ao longo de 2008, se assim for
requisitado.
O primeiro-ministro da Dinamarca, Anders Fogh
Rasmussen, disse, também ontem, que seu país retiraria
todas as suas unidades de infantaria do Iraque até agosto.

Estados Unidos
vão deportar 40
brasileiros
achados em

caminhão

Autoridades americanas anunciaram que vão deportar 40
brasileiros encontrados dentro de um caminhão que cruzou

ilegalmente a fronteira do México com os Estados Unidos. �A patrulha americana de fronteiras disse que o grupo _I
conseguiu chegar até o posto de checagem de Falfurrias, cerca
de 120 quilômetros dentro do território americano.

Os brasileiros -homens, mulheres e crianças - estavam 8
sentados no chão do caminhão sem janelas, de acordo com ·15
imagens mostradas pelo canal local, de televisão ibNewsChannel5.

" ?
Autoridades disseram que a temperatura dentro di)' veículo . v

estava alta. O motorista, um cidadão americano da cidade de
Weslaco, Texas, foi acusado de transporte ilegal.

., ' ".�' j 11
A descoberta se dá no momento em que autoridades dos

EUA tentam elevar o rigor das penas para motoristas que'
transportam imigrantes ilegalmente.Há pouco mais de um mês, 'il

a Justiça americana condenou à prisão perpétua um motorista .d
em cujo caminhão morreram 19 pessoas que tentavam entrar ;p
clandestinamente nos Estados Unidos, em maio de 2003.

. (�

Outras medidas incluem o destacamento de 6.000 homens " si
armados e a construção de um polêmico muro na fronteira ce

entre os Estados Unidos e o México. ):)

Astros de Hollywood levantam fundos para Obama
Celebridades de HOllywood
doaram U$ 1,3 milhão (R$
2,7 milhões) para a

campanha do pré-candidato
democrata à presidência
americana Barack Obama.O
diretor Steven Spielberg, os

atores Eddie Murphy,
Jennifer Aniston e Tom
Hanks e a cantara Barbara
Streisand estavam entre os

presentes ao evento, uma

luxuosa recepção em Los
Angeles.
A indústria do
entretenimento americana é
tradicionalmente uma

importante fonte de

doações para o Partido
Democrata.

Blair anuncia retirada de tropas'

Americanos querem
endurecer combate

-

à imigração ilegal
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BELEZA: FIQUE DE BEM COM O ESPELHO A moda agora é reciclar
A eterna juventude é o

sonho de toda mulher

internacionais também se renderam a
nova moda e colocaram no mercadp
roupas feitas com fibras de sola, trajes
elaborados com embalagens de avos e
calças fabricadas a partir de algas.

Mas não é só os grandes estilistas,
que tem que ser"ecológicos". Você em
sua casa também pode reciclar e'
customizar suas roupas velhas. Use a
criatividade e transforme aquela surrada�
calça jeans em uma bela mini-saia por
exemplo.

Muitas bijuterias também podem ser
confeccionadas com materiais
reciclados. Se você se interessou '"

procure na Internet. A rede mundial d�
computadores está cheia de páginas com
informações preciosas para quem quiser

,
se aventurar por este mundo e produzir
verdadeiras jóias apenas com materiais
que muitas vezes vão para o lixo.

O uso do patchwork, técnica que une

pedaços de tecidos de diversas
padronagens e cores, também
acompanha a tendência da "eccimoda". O
patchwork ficou mais conhecido no
Brasil em 2002, com o lançamento da
coleção da M.Officer. Em 2007 p0r
exemplo a sensação do SPFW foi a

coleção da estilista Isabel a Capeta, que
usou e abusou da técnica que a

possibilitou criar vários efeitos de teXtura'
e movimento. Vale lembrar que com o

patchwork permite criar peças de todo _:
.

os estilos, do rústico ao clássico.
As soluções para um estilo de vida (e'

de vestimenta) menos predatório vão do
couro vegetal às malhas de algodão
orgânico, bambu e garrafas PET. Criação;
de Fause Haten, o matelassê em PET
reciclado substitui o enchimento
tradicionalmente usado para acolchoar
as roupas; já o vestido feito de lã típica do,
Cerrado é produto de Tereza Santos.
Como se pode ver os estilistas brasileiros'
também estão aderindo a "ecomoda".m
épocas de calor, evite sorvetes de massa
Opte pelo picolé de fruta. -

Cuidado com os produtos light e diet:
apesar de apresentarem redução de,'
algum nutriente, nem sempre, esta

restrição é em calorias ou gorduras.
_ -Movimente-se: Você não precisa ir a

academia! Caminhar três vezes por
semana pelo bairro, por 40 minutos cada
sessão, irá ajudá-lo a termais saúde!

que utilizam muito a expressão
facial tendem a apressar o

aparecimento das rugas da
mímica - na testa, entre as

sobrancelhas, o bigode chinês
(sulcos nasogenianos) e os "pés de
galinha", ao redor dos olhos.

Para prevenir ou tratar o

envelhecimento facial, já existem
técnicas avançadas de

rejuvenescimento. Existem

procedimentos menos invasivos,
corno as aplicações de substâncias
de preenchimento de marcas e

dos sulcos da pele, a paralisação
temporária e seletiva de grupos
musculares 'utilizando toxina
botulínica e os peelings com

ácidos ou laser.
Com relação aos

procedimentos cirúrgicos, uma

opção é a lipoaspiração de regiões
mais gordinhas da face, como a

papada, e ainda retirar os excessos
de pele e as bolsas de gordura das

pálpebras ou realizar um lifting ou

ritidoplastia.
O lifting, do inglês lift que

I significá levantar, é uma cirurgia
na qual se descola toda a pele do
rosto para reposicionar os

músculos faciais e retirar os

excessos cutâneos. O

procedimento também pode ser

realizado por vídeoendoscopia,
com cortes menores, cuja
recuperação é mais rápida.

Outra. técnica utilizada para
elevar e corrigir pequenas áreas
de flacidez facial é a sustentação
com o chamado fio russo. Os fios
foram ide,alizados por um médico
russo e por isso têm esse nome.

São biocompatíveis e servem para
tracionar e reposicionar os

tecidos, dando um aspecto mais

jovial ao paciente. O material é
colocado na camada de gordura,
acima da musculatura, sob
anestesia local.

Neste ano a sensação do SPFW foi a

coleção da estilista Isabela Capeta
Atualmente ser ecologicamente

correto é estar na moda e os grandes
estilistas já perceberam isso. Podemos
dizer que a reciclagem já se instalou no

mundo fashion. Figurinos produzidos com
fuxicas, lacres de latinha de retrloerante e

cerveja, e tampinhas já conquistaram as

passarelas e fazem muito sucesso no

mundo da moda. Até no Carnaval as

grandes escolas estão produzindo suas

fantasias com material reciclado. Além da
economia, o mais importante é que a

natureza precisa deste apoio. Afinal a mãe
Terra pede socorro!

O respeito pelo meio ambiente, a

utilização de fibras e tintas naturais e a

reciclagem de roupas e objetos usados
são a base da moda ecológica, que pouco
a pouco ganha terreno entre os

consumidores e estilistas.
A "ecomoda" como é chamada a nova

tendência já se consolidou na Europa. Um
exemplo é a italiana Armani que criou

,

jeans ecologicamente corretos feitos com
algodão qrgânico. Outras inúmeras grifes

I

Se olhar no espelho e ver formas perfeitas ainda é o maior sonhei de muita gente

rugas. Além disso, as fibras

colágenas e elásticas sofrem

alterações e cedem à ação da

gravidade. As causas podem ser

tanto genéticas como por
influência domeio externo. O sol,
o vento, a poluição, o fumo e o

estress� são fatores
determinantes para o

envelhecimento.
Com o passar dos anos, os

tecidos vão sofrendo uma

verdadeira queda e· a estrutura

óssea vai sendo reabsorvida. No
nariz, além das rugas, podem
ocorrer o aumento 'da projeção e a

queda da ponta, envelhecendo o

rosto.

O "efeito .sanfona", nome

popular atribuído aos constantes

aumentos e perdas de peso,
também con tr ibu i

. para a

aceleração do processo. Pessoas

Parar o tempo, até hoje
nenhuma tecnologia conseguiu
isso e a eterna juventude
contínua sendo uma busca
desenfreada para alguns e um

grande sonho para outros.
Infelizmente, por mais

avanços que tenha conseguido, a
Medicina ainda não conseguiu
interromper a ação do tempo, no
entanto oferece fórmulas e

tratamentos que podem adiar e

<: melhorar suas conseqüências. E
. existe uma unanimidade: todos

Aprenda como usar um chapéu'querem parecer mais jovens.
Dentre todas as partes do

, J.
. corpo, o rosto e a que mais

apresenta sinais precoces de
envelhecimento. Com o tempo,
os músculos faciais vão perdendo
o tônus e a pele, aos poucos, vai

retendo menos

.

água, o que

promove o aparecimento das

Usar chapéus sempre foj sinõnimo de
elegância e sofisticação. É muito comum

vê-lo na cabeça de rainhas e princesas.
Durante algumas décadas foi peça
obrigatória em guarda-roupas femininos e

masculinos. Hoje, ele está na cabeça de
muitas mulheres marcando estilos e

personalidades. E pode ser usado sem

susto, porque o chapéu faz parte da "moda
eterna".

Os de ráfia preta nunca saem de moda.
Marcaram época e continuam énfeitando

.

a cabeça das mulheres.Os tipo panamá,
em duas cores por exemplo, ficam bem
para um passeio a tarde pela cidade, ou
para fazer compras.Chapéus de palha,
coloridos ou enfeitados com flores
também são perfeitos. Enfeitados com

fitas, combina com saias e calças
compridas.

Numa cerimônia de casamento, pot
exemplo, você pode arrasar com um

chapéu de palha e crinal, enfeitado com

flor de organza. São coloridos e

chiquérrimos. E falando em casamento,
os chapéus podem ser usados em

cerimônias realizadas até às 16:00 horas,
depois deste horário, não.

Existem ainda os chapéus chamados

Você sabe qual é o seu tipo de pele?
aparência oleosa.

Estress: A liberação de
adrenalina em situações de
estresse acelera o metabolismo
geral e isso aumenta o

funcionamento das glândulas
sebáceas, podendo deixar a pele
mais oleosa.

Hormônios: Toda mulher

produz uma determinada

quantidade de hormônios
masculinos - testosterona e seus

derivados. Quando ocorre

algum distúrbio hormonal, as

glândulas sebáceas secretam

excesso de gordura e tornam a

pele oleosa. ,

Gravidez: Nesse período,
ocorre um aumento na produção
de hormônios sexuais femininos
(es trógeno e progesterona)
deixando a pele da mulher com
viço emais hidratada.

Menopausa: É a fase em que
há uma queda na produção de

estrógeno, 'o hormônio
responsável pela hidratação,
tornando a pelemais seca.

A natureza da pele - normal, .

seca ou oleosa - é definida por
fatores genéticos, corno a

quantidade de gordura produzida
pelas glândulas sebáceas e o grau
de umidade. Outros fatores,
entretanto, ,interferem na

aparência da pele.
Clima: No frio a pele libera

menos água e fica com um

aspecto mais ressecado.
Enquanto qlfe no calor, há uma

produção maior de umidade e de

'górdura, deixando-a. com

Rainha Elizabeth é referência em chapéus

rainha de ráfea que' lembram aqueles
usados por Jacqueline Onássis e pela
Rainha Elizabeth II. .

Chic mesmo é o 'canotier' usado pela
Lady Di para se proteger do sol brasilei�o. ,

Mas. se o seu negócio é seduzir, enta�=
,

Ih " v.

apele para um chapéu de feltro verme o .

colha os resultados.
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para
os aprecia,

dores de cultura
e conhecimento

de qualidade os museus do

Parque Malwee e da Weg
trazem para o público duas

exposições recheadas
desses atrativos. Uma delas
é a exposição 'Descobrindo
aÍndia: um passeio por suas

'-O"'práticas culturais', que
mostra por meio de

fotografias e objetos um

pouco do modo como

vivem os indianos. A outra

é alusiva ao carnaval, e
; através de painéis, explica

os termos e o significado da
festamaispopular do Brasil.
_ A exposição 'Desce
brindo a Índia' trabalha
com as diferenças culturais
entre o Ocidente e o

Oriente. Ellen Annuseck,
coordenadota domuseu da
Malwee, disse que a idéia

rrincipal é estimular o

conhecimento sobre a

cultura dos indianos. O
elemento mais presente na

exposição é a fotografia. As
imagens foram tiradas pela
professora de Yoga Malú

�relling que esteve na

�ndia no ano passado. As
fotos mostram o cotidiano,
a religiosidade, o comércio,
os trajes e a convivência
pacífica que os indianos
têmcomos animais.
"Para Ellen, práticas
culturais distintas podem
proPorcionar ensina
mentos importantes para a

Vida. "Devemos conceber
a diferença como algo
,normal, sem preconceito e

olhar com admiração o

que outras culturas podem
'oferecer", afirma.

Além das fotos a

exposição mostra também
trajes de mulheres india,
nas, imagens de Deuses
em panos de parede,
símbolos e objetos
religiosos.

Já a exposição 'Carna
val', do Museu da Weg,
apresenta textos explica"
tivos sobre a história da
festa, o folclore, o calen
dário, os bailes e o

significado das máscaras e

fantasias. Conforme
GrazielleMadeiraCanuto,
responsável pelas
exposições .

do museu, a

intenção é trazer o público
para prestigiar a cultura, a
arte e o folclore do
carnaval.

SERViÇO
o que: Exposição
'Descobrindo a índia: um
passeio por suas práticas
culturais'

Quando: até 5 de março

Apnde: Museu Wolfgang
Weege (Parque Maíwee)
1----------------

Horário: Segunda a sexta
feira das 10h às 12h e das
13h às 17M
Sábado e Domingo das
9h30min às 12h e das
13h30min às 17M
Feriados das 13h às 17h

Ingresso: Gratuitó

As grandes marcas mundlcts
bem perto você. Katie Holmes não

·aguenta mais os cuidados
do marido. Segundo a

imprensa íntemaclonal,
Tom Cruise não deixa a

moça nem sair com as

_ amigas sem uma tropa de
seguranças:

��.�
4': ..
'L...�
,,,,

E II en's.
cosmética e perfumaria

Shopping Brcithoupt � I <> PISO
3371 1590· ellens@ellens com br

Museus apresentam mostras sobre
o cotidiano da índia e da testa mais

tradicional do Brasil.

SERViÇO
o que: Exposição
'Carnaval'

Horátt� de ,>
. .'

Funcionamento: segunda
a sexta-terá das 9h às
11 h3qmin e d�s}t3h30min
às 16h30min

.

Ingresso: Gratuito
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I • PROGRAME-SE

� CINEMA

JARAGuA 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
(14ti20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Uma noite no inuseu (leg)
(17h20.,.. Todos os dias)
Xuxa Gêmeas
(15h30 - Todos os dias)
AntOnia

(19h40, 21 h30 - Todos os dias)

JOIf,!VILLE

Cine Cidade 1
A pfocura da felicidade
(16h40, 19h, 21h20 - Todos os

dia�)
Cine Cidade 2
A Grande Familia
(15h, 17h1 0, 19h20, 21 h30 -

rOdps os dias)
Cine Mueller 1.
Babel

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

To�os os dias)
Cine Mueller 2 .

A procurada feiicidade
(17:h30, 19h5Q, 22h1 O-Todos os

dia$)
o mar não está para peixe
(1 �h30 - Todos os dias)
Uma noite no museu (leg)
(1�h10 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
Rocky Balboa
(1�h30, 17h, 19h30, 21 h50 -

Toqos os dias)

BL�MENAU
'Cir�e Neumarkt 1

,

Ba�el
,

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

To�os os dias)
.

Cir:Je Neumarkt 2
.

Rqcky Balboa
(Hih30, 17h40, 19h50, 22h �

Iodos os dias)
Cine Neumarkt 3
A procura dá felicidade
(1l1h20, 16h40, 19h20, 21h50-
Todos os dias)
Ci�e Neumarkt 4
A Grande Familia
(1�h45, 17h, 19h10, 21h15-
Todos os dias)
Cioe Neumarkt 5
A conquista da honra

. (18MO, 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 MOnica - Uma aventura
no tempo
(13h50, 15h30, 17h1 0, 18h50-
Todos os dias)

� SERViÇOS
Solenidade,
A Associação Nacional dos
Veteranos da FEB promove nesse

sábado, 24, às 10h30, uma
Solenidade Cívica em Memória aos

Veteranos da FEB, pela tomada de
Monte Castelo, na Itália. O evento
será no Monumento dos
Expedicionários, ao lado do Terminal
Urbano.

.Horário
O Museu Histórico Emilio da Silva
abrirá de terça a sexta-feira das 8
às 17 horas, sern.techar para o

almoço. Nas segundas o museu não
abre para o público. Nos sábados o

horário: 9 às 12 horas; e domingos:
15 às 18 horas.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Estacionamento Rotativo é inviável

A edição semanal do Correio do Povo de 14 a 20 de fevereiro trazia
uma matéria sobre a Comissão Municipal de Trânsito, que na época
havia aprovado a criação de dois pontos de táxls em regiões periféricas
de Jaraguá do Sul, aumentarido em quatro o número de veículos de

.

aluguel na cidade. Os pontos se localizavam na Vila Lenzi, esquina das
ruas Victor Rosemberg e Padre Alberto Jacobs, e na rua Erich August
Lessmann, próximo a Weg II. Cada ponto contaria com dois carros,

podendo ser ampliado em mais um veículo cada local.

.Sequndo a matéria, a pesquisa que havia sido feita para possível
implantação do estacionamento rotativo no centro da cidade, apontou a

não necessidade do serviço, já constataram que 87% dos carros que
estacionavam na área central permaneciam menos de uma hora no

local, porcentagem pequena para justificar a implantação do sistema.

, I

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

- _

Um olhar especial para as coisas simples e belas ao nosso redor foi
o cue da leitora Kelly Erdmann.

r

.. UTILIDADE PUBLICA.
�Música
O II Encontro dos Músicos
da Cultura Alemã

(Instrumentos foles, sopro
e cordas) acontece no

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

�Teatro
O Grupo Gats está com

inscrições abertas para
curso de teatro. A sede
do grupo fica na

Marechal Deodoro, ao
lado do Cali

. Cabeleireiros.

..Exposição
Exposição "Lanza em

Astillero - O cavaleiro Dom
Quixote e outras suas

tristes fi9Was" está
disponível para visitação
no hall da Biblioteca Padre
Elemar Scheid, na Unerj.

• PREVISÃO DO TEMPO

O CORREIO DO POVO

• ANIVERSÁRIOS

Se o seu mundo é saber tudo o que
acontece na sua ctdade e região, então

,seu jornal é O Correio do Povo.

Ele traz uma cobertura completa da sua

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

LEIA O MUNDO

Tempo chuvoso em se

A frente ftia continua sobre o Estaqo,
deixando o tempo .instável com muita
nebulosidade e condições de chuva.

Temperatura amena. Vento variável de
sudeste a nordeste, fraco a moderado.

� Jaraguá do Sul e Região

'c;JHOJE

MíN: 23° G "" r

MÁX: 29° C

SEXTA �
MíN: 23°C�
MÁX: 33° C

Sol com pancadas de chuva Sol com pancadas'de chuva
à tarde e à noite. à tarde e à noite. -

� Fases da lua

SABADO

MíN: 23°C
MÁX: 31°C

. DOMINGO

MíN: 23°C
MÁX: 32° C

�'�.

'Sol com pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Sol com pancadas de chuva
à tarde e à noite.

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE � Legendas
J¢,� 004" Q __. r r�··"'·\ .. ,,",� '---..../j � "'''' ".�.'. i•.. ', .

Enselarado Parcialmente Nublado instável Chuvoso Trovoada
,

nublado

çj
LORIANÓPÓLlS
MíN: 24°; MÁX:28'

-.
,.'

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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11 NOVELAS
� GLOBO -18H

o Profeta
Clóvis encara Marcos com ódio. Todos

reagem felizes quando vêem que Marcos

está vivo. Moreira conta para Percival tudo

o que Clóvis faz. Percival pega o mandado

de busca que Moreira ainda guardava.
Marcos diz ao �spirito de Carnllo que o

enterro é dele. ClovIs manda Abigail arrumar
as malas, pois vai viajar com Sônia e Analu.

Clóvis força Sônia a tomar comprimidos.
Marcos tenta convencer Camilo a fazer a

paSSagem para a luz. Sônia perde os

sentidos. Laura tenta se comunicar com

Cida, que arruma a mala de Analu. Clóvis vai

à fábrica e diz a Abigail para não deixar

ninguém entrar. Marcos é solto por um

habeas corpus. Abigail denuncia Clóvis.

Ruth avisa que se tornará sócia em breve.

Marcos chega com o delegado na casa de

Clóvis quando ele está prestes a entrar no

carro.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Arthur finge passar mal. Ed e Cândido

escondem as crianças. Marquinho diz que
Plácido vetou o nome de Lance como

técnico. Tadeu ameaça contar para Lance a

armação de Dorinha no passado, se ela não

convencer Plácido a aceitar o irmão como

técnico. Marquinho ouve tudo. Lance
lembra que Alma dançava em uma boate.
Gui se irr�a por Arthur não saber onde estão
as crianças. Juan oferece um emprego para
Maria. Gui propõe abrir mão da herança dos
filhos, desde que Elizabeth deixe-os em paz.
Maria se oferece para trabalhar como chef
norestaurante de Juan. Elizabeth diz que Gui
não pode abrir mão da herança dos filhos e

que vai continuar com o processo. Efigênia
adora as coxinhas preparadas por Gui.
Elizabeth fica perturbada com a presença de
Arthur. Gui diz que precisam encontrar

alguém que confirme que Caco fugiu da
..

ambulância do sanatório no dia de sua

morte. Juan detesta a comida de Maria, mas
disfarça. Lance diz a Dorinha que perdeu
anos de sua vida por causa da mentira dela.
Arthur é imobilizado no sanatório quando
faz perguntas sobre Caco. Lance salva
Arthur. Deodato confirma que Alma é

dançarina. Lance acompanha Marquinho
em uma competição. Morgana e Maria vão
ver o show de Flávia Furacão e constatam

� que a dançarina é Alma. Juan decide usar

Vanessa para conquistar Lance. Lance
encontra Husseim trabalhando no hotel no
Rio

• GLOBO -,21 H

. Páginas da Vida
AtÉ O FECHAMENTO DESTA EDiÇÃO OS
CAPíTULOS NÃO FORAM DIVULGADOS
PELA EMISSORA

• RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Calma, Cecilia tenta convencer Ruth a soltá
la. Mas Ruth é um poço de ressentimento e

despeito e não aceita os argumentos de
Cecilia, Pedro chega implora para que Ruth
solte Cecilia e que vão embora, pois logo
Juba e os Guaporás chegarão ao

acampamento, Ela aceita sair de lá, mas
antes quer ter uma conversa com Cecília. A
turma da oca é desamarrada e avisa a Juba
que Ruth levou Cecilia, Juba, Tiniá, Teleco,
Iru, Yopanã e Márcia correm para acudir
Cecília. Bárbara e Zuzu se preocupam com
Jaci e Cecilia. Eduardo resolve embarcar
para o Pantanal. Ruth telefona para Tavinho
falando do conflito e avisando que está
deixando o garimpo e voltando para o Rio
com Pedro. Ruth manda Pedro fazer as
malas rapidamente. Cecília pergunta se
Ruth vai matá-Ia.

• RECORD - 20h

Vidas Opostas
Na loja, Nogueira mostra a Erinia o mandado
de priSão temporária de Miguel, que será
executado no dia seguinte. Diz ainda queJoana não perde por esperar e que Miguel
será indiciado por homicldio qualificado,
ficando, no minima, 30 dias na cadeia.
Excitada com a noticia, Erinia. transa com

Nogue!ra, Feliz por ter sem dado tão bem
cem Iris, Lucilia ergue um brinde de
ca�ezinho com Miguel,-Joana e Carmen à

�ae de Miguel e à amizade 'entre as suas
amillas. Na casa de Carmo, Carla diz ao pai
iue está muito preocupada com a mãe, questava cheia de esperanças em reatar comele L

.

f'
. eonardo promete ir a casa dela. Carmo

�ca,sem graça e se acha culpada pelo queatncla e Carla estão passando. Na rua,Marcos mostra que sabe dirigir e até
convida Carla para um passeio um dia
desses,

J-h
.'

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��ADIADO
Estava tudo certo para
Sérgio Mallandro
voltar à TV em um

novo programa, mas a

Rede TV!, que pretendia
contratá-lo decidiu

esperar mais um pouco.
É que a emissora teme a

rejeição do público,
pois o apresentador' é
conhecido por
apresentar atrações
populares
e isso poderia
afugentar anunciantes
e o telespectadores
da chamada classe A.

��DESAFIO,
Alessandra Negrini
está adorando á idéia
de ínterpretar irmãs
gêmeas em "Paraíso

Tropical", a novela de
Gilberto Braga e

Ricarda Linhares que
substituirá "Páginas
da Vida". Para
encarnar

as duas personagens,
a atriz se desligou do

teatrg 'e está se

dedicando de corpo
e alma à trama. Tudo
sob a direção" d�r'
Dennis Carvalho.

��CONSELHO
A BB Flávia está feliz
pela permanência de
Siri no programa, mas
não esconde as lágrimas
por algumas injustiças
que têm assolado a casa.

Para ela, Siri não deve
fazer apelos de votos a ,

pessoas que não
merecem sua

consideração. "Você não
tem que se rebaixar",
aconselha a loira se

referindo ao fato
de Siri ter pedido a

Carol para que ela e

Alemão não se

enfrentem no

paredão.

• SUDOKU
-
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ASSADO
TUTU
BACALHOADA
ENSOPADO
FEIJOADA
LASANHA

RISOTO
SÀLADA
SARAPATEL

Áries 20/3 a 20/4
Pensamentos a organizar, contatos a atualizar,
papéis a procurar? Mande ver, descolado
ariano! Aproveite que além do clima estar
facilitando as realizações no mundo concreto,
você ainda tem alguns dias para resolver
pendências pessoais. Depois o mês de março
chéga a milhão, com um trem de novidades e

aventuras para você. Piuíííí ...

Câncer 21/6 a 21/7
Agora vai, caranguejo! Você vein se preparando
há tanto tempo, acumulando energia e fazendo
tudo direitinho, não tem como sell plano não dar
certo. Como? Pois é, ainda há trabalho pela
frente, você vai ter que carregar mais alguns
baldinhos de areia para construir seu castelo,

o mas o sabor da realização o embalará. Sinta o

ritmo ...

Touro 21/4 a 20/5
A tal pessoa deveria estar nos seus braços
agora? Apesar disso ser totalmente claro para
você, talvez ela não tenha a menor noção. O que
você pensa fazer a respeito? Sim, claro, você já
pensou milhões de coisas, montou todos ÕS
cenários, cuidou da iluminação, ligou a

.

câmera ... O que será que está faltando agora,
tourinho?

Leão 22/7 a 22/8
Tem gente saudosa de você: vai dizer que não
percebeu? Ou você está precisando de óculos
novos ou sua juba está muito longa, leãozinho ...
As coisas estão boas pro seu lado, os sinais
estão verdes e aquele sorriso lindo é pra você,
sim. Nos amores, no social, no profissional, em
gra�d.es e pequenas áreas, vamos lá,
compareça e dê o seu alô.

Escorpião 23/10 a21/11
o seu incrível magnetismo atrai atenções em

todos os lugares. Você já deve ter percebido que,
ao mesmo tempo em que encanta as pessoas,
também as intriga, não é, escorpiano? Não
demore tanto a se soltar, travado pela
desconfiança e outras pirações, tem gente
querendo lhe conhecer, se aproximar e se

entregar ... Vai deixar que se vão?

Virgem 23/8 a 22/9
Ampliar os horizontes, acessar outros sites,
reconhecer-se e expressar-se em variadas
linguagens. Muitas são as suas possibilidades,
deixe a criatividade acontecer. Hãn? A
diversificação não comprometerá a qualidade,
muito pelo contrário, somente somará pontos,
cando uma visão mais completa. Experimente,
experimente-se.

,

Sagitário 22/11 a 21/12
Ué, cadê o seu senso de humor? Aquela
alegria de viver tipicamente sagitariana se foi
com as férias?! Ah, você está preocupado ...
Talvez seja o momento ideal para você
focalizar sua atenção e se aprofundar em
certas coisas que não estava levando muito a

sério, empurrando com 'a barriga, disfarçando
aqui, ignorando ali ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Você queria ter escolhido o caminho e as
formas para chegar lá, mas desta vez a vida
chegou antes e lhe surpreendeu, apresentando
uma visão inusitada, arrebatando a mente e os
sentimentos. Não é bem assim? Naturalmente,
você sempre tem outra versão. Que pena,
parecia que agora você se renderia ao fluxo, que
se entregaria ...

garantem que Katie. HOlmes;.;..�.:��não agüenta mais ser I ; trt�controlada por Tom Cruise?.g;,
O ator colocou até uma. �j�:..

equipe de seguranças :;;!;::J
vigiando a mulher. E com ':;.,�
essa marcação cerrada a ;;2';

única fuga que Katie '�: :

encontrou foi nas compras�··)
I;·f'.�,

Segundo uma reportaçem :.:�,�
da revista "In Touch" desta ,:.�'�
semana. s6 numa loja Katie;;'i"i
gastou mais de US$1 :J;:;oT
milhão. Como resultado, a ��;::}
atriz teve que aumentar o "I';!.U
closet.da casa em Beverly .�� I)
Hills. l�i.:A

riC' �)
é���A

r:�I)
Mande sua piada para o Extra: I
extra@ocorreiodopovo.com.bf.im r
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o Portuga Doente
O português chega ao médico muito mal e o Doutor vai logo
cobrando:

'

- Você comprou os remédios que eu prescrevi, seu Joaquim?
- Claro que comprei, Doutor!
- Que estranho - disse o médico, examinando-o - Você tomou
corretamente?
- De que jeito, Doutor? Em todos os frascos estava escrito
"Mantenha sempre fechado"!

Injeção Esquisita
O cara chega sangrando no pronto-socorro:
- Por favor! Eu preciso de uma injeção antibritânica!
- O senhor quer dizer antitetânica? .. pergunta o enfermeiro.
- Não, antibritânica mesmo! É que eu me machuquei com a
chave inglesa!
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Libra 23/9 a 22/10
Nunca é cedo pra planejar as próximas férias. Vai
dizer que, mesmo que você tenha acabado de
chegar de algum lugar, não está prontinho para
pôr roupas limpas na mala e se mandar? Se não
dá pra pegar o primeiro avião, a fantasia é
passaporte para mais altos vôos. Librianos
sempre têm idéias interessantes para ocupar seu
tempo e de mais alguém.

Capricórnio 22/2, a 21/1 I;; ;

Escute as mensagens que vêm de todos os : �'<1
cantos de sua mente. Ok, caprica, talvez você <:')
ande pensando muitas bobagens, mas alguma ::;'; Idelas deve valer a pena ouvir. Que tal seguir seus., -:
impulsos? Se o ar está cheio de energia, por que C": •

não respirar bem fundo? ViV;i a riqueza do �: .
:

momento, não fique apenas olhando: abrace a ·:�t Ivida, agora! "'. ""
..�...<

;��j
Aquário 21/1 a 18/2 :��

De que adianta guardar todas essas idéias :.:� !
geniais, conhecimentos e .diplomas? Sua '

;\ I
bagagem cultural vai ficando mais leve na. 'J','
medida em que você a utiliza e canaliza para a �i,;:
realização de suas metas e planos. Você gosta ;:. �
de voar leve, livre e solto, não é, aquariano? NaQ",'/ I
deixe que o excesso de pensamentos limite seusj�l� IImovimentos. '

...."

;1:]1Peixes 19/2 a 19/3 1� ,

Estão aceitando sua proposta, facilitando as

condições: agora está em você cumprir a (IH'
profecia, sair da promessa e criar realidade. ')

Já estava acostumado a ouvir lhe dizerem
não? Vamos lá, não há tempo para ,;'.
hesitações, para ficar questionando

:]'5capacidade, conhecimento e tal. Há coisas .',
que só a prática pode ensinar. � 1

�r
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A primeira dama Nilda Neves Sanches Bertoldi

posando para a coluna em recente acontecimento social

CAMAROTE

moagoncalves@netuno.com.br

Por Moa Gonçalves

KANllNHO DO KllZ
Urna trupe de amigos descolados
de Schroeder - entre eles, o
corneteiro Silvio Kiztberger,
Hilmar Hertel, Osvaldo Kuster -

está se programando para ,a grande
festa, caso o [uventus venha a ser

campeão do primeiro turno no

Campeonato Catarinense e

conquiste uma vaga na Copa do
Brasil. O frege, que terá a turma

toda uniformizada, acontecerá na

casa de Silvio Kiztberger, com
direito a muita cerveja e churrasco.

(47) 3370 ..4522

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

confira em nossa versão on.line as coberturas çompletas dos eventos

,I
ii
li

,

o blog Por Acaso estará disponibilizando para download nesta sexta o CO

Repetição, do músico Enéias, que atualmente tem se apresentado como

Haash. Ele é autor das letras e melodias de todas as faixas.
As músicas disponíveis foram gravadas em show na SCAR com a

participação especial da violinista Keroll Weidner e do violonista Luiz
Lanznaster Jr.

POKER
No próximo dia 25 de fevereiro, a

.

partir das 14h, o boa praça Dr
I

Malon Souza Jr, promove no

Beira Rio Clube de Campo o 20
;,Grande Torneio de Poker. Duas

. te�as gue não perdem & j?�.�tina
são Norberto Kuhnen, o pQ�l1lâr
Beto Fiscal, e o médico Dejean
Beno Lucht. Mas por enquanto
são aspirantes, não ganham nada ..

NíVER
E bem nesta quinta-feira que o

empresário e amigo Ademar
Menegotti, diretor presidente da
Colcei e da Menegotti Malhas,
recebe o carinho e apreço de seus

familiares pela estréia da idade
nova. A festa deve acontecer em

seu apê de frente para o mar em

Balneário Camboriú.

•

� bell' arte

O CORREIO DO POVO

.
.

• ·rE� CONTEI?

o meu abraço, carinhoso de hoje vai para o

amigo Cristiano Limas Silveira, lá do

marketing da WEG, que festeja hoje

E meu elogio do dia vai para o pessoal da
Denan, na Reinoldo Rau. Além de ser uma
loja de extremo bom gosto o atendimento
é sensacional. Bola branca .

As amigas Jussara Daile Court e Juliana
. Parucker estão a mil com os detalhes para
colação de grau no curso de Recusas
Humanos, pela Fameg, no próximo sábado,
dia 24 de fevereiro.

A minha amiga Heike Weege, da Momma, r�

está organizando para dia 17 de março em
Pomerode, a sua primeira feijoada. A festa
que será .beneficente contará com a

presença do OJ Cacau Menezes.

A leitora e estilista da Kairós, Gislaine
Argenton, recebe hoje coro de parabéns pela
troca de mais um aniversário. O nosso
carinho para a Gislaine.

Quem também conta anos nesta quinta
feira é o meu amigo dentista Dr. Alfredo
Guenther. Felicitações da coluna.

A turma descolada da corporação musical
que participou da Bateria da Escola de
Samba Em Cima da Hora, no Carnaval de
Rua em Jaraguá, está comemorando e

muito o tetra-campeonato .
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� O FIM DA DENTADURA
"'

� Cientistas japoneses conseguiram substituir com sucesso dentes
naturais em ratos por outros criados a partir de células individuais, esta
é a primeira prova de uma regeneração bem-sucedida de um órgão
completo através da implantação. de material obtido mediante
bioengenharia. Além dos dentes os resultados da pesquisa contribuem
bastante para o desenvolvimento das tecnologias de bioengenharia e a

futura reconstrução de órgãos vitais "in vitro".

CERVEJA OPEN SOURCE
Um grupo de estudantes de Copenhague,
Dinamarca, criou o conceito da Free Beer,
que não tem nada a ver com cerveja de
graça. Trata-se de uma cerveja livre, cuja
receita está na internet para ser usada por
qualquer um que queira fabricar a sua

própria bebida.

A Free Beer já está em sua versão 3.0. E assim como acontece com

os softwares de código livre, a receita da Free Beer, que leva uma

pitada de guaraná, pode ser modificada e adaptada, desde que seja
mencionado o ponto de partida, isto é, a receita original. A nova

fórmula também deve ser obrigatoriamente divulgada, afinal de
contas, compartilhar é o nome do jogo. Para maiores informações
sobrea cerveja livre acessem www.ceryejaso.blogspot.com.
PARA AGENDAR

.

A cachaçaria Água Doce promove na próxima quarta-feira dia 28, o

lançamento da Noite Mineira. Agora além do já variado cardápio da casa,
toda quarta, você terá a disposição um variado buffet com comidas

típicas brasileiras. Saladas, sobremesas e diversas cachaças também,
fazem parte do cardápio. Maiores informações podem ser adquiridas no
fone: 47 3371 8942.

HOUSE FRIENDS
Neste sábado acontece nas dependências da Choperia 115 a

testa House Friends. A primeira balada na choperia do amigo
César Silva contará com a presença dos Djs Edu Schwartz
(progressive), Rodrigo Fabro (eletrohouse) e Ruan Suíço vs

Nando S. (live percussion). Na noite será cobrada taxa de

ingresso no valor de R$ 6,00. Maiores informações no fone: 47

9604-8777.

DOMINGO NA LlCORERIA
Os irmãos Luciano e Neni Junkes promovem neste domingo a

partir das 20 horas na Licoreria, apresentação com o melhorda
house music com os Djs Rodrigo Fabro e.Maxin.

Destaque para fenisJo Pires Junior e Francisco Cardoso na

Choperia Galeria Gourmet no Rio de Janeiro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




