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A construção de presídios
modernos que ofereçam

" condições de recuperação
do preso; aprovação da
reforma processual penal;
incentivos fiscais para

empresas que recebem em

seus quadros ex-presidiários
e investimentos no

Judiciário são algumas
sugestões de especialistas

. para tentar recuperar
crianças e jovens envolvidos 3371-1846/www.proserv.cntbr

emcrímes.
• 82 A exoneração de Jair Alexandre (E) da presidência do Cadejas levou o PTB a definir a independência do vereador Terrys da Silva na Câmara de Jaraguá do Sul ..4

o ator Murilo Benício é

destaque da novela "Pé na

jacá". O personagem vivido

por ele, Arthur Fortuna, é
sinônimo de muita risada e

descontração .

• 85

PANORAMA

�Afastar os jovens
da criminalidade
é o maior desafio

2'#;,'0 I 31
o

i',
MíNIMA MÁXIMA

I I I

Sol e aumento de nuvens .

de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.
CONFIRA O MAPA TEMPO.
• 86

PTB deixa a base aliada

DECISÃO Empresa de ônibus nega o

aumento no preço da circularSchulle acredita

que dificUldades
aumentaram

A Canarinho assegura que
não pretende reajustar a

passagem de ônibus, apesar
do aumento na

quilometragem após a

mudança da trânsito. A

empresa afirma que algumas
.

rotas tiveram o itinerário

alongado em até 650metros.
Prefeitura rebate a

afirmação e diz
"estranhar"comentário da
concessionária.. 5

É troca de óleo, mas também tem revisão

O pessoal do Mime leva a sério

quando diz que faz mais por você

O técnico do [uventus acha
que a vitória do Figueirense
na Copa do Brasil, a estréia
dos reforços e do novo

treinador dão mais

motivação para o alvinegro
da Capital. As duas equipes
se encontram neste

domingo, às' 16h, no

Orlando Scarpellia 8

Trocando o óleo do seu carro no Posto Mime, você tem
15 'itens revisados. Sem sorteio, sem concurso é sem cupom.

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

Veja os itens revisados na troca de óleo do veículo

4.ii óleo da �iJeção hidrául,ica
(()' fluido de freio

J!IIH��·.f;4fillrQ de comb�sUyel
f'i água da bateria

tllutes de freio, de ré e da placa
ti palhetas doslimpadores de pára-brisas

fii pisca da direção e alerta
�l nível de água parae limpador

l!} extintor de incêndio
ti nível de água do radiador

Cassuli Advogados Associados
OAB / se 397/9.9

(47) 3371 7511

Advocac�!.��\,r�!�!�l
www.studiofm.com.br
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• EDITORIAL

OPINIAO

Desfile trágico
. Quem viajou nas vésperas do

Carnaval pelo interior de Santa '

Catarina - em estradas federais
ou estaduais - ou trafegou pela
BR� 10 1, seja aqui na Região
Norte ou pela complicada obra
de duplicação que acontece no

Sul, já imaginava as manchetes
da Quarta-Feira de Cinzas,
cipontando Santa Catarina camo
a campeã nacional das mortes no
trânsito.

Filas intermináveis de carros
e caminhões, bares de beira de
estradas lotados (e com gente
.bebendo à beça, se preparando
para os dias de folia) e pouco
fiscalizaçãO. Não que a Polícia
Rodoviária Federal ou mesmo a

Estadual tenham condições ou
.

mesmo amaior responsabilidade
sobre o que aconteceu. Com a

pouca estrutura que têm, elas até

"O responsável maior é o

motorista; e o vlce
campeão, a poucos metros
do vencedo� é o Poder
Público".

que fazem muito.

O responsáve} maior é o

motorista; e o vice-campeão, a
poucos metros do vencedor, é o

Poder Público. Enquanto o

segundo deixa as estradas cheias
de crateras, armadilhas e sem

sinalização, o primeiro comete

. todo o tipo de imprudência. A
começar por milhares que
teimam de sair de casa com

automóveis que não teriam

condições de chegar na esquina,
mas que trafegam em rodovias

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

de alta velocidade.
Em bem maior número do

que os motoristas de

calhambeques são os que fazem
da "cervejinha" e da "caiPirinha"
o seu combustível no pit-stop
pelas estradas. Muitos deles são

perigosos, violentos e têm o

péssimó hábito de furar pelo
acostamento quando as pistas
estão congestionadas. Aliás, este
era o grande espetáculo da tarde
de sexta-feira passada na BR-
101 Norte, num desfile de abuso
e impunidade.

Assim, se tivéssemos que
imitar aquele locutor oficial do
Carnaval do Rio na "apuração"
dos nossos resultados este ano,

.

anarração seria esta: motoristas:
zero; Estradas: zero; Governos:
zero; imprudência: 10; mortes:
44.

• ENTRE ASPAS

" Eu não estou disputando nada. Tenho mais medo do ridículo que da
morte".

Geddel Vieira Lima (PMDB-BA), indicado para!l Ministério dos Transportes.

"Os partidos (políticos) se restringem a duas funções. A disputa eleitoral e o jogo
direto pelo poder" .

AntOnioAugusto de Queiroz, diretor do Diap (Departamento de Assessoria Parlamentar).

"Seria'como entrar (no picadeiro) sem meu cavalo Faísca. O Zarro sem o Silver"
Bato Carrero, contrário a leis municipais que proíbem animais em circos, como em Jaraguá do Sul.

• PONTO DE VISTA

Redes de contatos que
fortalecem

1

o

empreendedorismo regional

Uma das atividades muito

interessantes que têm sido

prática constante das diretorias
da ACljS é o Café da Manhã
com Associados. Nesta quinta
feira pós-Carnaval, tivemos mais
uma edição deste programa, que
sempre nos revela o quanto é

importante estreitarmos os

canais entre a entidade e seu

quadro associativo. Mais do que
um simples café da manhã, é a

oportunidade que muitos

empreendedores têm de
conhecer um pouco mais sua

associàção, de ter acesso a

informações e assim a

orientações sobre aspectos que
muitas vezes, no corre-corre do

. dia-a-dia, acabam não sendo

possíveis.
No Café da Manhã com

Associados, a diretoria apre
senta �m linhas gerais a estru-

',�

tura de funcionamento da

ACI]S e o seu planejamento
estratégico, onde estão

contempladas as diretrizes. Com
.

isso, o associado percebeo grau
de envolvimento da sua

entidade com várias questões
que vão do fortalecimento da
atividade empresarial e o que se

pode fazer para a melhoria da

gestão administrativa, às preo

cupações com os temas de
interesse coletivo.

Outro aspeqo" muito
interessante é que esses encon

tros oportunizam também aos

empreendedores ampliar suas

redes de relacionamentos, pois
muitas vezes há interesses

comuns de negócios. Destes
contatos podem resultar trocas de
idéias que sempre somam

positivamente.
.É. por isso :

que sempre

.Paulo César Chiodini
Presidente daAcijs
Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul

reforçamos a importância dos
associados acompanharem o dia
a-dia da entidade, nas próprias
reuniões plenárias ou nos eventos
que a ACI]S promove. Numa

época em que a competitividade
é cada vez mais acentuada e que
há um aumento da concorrência
em vários segmentos de

economia, não podemos perder
a chance de melhorarmos nosso

nível de informação e de
buscarmos diferenciais. Parti

cipando da associação, podemos
alcançar esse objetivo de
maneira mais rápida e eficaz.

O primeiro passo é conhecer
a entidade e freqüentar as

reuniões plenárias nas segundas
feiras, onde o empresário terá

condições de trocar idéias e

estabelecer novos relacio
namentos importantes para o seu

desenvolvimento.

O CORREIO DO POVO
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• DOS BLOGS

Plebiscito,
agora não!
As pessoas estão indignadas
com os crimes bárbaros, com
a rotina de roubos e assaltos,
com a corrupção nas

polícias, com a inépcia das
autoridades estaduais e

federais. E querem sangue.Se
houver um plebiscito agora,
será uma repetição do que
aconteceu com o

desarmamento. A grande
maioria parecia a favor. Na
hora do debate, a grande
maioria se revelou contra.
Preferiu manter a sociedade
armada, para alimentar o
ciclo de violência sem fim.
Como esse tipo de debate
envolve emoção, paixão,
medo, crianças, mães, pais,
quem acaba puxando o tom e

o resultado é quem grita mais
forte e demonstra mais

indignação. Um plebiscito
agora sobre redução ou não
da idade penal, seja para 16,
para 14� para 12 anos, ,

acabaria se transformando
numa caça ao Judas ou numa

caça a Joana Darc.

4J elianec@uol.com,br -

• DO LEITOR

'RMin4.H Alencar

A jogada
de Lula
o "acordo do gás" com a
Bolívia Jaz parte de uma

grande jogada do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva na

política externa. Ao ceder a

Evo Morales em termos
econômicos aceitáveis para
o Brasil, Lula marcou um

golaço. Reforçou no cenário
internacional a imagem de

contraponto moderado a

Hugo Chávez, o presidente -

'

da Venezuela.
Mundialmente, Lula é cada
vez mais a referência de

liderança responsável e

progressista da América
Latina.Tivesse 'peltado'' a

Bolívia como queriam
setores da oposição e da
sociedade, na linha tanques
na fronteira, Lula só teria a

perder. Morales é candidato
a mini-Chávez. Fez política
interna com sua retórica
infantil e beligerante em

relação à Petrobras e ao

Brasil. Lula agiu bem ao ser

"generoso" no acordo com a

Bolívia.

� kalencar@folhasp.com.br

Também Estou Indignado
Sei que o assunto vaiparecer

meio repetitivo.i. Mas é

importante discutir uma face
desse problema que comoveu

todo o país. Estou falando

daquele caso.bárbaro onde uma
criança foi arrastada por vários

quilômetrosporurncarroapósum
assalto no Rio de Janeiro.O fato
em si é tão bárbaro que chega a

ser inacreditável que tenha
acontecido. Mas essa loucura

, acabou revelando uma face que
estáesgotando anossasociedade.
A face da impu-nidade.
Conversandocomumadvogado
chegamos à terrívelconclusão de
que os criminosos. desse ato

bárbaro, dada as circunstâncias

da Lei, podem passar apenas 3
anos na cadeia. Um deles, como
é demenor (?!?), deverá ser solto

em pouco tempo para desgosto
absoluto da família e da
sociedade. Outro ponto que me
incomoda é que logo deverão

aparecer dezenas de ONG's e

outras entidades que dizem
defender osdireitos humanosem
defesa desses criminosos, mas
ainda não vi nenhuma dessas
entidades namídia em defesa da

criança que foi destroçada
(literalmente). Outro ponto que
me causou espanto é que um dos

-

nossosMagistrados, duranteuma
aula de pós-graduação onde
atuava como professor da

disciplina, quando perguntado
sobre a pena de morte diante
desse caso, argumentouem favor
dos criminosos colocando um

ponto de vistanomínimo curioso:
"
... e se o criminoso fosse o seu

CMnMCruz

o inimigo
mora em casa
Definitivamente, se alguém 1
aind,a tem um� dúvid?, algo�.'J 1
praticamente impossível, o ';;r

principal inimigo de Luiz l ,. I

Inácio Lula da Silva vem a; j

-

ser seu principal aliado: o f::

PT. A última dor de cabeça �
provocada em Lula por seu
partido está na montagem I "

da reforma ministerial. A �� 1
depender do resultado final,

\ r

O custo pode ser
j"!

significativo, tanto na
.

economia como na política,
Desde o ano passado Lula
havia se fixado na idéia de
manter Henrique Meirelles
na presidência do Banco
Central, mas queria
promover algumas trocas na

diretoria do órgão para
"oxigená-lo" na busca de

garantir quedas constantes
nas taxas de juros. Meirélles
tem confidenciado a amigos
que ainda não há nenhuma
decisão concreta sobre
trocas de diretores no Banco

Central, mas diz que isso
não é nenhum problema.

�!JvaldO@fOlhasp.com.br

•Malcon A. Tafner
,

Professor

filho, drogado, que assaltou palÍ\
obterdinheiroparacomprar�
drogas ... " Será que um er,�8
justificao outro? Essa será a razão
paranão termos apena de mort,�
no Brasil? Não, não sou a f,!v�J

.

da pena de morte no país, m�
não por essemotivo. Se essa se -

a razão pelo qual esses

criminosos podem ficar isolad�
da sociedade por apenas 3 �J
(afinal de contas, todomundoe-
ou foi filho de alguém), e serão

arduamente defendidos P?r
ONG's em defesa dos "direit�
humanos": .. Meus senhor�s e

�;s senhoras, te� algul:
coisa muito, mas muito erra.
na raiz dos nossos valores. Essa

B il ue
não pode ser a carado ras q,
queremos paraos nossos filhos!:,I.
OU será que é?

.

d s por e-man'Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1,680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser envia o
ixa,

redação@ocorreiodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Ca �
Postal 19. É obríçatórlo

informa�
nomecompleto, pronssão, 'CPF e 'telefone (' não serão publicados).

.
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À exceção de ruas onde

! há semáforos, todas as

faixas para pedestres das
vias laterais à Reinoldo Rau
foram repintadas de forma
errada. E assim o é desde o

governo passado, embora à

época o secretário de Obras
e hoje de Urbanismo,

, Afonso Piazera, tivesse

concordado e anunciado a

correção. Osmotoristas que

Última forma

MOSAICO

PIERORAGAZZZVOCP

precisam acessar à rua

preferencial obrigam-se a

parar sobre as faixas. Senão,
não saem do lugar porque
não conseguem visualizar a
Reinoldo. E o pedestre que
se dane - como sempre,
Nem aqui e nem em lugar
algum,mudanças invertendo
amão do tráfego de veículos
são feitas pensando em quem
anda apé.

o ex-presidente da Câmara de Guaramirim, Ivaldo
Kuczkowski, o Polaco (PPS), desistiu de transferir o
domicílio eleitoral para Jaraguá do Sul, como havia
revelado.ernmeados de. janeiro. Amudança, prometida
para acontecer ainda nesse trimestre, tinha como

objetivo disputar uma vaga no Legislativo jaraguaense
no ano que vem. Na época, justificou a possibilidade
de transferência apostando "num espaço para
desenvolver um. bom trabalho".
Ele não explicou o motivo da desistência, disse

� apenas que terri outro projeto político emGuaramirim.
·_fJ

[�roUni
O estudante reclassificado pelo ProUni (Universidade para

Todos) deve confirmar na instituição de ensino superior em
que foi aceito os dados socioeconômicos expressos na ficha
de inscrição. São 33.116 bolsas - 17.868 integrais e 15.248
pá'rciais, no valor de 50% da mensalidade. A lista está
tl!sponível no endereço eletrônico www.mec.gov.br,
"Os reclassífícados ocuparão as vagas dos estudantes
��,lecionados na primeira etapa, mas que não comprovaram
?s dados nas instituições de ensino superior. O prazo para os

-�1ecionados na primeira etapa foi até o dia 2 de fevereiro.

:Primeiro resultado
':

I"Para quem esperava
Jesulrados com asmudanças
,�o trânsito de Jaraguá do
,�ul, a notícia não podia ser

pior. A concessionária do
transporte público revelou
,que pretende reajustar o

valor das tarifas em média
8%.
,

Entre as justificativas,
�Stão o aumento' no

� Petcurso dos ônibus e a

efasagem das tarifas. O

cálculo preliminar aponta
para uma tarifa urbana em

torno de R$ 2,16, segundo
previsão do gerente de
Tráfego da Canarinho,
Rubens Missfeldt, divulgada
ontem pelo "suplemento
ANJaraguá" .

, A pretensão da empresa
será encaminhada ao

governo municipal para as

análises de praxe. E deve ser

aprovada.

mosaico@ocorreiodopovo,com,br

Decepção
o presidente do PDT de

J araguá do Sul, Ruy
Lessmann, disse que o

partido foi mais uma vez

desdenhado pelo prefeito
Moacir Bertoldi (PR) na

reforma administrativa.
"Não existe decepção'
maior do que essa", afirmou,
garantindo que Bertoldi
convidou o PDT para fazer

'

parte do governo, e voltou
atrás.

Silêncio,
Petistas garantem que o

presidente do diretório,
Sebastião Camargo,
negociou diretamente com
o prefeito Moacir Bertoldi
(PR) a participação do

partido no governo. Dizem

que foi um dos mais

ferrenhos defensores da
idéia, mas que na reunião

, do diretório para discutir a

questão não se posicionou.

Bolso
Uma cópia do boletim de

ocorrência custa agora nada
menos do que R$ 30,30. A
medida está funda�entada
em lei - estadual e municipal.
Se antes muitos já

deixavam de dar queixa à

polícia quando o prejuízo
não era tão grande ou em

pequenos delitos, imagine
agora. Quem acaba

perdendo e a população.

MBA empresarial
A Acijs (Associação

Empresarial de Jaraguá do
Sul), em parceria com a

Sociesc (Sociedade
Educacional de Santa
Catarina), realiza a partir de
março o curso de MBA em

Gestão Empresarial da
Fundação Getulio Vargas.
Trata-se do MBA mais

procurado no Brasil,
reunindo uma equipe de

renomados professores e

dotado de conteúdo que

privilegia as aplicações
práticas que o levou a ser

eleito o melhor do país na

categoria executivo
nacional pela "Revista Você
S.A".
O curso busca, entre

outras, desenvolver a visão
estratégica e a: eficiência
gerencial.

Assessor
Um membro do diretório

afirma que Camargo
,

defendia a participação do
PT como forma de fiscalizar
a administração e garantir
a implantação das ações do
governo Lula. "Ele
(Camargo) dizia q'l;le não

queria cargo porque é
assessor do deputado Jailson
L' "
lma , contou.

,

PIEROAAGAUZI/OCP

Negócios internacional
Na próxima terça-feira,

dia 27, entre 8h30 e

17h30, no Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul,
acontece mais um módulo
do programa de quali
ficaçâo dos profissionais
que atuam na área .de
negócios internacionais e

comércio exterior.
O Módulo Exportação

abordará as técnicas e os

�EflO RAGAZZZllOCP

Dever de casa' .

O vereador Ronaldo Raulino (sem partido) ocupou
a tribuna da Câmara para cobrar a construção dos 60

'"" primeiros abrigos de passageiros de ôníbüs urbano,
previsto no contrato entre aCanarinho e omunicípio,.

firmado durante a renovação da concessão do serviço
público. "O prazo termina dia 31 de julho", lembrou,
afirmando que não é a Prefeitura que deve investir
na construção dos abrigos.
Raulino revelou que vai fazer um levantamento'"

detalhado das obrigações da Canarinho previstas no
contato e cobrar o cumprimento delas. "A Câmara
tem responsabilidade porque aprovou a renovação",

trâmites das fases do
processo de exportação,
que tem como objetivo
ajudar o exportador possa
operacionalizar commaior

segurança 'às vendas para o
mercado externo.
Os interessados podem

obter mais informações
pelo telefone (47) 3275-
7013 ou pelo endereço
curso@portalcambra.com.br.

Convite
O secretário de

Urbanismo, Afonso
Piazera, foi convidado pelo
vereador Ronaldo Raulino
(sem partido) para

comparecer à Câmara a fim
de explicar as mudanças no
trânsito e as razões delas. "É
preciso dar tempo ao

. tempo, como também é

preciso reconhecer que o

trânsito não fluiu",
argumentou.

Proibição
o presidente Lula proibiu

a transferência de

equipamentos, bens e

tecnologia que possam ajudar
o Irã a desenvolver o

programa nuclear.
A medida, publicada no

Diário Oficial, responde a

resolução do Conselho de

Segurança da ONU, que

impôs sanções limitadas ao Irã
por causa do enriquecimento
de urânio.

O CORREIO DO POVO

DETALHE
-

Lama
Ter de enfrentar fila ou

chegar atrasado já é um
martírio para quem
trabalha e não tem

" j

tempo de fazer vistoria )
do carro no Detran. Pior ;

é quando chove. O pátio \
que fica em frente fica
com muita lama. Um )

pouquinho mais de

atenção do governo
estadual resolveria. )

)

Abuso "

Desde o início da atual
legislatura (10 de

fevereiro), a Câmara cos I.

Deputados já votou cinco
..

medidas provisórias. Os
· parlamentares têm ainda
pela frente mais 21 - seis
delas concedem crédito
extraordinário a

ministérios.
Na oposição o PT
criticava a edição de
MPs.

Aposentadoria'
· O ex-deputado federal
José Janene (PP-PR) vai
receber aposentadoria de
R$ 12,8 mil da Câmara.
,

" "t ,

O valor equivale ao .",
,; i -

,

},

, salário de um ; ..

parlamentar. Ele foi
acusado ser um dos
beneficiários do
"mensalão", mas foi
absolvido pelo plenário
da Câmara Federal em
dezembro.

Pesquisa
Segundo o Gallup, a
amizade é o principal.
incentivo profissional.
Pesquisa realizada pelo ,.

instituto aponta que
quem tem um melhor
amigo no escritório é
sete vezes mais engajado
e criativo no trabalho, e
que a amizade entre
colegas aumenta a

satisfação do funcionário
com o emprego em até
50%.

Mais
Quem possui pelo
menos três amigos no

· trabalho tem 46% mais

,
chance de estarmuito
satisfeito com o emprego
e é 88% mais feliz. A
chance de alguém sem '

amigos no trabalho se

eng'ajar no projeto da
empresa é de uma em

12. Quem tem um sólido
círculo de amigos é 70%
mais feliz no casamento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MOTIVO: PREFEITURA QUESTIONOU PAGAMENTO DE CONTRIBUiÇÃO PREVIDENCIÁRIA

{Município ganha ações contra
INSS no valor de R$ 5 milhões
Montante será abatido
de financiamento de
dívidas da prefeitura
para com o instituto

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

A prefeitura de Jaraguá
do Sul ganhou duas ações
judiciais contra o INSS

(Instituto Nacional do
Seguro Social). As sen

tenças judiciais favoráveis
à prefeitura foram publi
cadas quarta-feira no diário
eletrônico da Justiça
Federal de Santa Catarina
e resultarão no ressar

cimento de R$ 5.136.880,48
aos cofres públicos, Ingres
sadas através da Procura-

� doria-Jurídica do municí
"

pio, em novembro do ano
_.- passado, as ações questio- .

navam valores notificados
pelo INSS na contribuição
previdenciária incidente
sobre o salário do prefeito,
vice-prefeito e vereadores.
De acordo com o procu

rador-jurídico J urandyr
Bertoldi, em 2001 o INSS
levantou débitos do muni
cípio para com o instituto,
entre eles na contribuição
previdenciária dos cargos

Procurador comemorou a decisão, que vai representar uma redução nas dívidas de quase R$ 12 para R$ 6,7 milhões

de prefeito, vice-prefeito e

vereadores, relativo' ao
período de janeiro de 1993
a setembro de 2004. Só
neste caso, o montante

chegava a R$ 4.559.393,00.
As dívidas foram então

parceladas pelo prefeito
Irineu Pasold (PSDB)
através de um termo e,

segundo o procurado�
desde então vêm sendo

pagas através de parcelas
mensais. "Questionamos
judicialmente esta co

brança da contribuição

previdenciária pata prefeito,
vice e vereadores, porque eles
não se aposentam nestes

cargos", explicou Bertoldi.
O procurador informou

ainda que mesmo com o

pagamento das parcelas
mensais, 6 saldo devedor da

prefeitura atualizado é de
R$ 11.897.589,11. Com a

decisão judicial, o

município teve reconhecido
o direito de abater o

montante de R$ 5.136.880,48
- R$ 4.301.489,19 referentes
a um dos pro-cessos, e R$

835.391,29 de outro -,

valor que será reduzido
das próximas mensa-

l ida d e.s. A dívida do

município para com o

INSS passa então de quase
R$ 12 milhões para R$
6,.760.798,63. Segundo
Bertoldi, os processos

seguem agora para a

Justiça Federal da 4ª
Região, em Porto Alegre,
e depois retornam para o

Fórum da Comarca de -,

J araguá do Sul, mas a

sentença é definitiva.

Prefeito e Nora negam ter feito convite ao PSDB
: GUARAMIRIM

,

: O prefeito Moacir Bertoldi

: (PR) e o presidente do PR,
, Leônidas Nora, assinam

ofício endereçado ao

presidente do PSDB, ve-.
: reador Eugênio Garcia, em
: que negam ter feito convite

para o partido participar do
governo municipal. O
documento foi encaminhado
ontem ao tucano, que na

semana passada enviou uma

carta à vice-prefeita
Rosemeire Vasel (sem parti-

, do) informando a decisão da
executiva de declinar de
convite que teria sido feito

por ela.
N a carta, os tucanos

justificaram a recusa devido
às perdas dos. programas de

ações de saúde, inclusive em
índices de qualidade de vida,
abandono aos programas
discutidos com entidades de
classe, como o abatedouro
municipal, política perso-

nalista, mudanças desne
cessárias no trânsito e o não'

cumprimento da promessa
de redução de cargos

. comissionados.
Em resposta, Bertoldi eNora

negam as acusações e

afirmam que "jamais houve
convite formulado ao PSDB
ou à vossa pessoa (Garcia)
para fazer parte do governo

municipal ou assumir cargos
na administração, apenas a

proposta de um projeto de

t.

apoio e governabilidade,
possibilitando uma convivência
mais amigável e harmoniosa,
em prol exclusivamente de
Jaraguá do Sul".

Já com relação aos programas
de ações de saúde, citam

números, reformas, aquisições
e programas criados pelo atual

governo, desmentindo a

afirmação de que o setor sofreu
perdas. Na área de educação,
elencam obras e programas
implantados, e sobre as

J

mudanças no' trânsito,
afirmam que no governo do
PSDB (1999 a 2004), "nada
foi feito". Sobre o abatedouro
municipal, acusam o governo
tucano de inaugurar a obra
em julho de 2004 "sem as

mínimas condições de uso,
faltando ins talações e

equipamentos e, inclusive,
sem a devida licença
ambiental e da saúde". E

questionam: "A quem
realmente serviu aquela
inauguração?" .

O prefeito e o presidente do
PR acusam ainda o PSDB de
aumentar em mais de 649 o

número de funcionários
concursados e estranhos ao

quadro, uma média de 108 a

mais por ano, enquanto que a

atual administração, de janeiro
de 2005 a dezembro de 2006,
"aumentou em mais 22 o

número total de servidores
públicos, umamédia de apenas
11 funcionários a mais por
ano". (CT)

Balanço Patrimonial de 31/12/2006 e 2005
(valores expresso em reais)

j

O CORREIO DO POVO

Presidente do PTB
crttlca Bertoldi

BM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇCES S.A
Cia. De Capital Fechado - CNPJ 81.004,657/0001-29

End. Rod. BR 280 Km 58 - Guaramirim • SC

Atendendo disposições legais e estatutárias, submetemos
a apreciação as Demonstrações Financeiras referente aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006 e

2005.

Guaramirim (SC), Fevereiro de 2007.

A Administração

ATIVO 31/1212006 . 31/12/2005
Ativo Circulante 5.349,15 39,814,15
Disponibilidades 3.318,17 28.990,21
Impostos a Recuperar 2.030,98 1.823,94
Créditos de Curto prazo · 9.000,00

Ativo Não Circulante 12.238.0�O,47 12.522.1)1.18

Realizável a Lon&o Pra� 74,377,60 118.622�
Partes relacionadas 74.377,60 118,629,06

Permanente 1�,UJ.!!7�,87 1�.48Mª9,U
Invest. em Controladas 1 J .390.256,91 11. 701.853.78
Imobilizado 773.415,96 778.635.34

Total do Ativo 12.243.399 62 12.638.932.33

PASSIVO 31/12/2006 3111212005
Passivo �ão !:;;lr!;!!la!!l:£ - �

Exie:ivel a Lon&o �azo · �
Mútuo Passivo - �

.Patrimônio Uguldo 12.243,399,62 12.580.448,99
Capital Social 1.1 J9.999,00 1.119.999,00
Reserva Lega I 223.999,80 223.999,80
(.) Ações em tesouraria (125.000,00',1 (125 .000,00)
Reserva de Lucros 11.024.400,82 1 J.361.450.19

Total do Passivo 12.243.399 62 12.638.932.33

DEMo"NSTRACÃO DO RESUl.TADO pO EXERCjC(Q

CONTAS 31112/2006 31/12/2005
U��l!esas ºl!e[a£Í!!oajs (!I0·2l!4,!!21 (7Z,��6,m

(-) Desp. Administrativas (54.179,29) (76.503,94)
(+) Desp. Financeiras Líq. 13.195,20 3.877.82

(�) Res. Equiv. Patrimonial (24.596,87) 614.658,80
(+) Ganho de Capital - 198.406,25

(=) Lucro Líquido (65.580,96) 740.438,93
(-) Destinações Estatutárias - �3.584,7jl

Reserva legal - .

Dividendos propostos · 243.584,70

(";', Lucro Lio. do Exercido 165.580.96) 496.854,23

Guaramirim (SC). 31 de dezembro de 2006

JARAGUÁ DO SUL

O presidente do PTB, Jair
Alexandre, classificou de

desrespeito a decisão do

prefeito Moacir Bertoldi (PR)
de extinguir a Codejas
(Companhia de
Desenvolvimento de Jaraguá
do Sul), da qual era o

presidente, sem o ter

consultado. Em função da
medida, Alexandre ficou fora
do governo municipal. A

. .exoneraçâo oficial acontece
dia 28 de fevereiro, já que a

Codejas deixa de existir a

partir de 1 º de março.
Alexandre reclama ainda

da forma como foi comunicado
da decisão de Bertoldi. "Fiquei
sabendo pela imprensa",
garantiu, acrescentando que
não foi consultado sobre a

extinção da autarquia. "Essa
é aminha indignação", frisou,
ironizando os argumentos do

prefeito para a tomada de
decisão: economia. "Se ele

Senhores acionistas,

Blásio Mannes
DiT. Presidente
CPF 004.366.319-20

(Bertoldi) quer mesmo
economizar, não deveria
nomear o cunhado naFuj�,
Aliás, a família dele leva p�r
mês cerca de R$ 50 mil da
Prefeitura", acusou.

Em função da exoneração
do presidente (o partido fica
sem representante no prpneiro
escalão), o PTB decidiu debmr
a base aliada e o vereado
Terrys da Silva passará a te
uma postura independente na
Câmara.

OUTRO LADO - Por
meio do diretor de Turismo

. I

Leônidas Nora, também
responsável pela articulação
política do governo, Bertoldi
respondeu que por várias
vezes tentou falar com

Alexandre, mas não obteiVe
êxito. "As negociações call). o
PTB não avançaram. Os
prazos pedidos eram

inviáveis", informou Nora,
para quem o tempo se

encarregará de curar -

feridas.

}

) -

Joel Marques de Oliveira
Contador-CRC PR 028775/0-9
CPF 470.611.119-68

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Mas diz que seria

':'preciso reajuste de

Jaté 8% para absorver

gasto com combustível

(,ri

�IIDAIANE ZANGHELINI
r(�ARAGUÁ DO SUL

�'J:

r Ld A Viação Canarinho
informou, ontem que não

)cestá previsto reajuste na

[ ,opassagem de ônibus, apesar
['Ide a quilometragem tier
()'aumentado aproxima
il3amente 5% após a

clmudança no trânsito

,'central. Apesar de descartar
reajuste da tarifa, o gerente

',de tráfego Rubens Missfeldt
{informa que seria preciso
L'subir o preço da circular de
.' 5 a 8% para absorver o maior
� gasto da empresa com

_; 'combustível, principal
mente devido ao aumento
médio do diesel nos últimos
12 meses.

Segundo Missfeldt, o

,...,

REGIAO SEXTA·FEIRA,' 23 de fevereiro un 2007 I 5A

número de reclamações por
parte dos usuários dobrou
desde a. alteração no

sistema viário e que algu
mas rotas alongaram o

percurso em até 650 metros.
É o caso das linhas de
Guaramirim, Santa Luzia,
Schroeder, João Pessoa, Três
Rios do Narte e Tifa
Schubert, que antes saíam
do terminal urbano e

passavam pela Getúlio
Vargas e Floriano Peixoto

para chegar à Ponte Abdon
Batista (Hotel Etalan).
Hoje, o itinerário até esse

ponto engloba Getúlio
Vargas; Procópio Gomes,
Ponte Valter Pícolli e Max
Wilhelm.

A partir de março, a

empresa vai fazer pesquisa
baseada em normas da
ABNT (Associação Brasi
leira de Normas Técnicas)
para calcular a diferença de
percurso e do tempo de
viagem das linhas. Em

seguida, será feito um

regiao@ocorreiodopovo,com,br

relatório comparativo com

números anteriores à

alteração do trânsito, que
será entregue à Prefeitura.

De acordo com o

gerente, o custo com

combustível poderia ser

reduzido com a implantação
de mais faixas exclusivas
para ônibus como a existente
entre a Arweg e o Líder
Club, na Avenida Waldemar
Grubba. "Com itinerário
mais curto, haveria mais
usuários e o engarrafamento
diminui-ria", explicou.

O secretário de Urba
nismo, Afonso Piazera, diz
estranhar o comentário
sobre o alongamento do per
curso porque a Canarinho
"acompanhou todo o estudo
de mudança do sistema
viário". Também garantiu
que, até agora, não foi
cogitado reajuste na tarifa
de ônibus para este ano. Em

2006, a circular passou de
R$ 1,80 para R$ 1,95, um
aumento de cerca de 8%.

IllllJlVIl lCP

Segundo Missfeldt, reclamações sobre atraso de ônibus dobraram desde a mudança no sistema' viário
I
I

i l Segurança alimentar é tema de Conferência na Unerj

-�
QUILOMETRAGEM: PREFEITURA ESTRANHA COMENTÁRIO SOBRE MAIOR PERCURSO

Canarinho nega aumento na passagem deõnlh s

A Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do

I Sul) é palco da "1 ª
I

I Conferência de Segurança
. J Alimentar e Nutricional da
� Amvali", que acontece até às

\

17 horas de hoje. O encontro

visa criar conselhos de

segurança, alimentar e

nutricional no Vale do
Itapocu e deba ter a

construção de políticas
públicas na área.
Com o tema "A. construção,

de um modelo sustentável de
segurança alimentar e

nutricional", o evento é uma

iniciativa' do Comsea
(Conselho Municipal de

SegurançaAlimentar) e conta
com apoio da Unerj, Samae
(Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto),

CORU PA' " :' ,- <� ".
.��,,'''' .(:!-I:>,.�-I '

Prova de concurso
ocorre no sábado
Neste sábado, 24, os

inscritos no concurso público
da Prefeitura de Corupá

I prestam prova seletiva, a partir
das 13hJO, nas dependências
da Escola Aluísio Carvalho,
no Centro da cidade. O
resultado vai ser divulgado no
dia 15 demarço e aqueles que
forem escolhidos devem ser

Contratados logo em seguida.

Urbano Agroindustrial,
Amvali (Associação dos
Municípios do Vale do
Itapocu) e Senai. (Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial) .

A conferência, aberta na

noite de ontem, contou com

a presença da representante
do Consea (Conselho
Nacional de Segurança
Alimentar), ReginaMiranda,
e do presidente da entidade
no Estado, Rui Ricard da Luz.
Os assuntos apresentados
foram o histórico do Consea,
o perfil da segurança
alimentar na região e os

programas e ações dos
municípios relacionados à

segurança alimentar e

nutricional.
A secretária executiva do

.GUARAMIRIM

Conselho do HMSA
tem nova diretoria
OConselho Deliberativo do -

Hospital Municipal Santo
Antonio tem novo presidente.
Agora o responsável pelo grupo
é Nilo Martini, que substitui
Osnildo BartelJunior no cargo.
Além disso, ficou decidida a

integração de Ademir Orsi,
Charles Longhi e Gilmar
Marcarini, como avaliadores
dos fechamentos contábeis.

Comsea, Maristela Alberton
Silva, diz que a formação de
conselhos de alimentação é
uma exigência do Ministério
do Desenvolvimento Social.
Apesar disso, Jaraguá do Sul
é a única cidade da
microrregião a contar com

essa organização.
Hoje, serão desenvolvidas

oficinas sobre produção de
alimentos, abastecimento e

garantia de acesso aos

alimentos de qualidade, saúde
e educação alimentar e

programas alimentares
suplementares. Entre os

assuntos a serem trabalhados
estão a distribuição igualitária
dos alimentos, a preservação
do meio ambiente e o

fortalecimento da agricultura
familiar. (DZ)

OPERAÇÃO CARNAVAL

Polícia Rodoviária
divulga'balanço
APolíciaRodoviária Federal

. registrou 344 acidentes, 199
feridos, 23 mortos e 5.300

autuações nas rodovias do
Estado durante a "Operação
Carnaval". Em 2006, a PRF
contabilizou 324 acidentes, 139
feridos e 20 mortos. A

fiscalização começou na sexta

feira e encerrou àmeia-noite de
quarta-feira de cinzas ..

'RE"RE-5E "R' 'EneER.
Acerele o ritmo de suas
conquistas na
Fellows'ldiomas.

. fj�i9'ltHiMMM.ei.I.J'.
Inglês ou Espanhol, � I •

Rápido e eficiente. ",

1 semestre em 1 mês.
Carga horária: Bh semanais.
Público: jovens e adultos.
Manhã/Tarde/Noite

Inglês ou Espanhol
Cursos dinâmicos.
do iniciante ao avançado.
Público: jovens e aduitos.
Carga horária: 2h semanais.
Manhã/Tarde/Noite
"cesconto para alunos novos
nas mensalidades de
Fevereiro, Março e Abril

i%i1MIWW.
Há muito tempo você queria
um curso assim.
Inglês ou Espanhol em 14 meses. *

Carga horária: 3h semanais.
Público: jovens e adultos.
Manhã/Tarde/Noite

Aqui você tem: '

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

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

Matriculas
Abertas

Solicite mais Informações

3275·3475
Início das aulas: 12.02.2007

Rua Domingos da Novq, 227 .Jaraguá do Sul
.

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

Fellows' Language School Ltda.®
---------------�--------------

______i� � � � �� � ------��---------------
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�ROMESSA: PREFEITO MARIO SERGIO PEIXER GARANTE ENTREGAR OUTRAS OBRAS ATE MAIO • INDICADORES. ECONÔMICOS

Estudantes começam o ano em

bscota nova no Bairro Quatí;

E cola Quati e Pré-Escola Sonho Dourado foram inauguradas na década de 1950 e hoje atendem ju.ntas quase 50 crianças do bairro

IPTU disponível na Prefeitura

educandário já foi de atende 35 alunos e a Pré-Escola,
responsabilidade do Estado, outras 11 crianças.
mas, na década de 1990 passou PRÓXIMAETAPA-Nodia
a Guaramirim. Agora, depois 1º de março, quinta-feira, é a vez

de reivindicações antigas da do Bairro Caixa D'Água. É que

comunidade, recebeu telhado, neste dia a Prefeitura inaugura
instalação elétrica, drenagem a nova Escola Padre Mathias e o

no pátio, piso cerâmico, Centro de Educação Infantil

pintura e salas, tudo novo. Roseli Ullmann, ambos naquela
Conforme a secretária localidade. A primeira vai

adjunta de Educação Cultura, atender 130 alunos de 1 º ao 5º

. Claudia Chiodini, a construção ano. São oito salas de aula, de
levou em torno de oito-meses informática e apoio pedagógico,
para ficar pronta. Ela custou biblioteca, refeitórios e banheiros.
cerca de R$ 98 mil, dinheiro O orçamento destinado foi de R$
vindo da administração pública

.

706 mil.

e do Fundef (Fundo de Já a segunda obra, instalado
Manutenção e no prédio onde antes funcionava
Desenvolvimento do Ensino a Padre Mathias, tem

Fundamental e Valorização do capacidade para abrigar 50

Magistério). A Escola Quati . crianças em meio-período e 30

I'stituição de ensino
m quase 50 anos.

. inaugurada depois .

�

de reforma e ampliação
�
�ELLY ERDMANN
tUARAMIRIM
i .

S A Prefeitura te-inaugurou�

�a manhã de ontem a Escola

Municipal E.E Quad e a Pré

!scola S�nho'Dourado, ambas
�calizadas no Bairro Quad. A
�

entrega da reforma e

�mpliação do espaço faz parte
de uma seqüência de obras

planejadas no setor da

�ducação para o primeiro
semestre desté ano.
� .

� Construído em 1958, o
�
..

�

'M quer quartel pronto até 2008
I A Polícia Militar de uma parceria e o barro'

�uaramirim deve terminar retirado' pode ser

q ano de 2007. com nova comercializado por elas",
s�de. A terraplanagem no explica.
¢rreno que vai abrigar a Outra conta evitada é

4brporação está em clima a da compra do terreno,

�celeradci e a meta é iniciar doado pela administração
as obras do quartel no pública municipal em

�
�gundo semestre. 2005. "As obras

I Solicitação antiga dos imperaram porque
-goliciais e da população, o tínhamos quase uma

drédio será construído na dezena de sugestões e,

tua 28 de Agosto, em enquanto não fosse

(:tente I
ao Corpo de decido, o governo de

'ombeiros Voluntários. Santa Catarina não

�or enquanto, o espaço liberaria a verba", afirma
*nda não tem condições Vonk. Neste a.no, o

qe ser utilizado porque é orçamento da Secretária
�g;eme demais, segundo o de Estado de Segurança

+JaPitão'da
PM, Rogério Pública reserva R$ 250

onk. Para mudar esta . mil para o quartel. Caso a

tuação, empresas de quantia não seja sufi-
.

trraPlanagem
trabalham ciente, a idéia é buscar

o local sem gerar despesas mais dinheiro dentro do
o município. "Formamos próprio município. (KE)

_c. �

MASSARANDUQA

Os contribuintes de
Massaranduba jápodem retirar
os carnês de IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano)
ria Prefeitura.' Eles estão

disponíveis no Departamento
de Administração e Finanças'
até o próximo dia 5 de março.

Segundo o responsável
pelo setor, Hilário. Fritzke, a
entrega começou na quarta
feira e até agora "omovimento
está dentro das expectativas".
No total, 2,7milmoradores do
município devempagar a taxa,

que este ano sofreu aumento

de 10% em comparação a

2006 ..
O acerto da conta pode ser

feito de duas formas: à vista ou
em quatro vezes. O primeiro
vencimento para quem optar

em tempo integral. A
secretária adjunta d�
Educação lembra que ainda
existem vagas abertas nesta

creche: Os interessados podem
procurar a direção a partir do
próximo dia 5.

NÚMEROS - A rede de

educação de Guararnirim
conta com 23 instituições que
oferecemEnsino Fundamental,
do 1 º ao 5º ano. De acordo
com levantamento de
matrículas para 2007, elas
atendem 1.850 alunos. Na

Educação Infantil, são cinco

creches em funcionamento,
mais a Roselí Ullmann a partir
de março. No total, os seis

centros oferecem quase 800

vagas.

pelo parcelamento é nodia 10
de março, assim como para

aqueles que preferirem a cota

única. Aposentados com

tenda familia� de até um

salário mínimo e agricultores
têm o direito de solicitar

isenção.
EMPRESAS - Donos de

indústrias e estabelecimentos
comerciais e prestadores de

serviços devem esperar em

torno de. 60 dias para
receberem o Alvará de

Licença para Localização e

Funcionamento. O
. documento só vai ser entregue'
após o término do recadastra
mento que tem início previsto
para 1º de março. A meta é

fiscalizar· de 1,3 mil aI,S mil

ernpresas.AtaxatanÍbérnterá
acréscimo de 10% em relação
ao ano passado.

i
I

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,080 2,082 11

PARALELO 2,20
.

2,30 11

TURISMO 2,020 2,173 11

• BalSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 45.955 0,79%
lit DOW JONES (N. York) 12.686 . 041%
11 MERVAL (B. Aires) 2.204 005%_._
11 NIKKEI (Tokio) 18.108 1,09%

0,6873

• CUB fevereiro

R$890,14

CONDOMíNIO DOS USUÁRIOS DO
ABATEDOURO MUNICIPAL

CONDUAM

ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2007

II

\

I
O Presidente do CONDUAM - Condomínio dos
Usuários do Abatedouro Municipal, usando das

faculdades que lhe confere o Artigo IV, assim como

o parágrafo 7° do Artigo VIII do Contrato Particular
de Convenção, convoca os Senhores Condôminos
para participarem da Assembléia'Geral
Extraordinária a realizar-se às 17 horas do dia 06
de março de 2007, na sede Administrativa da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, situada à
RuaWalter Marquardt, 1111, Bairro Barra do Rio
02 - Planejamento do Cronograma e execução das
obras do abatedouro:

/

03 - Demais melhorias a serem realizadas no

Abatedouro

Jaraguá do Sul, 23 de Fevereiro de 2007
.

Waldemar Rau

Presidente

\

CíRCULO ITALIANO DE JARAGUÁ DO SUL

CNPJ N!! 81.156.341/0001-52

JARAGUÁ DO SUL - sc

EDIT,A;l DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os

descendéntes de italianos maiores de dezesseis anos para
a Assembléia Geral Ordinária de acordo com o Art. 14, letra

"a" do Estatuto, a realizar-se no dia. 30 de março de 2007, às

18:00 horas em primeira convocação, na Sede Social do

Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, na Rua dos Imigrantes

Italianos, nº 33, Bairro Vila Nova, em Jaraquá' do Sul (SC),
para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEMDODIA

1.Prestação de contas do Exercício Social encerrado em

31.12.2006

2.Assuntos Gerais

Nota:A Assembléia Geral será constituída e funcionará em

primeira Convocação com maioria absoluta dos sócios e em
.

segunda Convocação, 60 minutos após, ou seja, às 19:00

horas, com a presença de qualquer número de sócios. (Art. 15)

Jaraguá do Sul (SC), 22 de fevereiro de 2007.
Joãozinho Júlio Depiné - Presidente
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...A TODA LINHA VOKSWAGEN
tJl� .

.s:

-uJij)
", ABERTA NESTA SEXTA-FEIRA ATÉ ÀS 19:00HS.

Aberto nesta Sexto-feira dos 8:30hs às 19:00hs.

Jaraguá do Sul - Rua Bernardo Dornbusch, 800
3274.6000

CaraguáToda a linha
Volkswagen cam

Garanti0.

CONSÓRCIO NACIONAL ®.,�VOLKSWAGEN � Sua Concessionária do CoraçãoINClUSO

Condições vólidas poro lado linho Gol zera quilômetro, financiamento (CDC) em 60 parcelas, entrada mínimo de 50%, taxa de 1,69% a.m., 22,28% 00 ano.
(') Valor das demais 48 parcelas paro o Gol City 1.0 2 portos bósico, valor do veículo à visto: R$ 23.790,00. Entrada de R$ 11.895,00 , 12 primeiras parcelas( até fevereiro de 2008 ) de R$ 99,00 e demais de R$ 411,64 - Valor total da operação: R$ 32.841,81. Valor das prestações consideram IOF, Tarifa de Aberturade Credito não incluso. Imagens de cunho meramente ilustrativas. Outras opções de finandamentos à partir de 10% de entrado mais 60 vezes paro toda linha
exceto Kombi. 'Promoção apenas para veículos em estoque. TAC não incluso de R$ 550,00. Ofertas válidos até 24/02/2007.
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APENAS REABILITAÇÃO: JOGADORES TERÃO FOLGA HOJE DE MANHÃ E FAZEM UM TREINO À TARDE

Itamar Schulle acredita que
enfrentará um time motivado
Técnico tricolor diz

que vitória na Copa
do Brasil trouxe
ânimo ao Figueirense

JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

O técnico Itamar Schulle
disse que o time do [uventus
está consciente das
dificuldades que vai enfrentar
em Florianópolis, domingo, às
16h, contra o Figueirense. Para
o Chefe, elas só aumentaram

esta semana, com a vitória na

Copa do Brasil, a estréia de
Mário Sérgio como treinador e
as boas atuações de Ruy e

Wilson, osnovos contratados do
alvinegro para a temporada. O
confronto que pode valer o
título do returno foi antecipado
para as 16h.

Schulle acredita no

desempenho da equipe e diz

que o grupo está bem centrado
no jogo. "Já discutimos todas as

dificuldades que teremos. Digo
mais uma vez que oCriciúma é

favorito porque joga em casa e

nós enfrentamos o atual

campeão catarinense e sétimo

Itamar Schulle vem conversando com o grupo e acredita que o Criciúma seja o favorito para conquistar o título

colocado na Série A do

Brasileiro", comentou o

treinador. Com o time todo a

disposição, será a primeira vez

em todo campeonato que
Schulle terá a oportunidade de
repetir a escalação. Mas de
ainda não sabe se vai poder
contar com o capi�ão Pereira,
que viajou para oMato Grosso

para acompanhar o velório da
mãe.

"Ele chega amanhã (hoje)
de viagem e vamos conversar

com ele. Ele é nosso capitão e

titular do time e depende dele
jogar. Se ele estiver com o lado
psicológico abalado, vamos
respeitar e sei que temos

jogadores que podem substituí
lo a altura", declarou.

FESTA - Schulle também
deu uma nova versão ao que
foi noticiado ontem sobre a in

dignação dele com a festa pro
gramada para acontecer do

mingo, no JoãoMarcatto, caso
o Juventus vença o turno.

"Quero deixar bem claro que
não sou contra a festa. O que
não gostei foi que divulgaram
isso pela internet e que pode
cair na mão de Figueirense ou
Criciúma. Se quiserem fazer
festa, pode fazer,mas não pode
mos divulgar para os outros

pensarem que estamos no clima
de 'jáganhou"', afirmou. "Tam
bém não estou chateado com

rádio nenhuma porque eu nem
sabia que o evento era promo
vido par uma rádio", emendou.

O CORREIO DO POVO

Triatleta estréia no

Catarinense domingo
JARAGUÁ DO SUL

vernlevando o esporte mais a

sério, priorizando os resultados,
"Eu sou militar e sempre corri e
nadei. Daí para o triatlo foi um
pulo". Além do triatlo, ele
também compete no duado
terrestre (corrida e ciclismo) e

duatlo aquático (natação e

corrida), sendo, neste último o

atual campeão estadual na,
categoria 30-34 anos.

Nos últimos dois anos
Mandalho representou Jaraguá d�
Sul nos Jogos Abertos e espera
fazer o mesmo este ano. Para isso I

quer contar com mais apoio da
FME e também da iniciativa
privada. "Não só para os Jasc, mas
para todas as competições. Temos
muitos custos e seria ideal ter
alguém ajudando", afirmou.

PIERO RAGAZZVOCP

O jaraguaense Jonathan
Mandalho, a exemplo de
Fernando Radunz, também
estréia neste fim-de-semana no

Campeonato Estadual de Triatlo.
Mandalho é o atual vice

campeão na categoria 30-34 anos
e o objetivo dele, neste ano, é

conquistar o título da categoria.
"Ano passado fiquei em segundo
por uma diferença pequena de

pontos", lembrou o triatleta, que
divide a esporte com a clínica

odontológica e a família. '

"Quando vejo que tenho um

tempo, aproveito para treinar",
comentou. Mandalho pratica o

triatlo há quatro anos e há dois

Jonathan Mandalho estréia no Estadual de triatlo no domingo,

Santos pensa no futuro e quer tirar
o meia Alex do futebol da Turqui�vuLGAAO

SANTOS

Há um consenso na diretoria
do Santos de que Zé Roberto
deve sair na metade do ano, o

que deixa a equipe à procura de
um novo camisa 10. E, se as

condições certas aparecerem, o
time pode entrar na briga por
Alex. A primeira peça do

quebra-cabeça é o próprio
jogador. Se elemantiver a posição
de sair do Fenerbahce (Turquia)
em julho, o Santos pode
oferecer-lhe o mesmo salário de
Zé Roberto: R$ 500 mil.

"Eu acho que é muito cedo

para falar. Depende de muita

coisa. Se ele realmente estiver

disponível para voltar ao Brasil
e se estiver sem contrato na

Turquia, como vamos dizer que
não interessa", especula um

integrante da diretoria de
futebol santista. Há também o

fator Vanderlei Luxemburgo. O
melhor futebol da carreira do
armador foi com o atual técnico
da equipe. A continuidade no

clube no segundo semestre

pode aumentar a possibilidade
de contar com o jogador, já que
ambos são amigos. Luxemburgo
tem poderes monárquicos
sobre os assuntos do futebol

profissional do Santos.
Além de Zé Roberto, a saída

de Cléber Santana é pratica
mente certa. O artilheiro
santista nesta temporada
interessa ao Atlético de
Madrid. Alex quer deixar Turquia em julho

PREÇO DE FÁBRICA
(47) 3275-1926

'1\
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Promoção de verão
Preços:

R$5,OO - R$10,OO
R$15,OO • R$20,OO
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CRIME E CASTIGO
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REINO UNIDO CONFIRMA
VIAGEM DO PRíNCIPE
HARRY PARA COMBATER
NA GUERRA DO IRAQUE � �3

Especialistas debatem redução da maioridade penal
Procurador critica
sistema prisional
e defende adoção
de medidas que
sejam capazes de

recuperar jovens

BRASíLIA

A adoção de parcerias
....público-privadas para a

._/

construção de presídios
modernos que realmente

ofereçam condições de

recuperação
i

do preso;

aprovação de leis como a da
reforma processual penal;

i incentivos fiscais para

empresas que recebem em

seus quadros ex-presidiários
ou jovens que passaram por
medidas sócioeducativas e

DESEMPREGO CRESCE E

ALCANÇA 9,3% NO MÊS
DE JANEIRO. RENDA
DO TRABALHADOR CAI ® 82

investimentos no Judiciário
para a fiscalização da

aplicação de penas
alternativas.
Essas foram algumas das

sugestões apresentadas pelo
presidente da Associação
Nacional dos Procuradores
da República, Nicolau Dino
de Castro, para recuperar

.
crianças t; adolescentes em

situação de conflito com lei .

"N ão é encarcerando

criança e adolescente que
vamos resolver o problema
da violência" .:
O procurador foi umdos
participante de audiência

pública na Comissão de
Direitos Humanos e

Legislação Participativa do
Senado, para discutir se há
necessidade ou não de

reduzir amaioridade penal.
A maioria dos parti
cipantes se manifestou
contrária a mudança, que
segundo especialistas pode
aumentar ainda mais a

violência.
O representante da

Comissão de Direitos
Humanos da Ordem dos
Ad vogados do Brasil

(OAB), J omar Alves
Moreira, afirmou que a

adoção mais freqüente de

penas alternativas poderia
evitar que jovens
passassem pelas "univer
sidades do crime". Ele
também criticou o sistema

carcerário do país e

defendeu investimento

pesado em educação.
A sub-secretária

Bispo critica transposição do São Franc{sco
BRASíLIA

o bispo Luís Flávio Cappio,
protocolou ontem no Palácio do
Planalto urna' carta para o

presidente Luiz Inácio Lula da
SUva reiterando sua posição
Contrária ao projeto de

transposição do rio São
Francisco. O religioso ficou
conhecido por ter protagonizado
em 2005 urna greve de fome em
protesto contra as obras de

transposição do rio.
O bispo do município de

Barra (BA) afirma, na carta, que
falta ao governo urna "decisão
IXllílica mais lúcida" para frear as
obras de transposição previstas
�lo Ministério da Integração
Nacional. E pede a reabertura'
do diálogo sobre o projeto.
liNosso pedido,' senhor

presidente, é. que se retome o

diálogo e que se garanta que seja
amplo, transparente, verdadeiro
eParticipativo", disse.
Dam Luís acusou o Mirristério

da Integração Nacional de ser o

responsável pela decisão de não
OUvir OS movimentos sociais na

discUSsão sobre a transposição do
São Fran' "O "/'

ClSCO. rrurusteno

fíôlllpre andou na contramão de
tudo o que sempre foi dito pelo

governo. O Ministério da

Integração se tornou um

ministério de um projeto só.
Colocaram na cabeça que deve
ser feita a transposição, atrelàram
a ela a revítalízação do rio e

querem colocá-la goela abaixo da

nação", enfatizou.
O bispo também disparou

críticas ao ministro da

Integração, Pedro Britto, que

segundo ele é uma "versão

piorada" de seu antecessor na

pasta, Ciro Gomes. "Eu

gostaria de alertar ao

presidente que, ao nomear

pessoas tão ,importantes,
pegasse alguém comprometido
com as reais necessidades da

população", disse.

..

Bispo Luiz Flávio Cappio mostra carta que encaminhou ao presidente

"
"Apesar da abertura do diálogo, o governo se manteve
fechado na proposta de realizar as obras. Nós não

percebemos mudança na atitude. Por enquanto, esse
diálogo tem sido de surdos", criticou.
Luiz Flávio Cappio
Bispo

\.1

especial da Criança de do
Adolescente, da
Secretaria Especial de
Promoção da Igualdade
Racial, CarmemOliveira,
afirmou que apenas 14%
dos delitos cometidos

pelos jovens foram contra

a pessoa. A maioria foi
contra o patrimônio .

Segundo Carmem, o custo
mensal para o Estado de
um jovem em situação de
conflito com a lei supera
os R$ 4 mil, contra menos

de R$ 1 mil para manter

um estudan-te em sala de
aula. "Qual pai de família,
hoje, pode aplicar esse

dinheiro na educação de
um jovem no Brasil?".O
tema volta a pauta na

próxima semana. Segundo especialistas, jovens precisam de políticas socióeducativãs-�;;;-;
, �

Metrô de SP
tem novo

presidente
O secretário dos Transportes
Metropolitanos de São Paulo,
José Luiz Portella, assumirá

. interinamente a presidência
doMetrô, com a saída de Luiz
Carlos David -q u e

apresentou e teve seu 'pedido
de demissão aceito pelo
governador José Serra

(PSDB) na noite de quarta
feira.
A saída de David rio cargo

ocorre pouco mais de um mês

depois do desabamento nas

obras da estação Pinheiros,
na linha -l-Amarela, que
causou a morte de sete

pessoas. Ele alegou motivos

pessoais para a demissão,
segundo nota divulgada pela
Secretaria de Comunicação
do governo estadual.

Segundo um dos integrantes
do governo de Sp, a relação
entre Portella e David ficou
ainda mais difícil quando
vieram à tona relatórios'
encomendados pelo próprio
Metrô apontando "não
conformidades" nas obras.

Saneamento Básico
;.1'

»

recebe mais recurso
A Lei do Saneamento

Básico (Lei 11.445/2007)
passou a valer oficialmente
desde ontem. O texto,
sancionado no ano passado,
prevê a universalização dos

'serviços de abastecimento
de água, rede de esgoto e

drenagem de águas pluviais,
além da coleta de lixo para

garantir a saúde da

população brasileira.
Entre as principais

mudanças estabelecidas está
o controle'social na gestão
dos serviços prestados de
saneamento. De acordo
com o secretário Sérgio
Antônio Gonçalves, a lei
criou mecanismos e

procedimentos que

garantem à sociedade
informações, representação
técnica e participação nos

processos de formulação de

políticas, de planejamento e

de avaliação relacionados
aos serviços públicos de
saneamento básico.
Estão previstas ainda regras

para o corte dos serviços de
.

saneamento no caso de
inadimplência do usuário.
Somente hospitais, e�Ç,oilis)

�,' --� ..j'

asilos e penitenciárias'tBwia
'garantia do fornecimento qb
serviço. O consumidor deve
ser informado do corte do

serviço 30 dias antes de a

empresa adotar a suspensão
do fornecimento.
A Lei do Saneamento Báscio
determina investimentos no

setor de R$ 10 bilhões por
ano, incluídos recursos (R$ 3

bilhões) provenientes do

Programa de Aceleração de
Crescimento (PAC). Para o

secretário nacional de
Saneamento Ambiental, esse
investimento anual durante o
período de 20 anos garantirá
a universalização dos serviços.
Apenas 47% da população

urbana brasileira tem acesso

a rede coletora de esgoto e

apenas metade desse

percentual conta com
serviço de tratamento de

esgoto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



28 I SEXTA-FEIRA, 23 de fevereiro de 2007 SANTA PANORAMA

DEPOIS DE UM ANO DE INVESTIGAÇÕES
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Polícia desmantela

quadrilha em Jurerê
Grupo estava em

mansão alugada
e aplicava golpes
de empréstimos

FLORIANÓPOLIS

Após um ano de

investigações, a delegacia
,

de Roubo de Carga e

Defraudações do

Departamento Estadual de
Inves tigações Criminais

(Deic) do Rio Grande do
Sul prendeu ontem, os três
líderes de uma quadrilha
que atuava �o Rio Grande
do Sul e -ern Santa

I

Catarina.
As prisões aconteceram

na praia de J urerê
Internacional em uma

mansão alugada por 19
dias. O ex-oficial de

Justiça e estudante de
Direito Enio Becker

Formiga, Joni Ricardo
Duarte e Tiago Formiga

lideravam um grupo de
estelionatários que se

faziam passar por agentes
da Financiadora de
Estudos e Projetos do
Ministério da Ciência e

Tecnologia, a Finep. Eles
são acusados de aplicar
golpes em seis empresas do
Rio Grande do Sul,
incluindo um hospital e

uma universidade, e o

valor gira em torno de R$
3 milhões.

Segundo a Diretoria
Estadual de Investigações
Criminais (Deic) de Santa

Catarina, a casa servia de
fac;hada para al iciar

empresários catarinenses.

N a mansão, foram

apreendidos três veículos

importados, como Ferrari e
Porsche. Também foram

presos temporariamente o

policialmilitar gaúcho Luís
Fernando Rosa da

Conceição�ue fazia a

proteção da casa com uma

pistola da Brigada Militar,
e outro segurança.

O delegado Arnolfo
Vieira Junior, do Deic/RS,
disse que a quadrilha
procurava empresas e

oferecia empréstimos em

torno de R$ 1 milhão para

projetos, exigindo um

percentual de 10a 20%
adiantado pela
negociação. Depois, eles
mantinham contatos

periódicos com os clientes
e diziam .qu e tinham
conseguido aumentar o

valor do empréstimo para
R$ I .s milhão a R$ 2

milhões, elevando

conseqüentemente o valor
da taxa. Após receber o

dinheiro, os golpistas'
desapareciam.
A polícia ainda não sabe

quantas empresas foram

prejudicadas pelos golpistas
e espera prender outros

integrantes nos dois, estados
do Sul do país.

Justiça nega culpa por '

revista leita em banco
'

,

FLORIANÓPOLIS
0$ advogados do Besc conseguiram reverter a decisão

O Tribunal de Justiça
de Santa Catarina (TJSC)
negou pedido de

indenização de R$ 7 mil

pot danos morais a um

homem que alegou ter

recebido tratamento

injusto ao ser revistado por
.policiaís militares em uma

agência do Banco do
Estado de Santa Catarina
(Besc) .

André Luiz da Silva'
Kasmierski afirmou que
aguardava, no caixa

eletrônico,' a abertura do
banco para efetuar um

pagamento. Nesse mp-

menta, foi abordado pelos
policiais, que passaram a

'

revistá-lo sem justificar
nada. Ao pedir
esclarecimentos, o gerente
do banco disse que chamou
a polícia por suspeitar de
Kasmierski.

O banco ressaltou que
a abordagem foi feita no

saguão da agência, onde o

rapaz se encontrava

sozinho.
Para a desembargadora

Salete Sommariva, a

atitude do gerente de
chamar a polícia reflete em

uma desconfiança baseada
na situação caótica pela
qual passa � sociedade.

'\,

LUCRO

Vendas aumentam
no carnaval de se

O carnaval teve reflexo

positivo no comércio de
Santa Catarina. O mau

tempo, que inviabilizou a

praia no começo da se

mana, favoreceu o passeio
dos visitantes, nas lojas e

nos shoppings. A expec
tativa de aumento de 5%
nas vendas em relação a

2006 pôde ser conferida em

regiões como Itapema e

Balneário Camboriú.
"Com o Carnaval antes

do período letivo e a

chuva que caiu durante o

período; o resultado foi

positivo", comenta Olair
Klemtz, diretor distrital da
Federação das CDLs de
Santa Catarina (FCDL/
SC) na região de Itapema.

N as praias de Floria

nópolis os lojistas também
comemoram. Segundo o

comerciante, Cláudio
Ferreto, dono de loja no

balneário Ingleses, este foi
o melhor Carnaval desde
2004 e ajudou a recuperar
as vendas da temporada.A
expectativa é de que o

movimento no comércio se

mantenha alto até o

próxima domingo.
.

"- '.
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Pelo Estado
Sem-cargo aumentam pressão interna no PMDB
Odescontentamento do sem-cargo no PMDB acabou fazendo-os vestir, a Cami_'

seta de Paulo Afonso Vieira. Com a vinculação das nomeações de segundo
e terceiro escalões à votação da reforma administrativa, a legião de mais de mil
comissionados à deriva desde 31 de dezembro tem colado no ex-governador a,

personificação dos interesses contrariados pela remontagem do governo de Luiz .:
Henrique. Diferentemente de quem emplaca no primeiro escalão, aqueles que as-

�I:

piram vagas de segunda e terceira categorias no governo - com vencimentos entre
R$ 1,3mil e R$ 3,3mil- agregam ao arranjo político uma questão bemmais prosaí. . ':

ca: precisam de emprego para sobreviver. O que só faz aumentar a pressão interna
no PMDB. Já que a recente decisão judicial contra Paulo Afonso pode representa
um balde de água fria sobre o time dos "injustiçados" do segundo mandato, o
grupo agita uma carta na manga. Articula para que seja concretizada a volta de '

EduardoMoreira à presidência da sigla, marcada-paramarço,mas que poderia ser, ','
postergada. Com o ex-governador, o jogo partido versus governo recomeça.

; ,

I I

Na fila
Vice-governador Leonel Pavan vai ter de es
perar até o dia 9 demarço para inscrever seu
nome no rol de governadores de se. Neste
final de semana em que LHS se afasta para
comemorar seu aniversário no Uruguai, o
tucano assumiu apenas interinamente.

Troca de partido
Pavan tem planos de filiar ao PSDB pelo
menos meia dúzia de prefeitos. Metade
deles, logo. Na lista, há duas baixas no

PP: Leonel Martins, de Piçarras, e Aderbal
Manoel dos Santos, de São João Batista. O
terceiro, Albert Stadler, de Porto Belo, foi
eleito pelo Pl'B.

Fóruns parlamentares
Imediatamente após a posse da legislature
anterior, chegaram a ser instalados 18 fó
runs parlamentares na Assembléia Desta
vez, também já é grande a lista. E com a

criação destes que os deputados tratam
de definir a linha de atuação do mandato.
Hemeus vai se dedicar à ampliação de va
gas de ensino superior federal; Pontícelli,
às águas; SérgioGrando, aos problemas de
aquecimento global e saneamento; Dirceu
Dresch, à adequação da Lei Geral das Mi
cros e Pequenas Empresas. E assim vai.

Maisbalé
[oinville, Blumenau, Florianópolis, [ara
guá do Sul e Criciúma são as cidades nas
quais o Ballet Real da Dinamarca fará in
cursões em julho. Acertado ontem na Casa
D'Agronômica.

Serafirn Venzon, que assumiu cadeira
na Alesc ontem, é o nome com o qual
o Leonel Pavan pretende contrapor
as pretensões do PFL de Ciro Roza. O

prefeito de Brusque. já anunciou que
vai mudar o domicílio eleitoral para
Balneário Camboriú, naturalmente com
intenção de disputar a prefeitura. Pavan,
depois de fazer troça e dizer que é bom

que a oposição se divida, reconhece que
o PSDB pode conversar sobre a sucessão
de Rubens Spernau no âmbito da aliança
governista. "Quem em troca eles apóiem
Venzon em Brusque", provoca o tucano.
Vai ser difícil: até Luiz Henrique já
lançou o nome do vice de Roza e atual

deputado Dagomar Carneiro, do PDT,
à prefeitura em 2008. E em Brusque não
tem segundotumo.

L
-

.,'

1,J._
\ �,

:/l

Podefechar
Ministério Público pediu à Justiça a sus- �l
pensão das atividades no prédio do Cen- ,q
tro Integrado de Cultura (CIC) na Capital. ,

Há cincomeses estourou o prazo - de nove' /-\

meses - para adequar a edificação às nor- is.
mas de segurança contra incêndio.

Amigo da latinha _

,:))

Ao que parece, o líder do PP na Assem-:"
bléia e radialista, Kennedy Nunes, assu-q
miu na Assembléia a oposição uno varejo";1
até então concentrada em [cares Ponticelli.
Para o presidente do PP e agora da Esco-

_

.la do Legislativo, aparentemente, ficarão
os enfrentamentos no setor de /Iatacado" � , �
Ontem, ao despedir-se de Dado Cherenu �
Kennedy, sempre à vontade ao microfo
ne, fez um apelo para que o secretário de�,
Saúde visite os hospitais de Joinville, 'onde'�
pacientes são servidos com marmitas e a

..

roupa é lavada fora.

Reação partidária i;;

PT e PMDB devem enfrentar deslifiliações
por imiscuírem-se nas eleições da Coope
raliança, em Içara.

Toma-Iá-da-cá
Clésio Salvaro admite que tucanos possarr: '

ficar ao lado do prefeitoAnderieiAntoneijÍ)J
caso o PMDB dê a contrapartida em mu- (I

nicípios como Cocal do Sul, Urussanga'ci �
Siderópolis e Nova Veneza. Pra coroeço-
de conversa. EduardoMoreira deu rasante ';

em Criciúma ontem. Também tratou da fh�,
liação de Ízio Ináco "Hulk" ao PMDB.

",

-------------------------------------------------------------,

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC cOlunaadi@cnrsc.com� ,

ÃDRiANABÃLrnsSAREw,'cõM-CõLÃBORACÃÕ-iiE'KAru"NA'MANAruM/cR!ciÓMÃEPÃTRlciA-GOMES/FLÕ!ÜÃ"NÕPÕÜs.
"

Associação dos Diários do Interior

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco • O
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Destaque Catarinense - Diário da Cidade· Diário da
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PANORAMAl) OCORREIO DO POVO

�
t-NÚMEROS DO MÊS DE JANEIRO

!

:Taxa de desemprego
I

Isobe e fica em 9�3%
!
i

SEXTA·FEIRA, 23 de fevereiro de 2007 I 83cadernob@ocorreiodopovo.com.br

MUNDO• PELO
O presidente da Itália, Giorgio Napolitano, ontem

consultas com os grupos políticos para encomendar a

formação de um novo governo, após a renúncia do primeiro
ministro Romano Prodi.Napolitano abriu os contatos
recebendo os presidentes da Câmara dos Deputados, Fausto
Berttinoti, e do Senado, Franco Marini. Depois, vai ouvir os
líderes des partidos.

I

As opções são várias. Napolitano tentará verificar a

solidez da maioria de centro-esquerda e as condições de I

estabilidade da atual legislatura.Prodi está disposto a formar
um novo Executivo, se Napolitano quiser, mas com a

condição de que seja forte e conte com um amplo apoio no

Parlamento.
A Democracia de Esquerda (OS, ex-comunista, maior

partido da coalizão) anunciou que pedirá a Napolitano que
confie a Prodi a formação de um novo Executivo. O líder do
partido, Piero Fassino, fez um apelo aos aliados para que
apóiem o primeiro-ministro.

A queda do governo de Prodi aconteceu depois de ele
perder no Senado uma votação sobre as linhas de 'política
externa. Ele não contou com o apoio de dois parlamentares
de sua coalizão e de alguns senadores vitalícios.

Após renúncia,
iniciam consultas
sobre governoDIVULGAÇÃO

Rendimento médio

:
. �o trabalhador caiu

� ,1% em relação
, ao mês de dezembro Presidente ITaliano

tenta manter força
depois da saída
de Romano Prodi

. J

• A taxa de desemprego
�as seis regiões do País

iubiu em janeiro a 9,3%,
�n.te taxa de 8,4% em

Clezembro do ano passado e

tie 9,2% em janeiro de

�006, o que representava
�ais 203 mil pessoas

�rocurando trabalho no

total, informou o Instituto

�rasileiro de Geografia e

�statística (IBGE) ontem.
I Segundo a Pesquisa
I

Mensal de Emprego do
BGE, o movimento é

_;_

zonal para inícios de ano,

'quando as empresas
, ;trabalham em ritmo menor.
1 Embora quase todas as

;regiões terem apresentado
lalta do número de

�.;aesocupados, o aum�nto
!foi mais significativo nas

lregiões metropolitanas de

lSalvador (9,2%), Belo
iHorizonte (18,1%), São
I

:Paulo (12,2%) e Porto

IAlegre (21,5%).
O rendimento caiu

�: ,1% em janeiro em

!relação a dezembro, mas

!subiu 4,7% ante o mesmo
I

:período de 2006. O
!rendimento médio real
I

Destruição
Dezessete carros do

governo e da ONU e 20
casas, foram incendiados
entre ontem em Dili (capital
do Timor Leste) por
centenas de pessoas que
protestavam pelo corte da

distribuição de arroz aos

moradores.

PRíNCIPE NA GUERRA O príncipe Harry da Inglaterra, terceiro
na ordem-de sucessão ao trono, será enviado ao Iraque como

militar, anunciou ontem o ministério britânico da Defesa. Ele
será o primeiro membro destacado da Família Real britânica a

servir na frente de batalha desde 1982, quando o príncipe
Andrew, pilotou um helicóptero na Guerra das Malvinas.

PREJuízo O déficit comercial dos Estados Unidos em

dezembro foi maior do que o esperado e cresceu 6,5% durante
todo o ano de 2006 para o valor recorde de US$ 763,6 bilhões.Segundo IBGE movimento é normal nos primeiros meses do ano

Culpado
Mais um soldado americano
se declarou culpado de ter

participado do estupro
coletivo de uma menina

iraquiana de 14 anos e de
assassinar a vítima e a

família dela, em março. Ao
admitir a culpa, Paul Cortez
escapou da condenação à
morte.

ficou em R$ 1.066,10. Já
em relação a janeiro de
2006, houve um aumento

de 4,7%. A queda do
rendimento foi mais

acentuada nas regiões
metropolitanas de
Salvador (-3,9%), São
Paulo (-2,1%), Rio de

Janeiro e Porto Alegre (-
0,6%). Em Recife e em

Belo Horizonte, houve

recuperação, de 1,3% e

3,3%, respectivamente.

• DESEMPREGO NO PAís CRUELDADE A americana Liz Carroll é acusada da morte de
seu próprio filho em Batavia, no estado de Ohio. Liz e o

marido, David Carroll Jr prenderam a criança no closet,
enrolada em um cobertor e fita adesiva, enquanto saíram para
uma festa, em agosto de 2006.

-

Janeiro de 2007: 9,3%

Janeiro de 2006: 8,4%

Porregião:

Terceiro ataque químicõ preocupa EUA
Na quarta-feira, uma picape carregada de latas com o gás
venenoso explodiu em Bagdá, matando duas pessoas e

deixando vários feridos. Foi o terceiro ataque do tipo no

último mês.O gás de cloro queima a pele e pode ser fatal
depois de ser inalado algumas vezes.

Após a última explosão, um porta-voz do Exército americano
disse que os ataques químicos parecem ser uma nova tática
dos lnsurçentes para criar o caos no Iraque.Na terça-feira,
uma bomba atingiu um caminhão carregado de gás de cloro
no norte da capital iraquiana, matando cinco pessoas e

liberando vapores que deixaram mais de 150 doentes.
Há três semanas, um caminhão carregado de explosivos e um

tanque de cloro explodiram na província de Anbar. Mais de
12 pessoas morreram.

Em Porto Alegre: 21 %

Em Belo Horizonte: 18,1 %
Extradição

Rendimento médio: R$1.066,10
A policia do Equador
solicitou ao Brasil a

extradição do libanês Zeaiter
Rady Sohbi, considerado o

lider de uma rede
internacional de narcotráfico
que supostamente
financiava grupos terroristas
no Oriente Médio.

,

(-------------------------------------------------------------
I .

llmprensa britânica,

icritica PAC de Lula
I

COMERCIAL

Superávit de
US$ 700
milhões

·.RIO DE JANEIRO de capital para investimento
não é a única barreira ao

crescimento do Brasil".
Para a reportagem, "a

impressão de que o governo

quer gastar para conseguir
crescimento é reforçada pela
relutância do PAC em

atender a questões
fundamentais como pensões
e reforma trabalhista".

O jornal conclui dizendo
que os analistas não temem

uma possível mudança de
rumo de Lula rumo ao

populismo, mas que, "ao não
conseguir agarrar a

oportunidade oferecida pelas
condições globais benignas
para reformar o Estado, ele
condene o País a muito mais

anos de mediocridade.

A balança comercial
brasileira registrou superávit de
US$ 700 milhões na terceira

semana de fevereiro, elevando
o saldo positivo do ano a US$
4,246 bilhões. Segundo dados

divulgados ontem, pelo
Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, as

exportações na semana de 12 a
18 de fevereiro somaram US$
2',795 bilhões, com média por
dia útil de US$ 559 milhões.
As importações totalizaram

,

US$ 2,095 bilhões, commédia
diária de US$ 419 milhões. O
mercado estima para este ano

superávit comercial deUS$ 39
bilhões, segundo o último
relatório divulgado pelo Banco
Central.

I
,

O Plano de Aceleração
-

,
o Crescimento (PAC),

llançado no m'ês passado
jpelo presidente Luiz Inácio
: L�la da Silva, não toca nos

!principais pontos que

:etnperram a expansão da
;economia brasileira e
. atneaça deixar o país para
trás em relação às demais
nações emergentes, afirma
reportagem publicada
Ontem pelo diário britânico
'F'� Inancial Times.
.

O jornal observa que o

·Ptincipal ponto do PAC é a

,apOsta nos investimentos
I públicos como propulsor do
cres .

CImento mas
/ ar

'

g\ltnenta que "a escassez

Juíza autoriza julgamento de aliados de Pinochet

A juíza francesa Sophie Clement, de Paris,
.

aprovou um requerimento da promotoria
pública da França para julgar 17 aliados do
general chileno Augusto Pinochet.O caso

se refere ao desaparecimento de quatro
cidadãos franceses durante o governo de
Pinochet (1973 a 1990).Os 17 réus, muitos
deles ex-membros do governo de
Pinochet, serão julgados à revelia em um

tribunal de Paris.
Eles são acusados de seqüestro e tortura
e do desaparecimento dos europeus. Dos
quatro franceses desaparecidos, dois
eram colaboradores da ex-presidente
chileno Salvador Allende e outros dois
eram simpatizantes de esquerda.O
julgamento só deve começar a partir no
final deste ano.

•
'I
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Nada como o doce
sabor do velho e

'bom chocolate

Alimento traz sensação
de bem-estar, mas deve
ser consumidocom

"-ca�tela e moderação

..'r Com a proximidade da Páscoa,
'"
o que todo mundo quer é um

coelhão para trazer aquele
•

merecido ovo de chocolate. Pois é,
� chocolate combina com amor,
-

beijos, carinho e porque não, com

"

sexo - apesar de uma pesquisa
.

,
mundial séria ter revelado que as

pessoas, principalmente as mais

,'.carentes, preferem chocolate' a

F sexo.Melhor seria ter os deis ...
,

O chocolate já é especial
�, desde o nome que originalmente
�. é Theobroma, que do grego quer
dizer "alimento dos deuses", e não

cs» deve ser à toa. A história do

chocolate. começou com as

civilizações asteca e maia, na

América Central, onde hoje
ficam os territórios do México e

daGuatemala.
Uma das melhores notícias

sobre o chocolate nos últimos
tempos, é que o chocolate tem

substâncias que são

antioxidantes, ou sejam, que

ajudam a prevenir doenças e o

envelhedmento, por isso

surgiram os tratamentos estéticos
a base de chocolate, como banhos,
sabonetes, barras de massagem
etc.

O problema é que o chocolate,
como qualquer alimento calórico
engorda. Ele é um alimento rico
em calorias, composto por
carboidratos, gorduras e uma

pequena porção de proteínas. Os
estudos demonstram que o cacau,

que é a base do chocolate, possui
substâncias químicas que podem
causar o mesmo tipo de sensação
'percebida em pessoas viciadas em
álcool ou drogas. Uma delas é a

anandamina, um tipo de gordura
que ativa os receptores químicos
cerebrais. As pesquisas
concluíram que uma barra de

.

chocolate pode produzir uma

sensação leve de bem estar, o

suficiente para viciarmesmo.
O chocolate também traz em

sua composição substâncias
estimulantes como a cafeína e a

teobromina. Uma barra de
chocolate possui
aproximadamente dez
miligramas de cafeína, que
ajudam a elevar o estado de
excitabilidade e bem estar.

Mousse tie chocolate

SEXTA-FEIRA, 23 de fevereiro de 2007 I 481

Ingredientes
-3 ovos

-200g de chocolate meio amargo
-2 colheres (sopa) de açúcar
-1 lata de creme de leite

Modo de preparo
Bata as gemas até dobrarem de volume. Junte·
o açúcar e continue batendo. Derreta o

chocolate e acrescente à gemada. Junte o
creme de leite batendo sempre. Por fim, as
claras em neve (bem batidas mesmo)
misturando rapidamente na batedeira: Aqi
se qulser'licor de cacau para dar urngos
suave (pode ser 3 ou 4 colheres de opa).
eve;,à,��ladeir��l:"'
Bolo de chocolate

Ingredientes
-8 colheres de sopa de nescau
-8 colheres de sopa de margarina
-3 xícaras [chá] de açúcar
-3 xícaras [chá] de farinha de trigo
-4 xícaras [chá] de leite
-4 ovos

-1 colher[sopa] de pó royal
-frutas secas [opcional]

Modo de preparo
Bata as claras em neve e reserve. Colocar as
gemas e o açúcar, bater bem e acrescentar a
margarina. Juntar o nescau, a farinha e o, leite
e bater mais um pouco.Acrescentar o pó royal
e as claras em neve. Untar a forma e leve para
assar em forno médio.

.

Cobertura:
1 lata de creme de leite
4 colheres de sopa de nescau

Despejar sobre o bolo quente

Laboratório Jaraguaense de Análises Clínicas Ltda.

AGRADECIMENTO'

No decorrer dos anos, nosso objetivo foi sempre o de melhor servir.
Agradecemos 'a Deus, podermos continuar a missão de nosso querido

fundador, que num longínquo mês de fevereiro escolheu a cidade de Jaraguá
do Sul, para se estabelecer e onde sempre fomos felizes.

Agradecemos aos médicos, diretoria dos hospitais, equipe de enfermagem,
amigos, empresários, imprensa, colegas de profissão e todas as pessoas que : �

de uma forma ou outra, colaboram conosco.
Aos nossos clientes, agradecimentos especiais, pela confiança que

depositam em nosso trabalho.
A toda comunidade de nossa querida Jaraguá do Sul, nosso mais terno

reconhecimento.

Mario Sousa Junior, família e colaboradores.

Laboratório Jaraguaense de Análises Clínicas - 50 anos

( 1957 - 2007 )
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As grondes morccs mundicis
bem perto você.

o contrato do
ator Rodrigo
Santoro com a

Rede Globo
termina daqui a
três
meses e parece
que a Record já
está sondando o

galã internacional.

-�.1"
., ....
��"..''''

Ellen's
cosmética e perfumaria

Shcppiuq Brcithoopt l " I'L',o

33/1 J 590· elk I1s{IIJulil m COllI l>l

,

O público, que acompanha a novela das sete da Rede Globo,
não teme em afirmar que as cenas mais cômicas, e quer,

garantem a audiência da trama, são protagonizadas pelo
personagem Arthur Fortuna. Seu formato caricato e romântico

é elogiado pelos diretores da emissora

elen�o de peso que tem

feito bonito na telinha.
.

Entre tantas estrelas, está
Murilo Benício

� mostrando o melhor do
seu lado cômico,
interpretando Arthur
Fortuna.
O jeito atrapalhado do

personagem é que' con
quistou o público, sem'
Contar que Arthur conduz
o lado cômico de toda
trama. Inesquecíveis são

protagoniza
ardo Villar, que
Jbsé, 'um ho
moriado e que
mo provoca
confusões.

Todas trl'llitô engraçadas e. em "Esplendor"; Diogo,
nas quais Tutu está Lucas e Léo, em "O

sempre envolvido. Clone"; Danilo em

Murilo Benício nasceu "Chocolate Com Pimen-
. no dia 13 de julho de ta"; e Tiâo Higino em

1972,sua primeira novela "América".
na Globo foi "Fera Todos estes foram
F e r i da" , em 1 9 9 3 , personagens de sucesso,

interpretando Fabrício. mas sem dúvida foi na

Desde então, não parou novela "O Clone", inter-
mais. - pretando três papéis

Até hoje na Globo, diferentes, é que o ator

depois da sua primeira - ganhou maior projeção
novela, Murilo Benício . em sua carteira, tanto

por sua competência
como pelo enredo da
novela, no qual Glória
Perez abordou temas

polêmicos .como

clonagem humana e a

dependência química.
Durante o seu trabalho

na novela "O Clone", Mu
rilo Benício e Giovanna
Antonelli, sua colega de
elenco, acabaram se

apaixonando e se casaram.

A união durou até o final
de 2005 quando
decidiram pela separação.
Nesta época, o filho
Pietro tinh� alguns meses

devida.
Por causa de sua

timidez, muitas vezes

Murilo Benícío é tido
como uma pessoa mal
humorada, mas ele
defende-se explicando
que quando não conhece
hem as pessoas têm

mesmo dificuldade.
Alguns fofoqueiros

garantem que Murilo Be
n

í

c i o e Giovanna
Antonelli terão que
resolver algumas

. pendências em relação à

guarda do filho. É que eles
têm a guarda
compartilhada da criança;
assim cada vez que a atriz

viaja para os Estados
Unidos, e ela tem feito isso

DIVULGAÇÃO

com freqüência já que seu

na m o r a d o R o be rt
Locascio mora lá, precisa
da autorização do pai para
levar omenino.

Mas, voltando à carreira,
Benício também tem uma

brilhante trajetória no
/' cinema. Entre os filmes,
d e s t a c a mv s e ainda
"Inesquecível", "Sexo,
Amor e Trai-ção", "O
Homem do Ano", "Amores
Possíveis", "Sabor da
'Paixão", "Até Que a Vida
Nos Separe", "Orfeu" e os

"Os Matadores", sendo que
em "Sabor da Paixão", o

ator fez pal' com Penélope
Cruz.
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

JARAGUÁ DO SUL

CINE SHOPPING.1
O mar não está para peixe (dub)
(14h, 15h40, 17h20 -Todos os

dias)
Rocky Balboa

(19h, 21 h - Todos os dias)
CINE SHOPPING 2

A procura da felicidade
· (14h20, 16MO, 19h, 21 h20 -

Todos os dias)
CINE SHOPPING 3

UA1a noite no museu (leg)
(17h20 - Todos os dias)
Xuxa Gêmeas

(15h30 - Todos os dias

)Antônia
dJiMO, 21 h30 - Todos os dias)

·

I
�

JOINVILLE
,

.

Cine Cidade 1
I

� procura da felicidade

(�6MO, 19h, 21 h20 - Todos os

d,ias) -,

9 mar não. está para peixe (dub)

(�5h - tocos os dias)
. Oine Cidade 2
It Grande Familia. .

(" 5h, 17h1 O, 19h20, 21 h30 -

Tpdos os dias)
qine Mueller 1
Babel
(n 3h40, 16h20, 19h, 21 h40 '
f,odos os dias)
Gine Mueller 2
A procurada felicidade

.

� 7h, 19h30, 21 h50 - Todos os

ias) .

.

ma noite nil museu .

(n 4h30 - Todos os dias)
Gine Mueller 3

.

q mar não está para peixe
(114h - Todos os dias)
Rocky Balboa ..

(f5h40, 17M5, 20h, 22h1 0-
Todos os dias)

,

�LUMENAU
Cine Neumarkt 1

Babel
(13h40, 16h20, 19h, 21 h40-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
A procura da felicidade
(14h20, 16h40, 19h20, 21 h50 -

Todos os dias)
.

Cine Neumarkt 3
�ocky Balboa
(17h40, 19h50, 22h - Todos os

dias)
Uma noite no museu
(15h30 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
A Grande Familia
(14h45, 17h, 19h10, 21 h15 -

rodos os dias)
Cine Neumarkt 5
�menina e o porquinho (dub)
(14h - Todos os dias)
Perfume: A história de um
assassino
(16h, 18h45, 21 h30 - Todos os

dias)
cine Neurriarkt 6
A conquista da honra,
(18h50, 21 h20 - Todos os dias)
Turma da Mônica - Uma aventura
nq,.tempo .

Q;3h50, 15h30, 17h1 0, 18h50-
Todos os dias)

� SERViÇOS
Palestra·
Na próxima segunda-feira, 26, o
arquiteto Marcelo Ferraz faz palestra
np Curso de Arquitetura e

Urbanismo da UNERJ. A palestra
Intituladà "Projeto e programa na

.

arquitetura de nossos dias"
acontece às 19 horas, no Auditório
do Centro Unlversitárío.

Seminário
g VI Seminário Regional de

· Fàrmação para os Operadores do
S,istema de Garantias dos Direitos
da Criança e do Adolescente da

.

Regional Amvali acontece no dia 10

d!l março, das 8h às 17h, no
.

Auditório da Estância Ribeirão
Grande.

Extra
extra@ocorrelodopovo.com.b(

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Tarifas de água sofrem aumento

Em fevereiro de 1987, o Samae (Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto) de Jaraguá do Sul divulgava aumento na cobrança
do serviço, segundo o Correio do Povo de 14 a 20 de fevereiro.
As tarifas de água e demais serviços, assim como as taxas, haviam
sido reajustadas, com a partir de 10 de fevereiro, incidindo sobre as

contas emitidas a partir de março. Os valores cobrados
anteriormente datavam de 18 de dezembro de 1985. Assim, a tarifa
de consumo até 10 metros cúbicos (10 millitros/mês), a mais
praticada na época, passaria de Cz$ 13,99 para Cz$ 30,00, ao
passo que o consumo básico até 20m2, seria de Cz$ 77,00 ..

O CORREIO DO POVO

• O DIA DE HOJE
.�'SANTO
SâõPolicarpo.
São Romano

· São Sereno
·

"EfEMÉRIDES
Dia do Surdo-Mudo
Dia Nacional do Rotary

�'41.961
'Igrejas dos EUA 'aprovam
controle artificial de natalidade.

.1970
o primeiro-ministro Forbes
Burnham institui a República
Cooperativa da Guia�a.

"

t�1996
Assassínados em Bagdá genros
de 'saccarn Hussein.

�t997 <'

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

• ANIVERSÁRIOS
22/02

Rafael Henrique Zimmermann

23/02

Olga Franzner
Domani Wille

Angélica Hinsching
Gelson da Maia
Nara Elisa Beltramini

Fernanda Alquini
Roniérison Parma

Beniclo Giacomozzi
Vanessa Borges
Igor Mathias
Álvaro Agostinho de Souza
Juliano Gasperi
Diogo Grabowsky
Simone B. H. Borki

Cristiano de Paulo
Denise Marcia L. Scholl
Edi Carlos Natali

Tiago Augusto dos Santos

�

Anunciada a élonagem de uma

ovelha por cientistas escoceses.

,2003
Mulher de 52 anos dá à luz
'trigêmeos em Nápoles, na Itália.

As. vencedoras da etapa regional do Garota Verão, em Jaraguá do Sul,
fizeram bonito e foram clicadas pelo leitor Carlos Felipe Urquizar.

• UTiliDADE PÚBLICA
-Heràrte
o Museu Histórico Emilio
da Silva abrirá de terça a

sexta-feira das 8 às 17

horas, sem fechar para o

almoço. Nos sábados o

horário: 9h às 12h

domingos: 15h às 18hs.

�Audiência
o Samae realizará no

.

próximo dia 27, às 19h30,
uma Audiência Pública,
na igreja São Luiz

Gonzaga. A audiência é

para toda a comunidade
dessa região.

�Solenidade
Solenidade Cívica em

Memória aos Veteranos
da FEB acontece amanhã,
às .1 Oh30, no
Monumento dos

Expedicionários, ao lado
do Terminal Urbano.

• PREVISÃO DO TEMPO

Calor mais forte no Estado
A chuva da uma trégua e a presença de sol e
calor será forte pela manhã, mas no final da
tarde podem ocorrer pancadas de chuva
rápida e isolada, no período da tarde.
Temperatura alta. Vento de nordeste, fraco a

moderado com rajadas.

· � Jaraguá do Sul e Região

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, com dados completos
dos fatos de sua cornunidade, ou

seja, o rnundo que Jmeressa a você .

�LAGES

a
�JARAGUÁ
DO SUL

MiN: 2'P II\!1ÁX: 32"

Ô
FLORIANÓPÓLlS
MiN: 22°/ MÁ)(: 29°

�\ .,'
l'--------------------�----------------------_'----------------------------�--------------------��-------------------

HOJE d SÁBADO d DOMINGO dMiN: 21° C
"u'

MiN: 21° C "u: MiN: 20°C
UH ,

MÁ)(: 32° C MÁX: 30° C MÁ)(: 31 ° C
Sol com pancadas de chuva Sol com pancadas de chuva Sol com pancadas de chuva

� Fases da lua

SEGUNDA dMiN: 210C ou,

MÁ)(: 26° C
Sol com pancadas de

.

chuva

MiN: 18"/ MÁX: 30°

• LegendasCHEIA MINGUANTE NOVA . CRESCENTE

02/02 � 10/02 17/02 24/02 (1 (�) Çf;) " G �
Ensolarado Parcialmente Nublado lnstavet Chuvoso Trovoada

nublado

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� .. NOVELAS

� GLOBO -18H

o Profeta
Sônia, se sentindo zonza, chama Marcos

de meu amor. Percival diz a Clóvis que tem

um mandado para entrar em sua casa.

sônia diz ao delegado que quer ir embora e

abraça Marcos. Clóvis grita aos prantos,
desesperado. Percival'deixa que Moreira

auxilie nas investigações. Piragibe se

emociona no reencontro com a filha. Sônia

desmaia. O médico examina Sônia e diz

que está tudo bem, embora esteja
debilitada. Lia não aceita Gisele de volta ao

salão. Arnaldo diz que ama Carola e os

dois se beijam. Wanda chora quando pega
o resultado de um exame. Clóvis manda
Salvador processar Sônia por adultério .e

pedir a guarda da criança.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Arthur decide encontrar quem levou Caco
do sanatório para a cidade. Dorinha diz a

Tadeu que Marguinho nem se despediu
dela. lance convida Husseim para morar

em Deus Me Livre. Elizabeth manda
Vanessa se aproximar de lance em troca

de um cartão de crédito por seis meses.

Alma sai correndo ao ver Morgana e Maria,
e é atropelada. Gui acha que Deodato
transportou Caco. Husseim conta para
Lance que quebrou tanto copo que tem

que ficar no hotel mais alguns meses para
pagar a divida. Alma conta para Morgana e

Maria que viveu na fazenda e que, quando
o filho de Irina nasceu, a mãe mandou que
sumissem com ele, para Merlim não pegá
lo. Alma diz, ainda, que o neném era

moreno e que sua mãe sabe para onde foi
levado. Arthur pressiona Deodato. lance
tenta convencer a diretora do hotel a liberar
Husseim. Maria pergunta a �organa se ela
sabe quem é seu meio-irmão, mas ela

nega. Deodato concorda em testemunhar
a favor de Gui. Dorinha conta para Maria o

que aconteceu no passado. Tadeu consola
Dorinha e a beija, mas ela o empurra.
Vanessa encontra lance na praia. Vanessa
finge se afogar, e lance a salva. Juan
fotografa a cena. Morgana se impressiona
quando percebe que Elizabeth pensa em

intervir na gravidez de Maria.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida

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

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Juba quer entrar no escritório em

labaredas, mas Iru o detém, pois seria
suicidio. Mas Juba se desvencilha e

enfrenta o fogo. lá dentro, tenta soltar
Cecilia. Uma parte do teto desaba em

chamas. Cecília tosse e desmaia. Juba
consegue desamarrar Cecilia e sai com ela
em seus braços. O teto acaba desabando
sobre o local onde Cecilia e Juba estavam.
Cecilia volta a si e conta que Ruth fugiu
com Pedro para o Rio.lru sabe que alguém
virá para tocar o garimpo. Juba beija
Cecilia e a leva em seus braços. Na casa
de Vanda todos comemoram a libertação
de Betinha. Nicolau entrega a Graça um
anel e a pede em casamento.Hilton se

encontra com Claudia e fica sabendo que
Betinha foi libertada. Emilio conta a lili,
Silvia e Roberto que Juba conseguiu salvar
Cecilia.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Latife vai ao torto para novas in
vestigações. Erinia, Cilene e Sergio visitam
Isis. Erinia dá um show de falsidade
apoiando Isis, que agràdece emocionada.
Numa casa do Torto, Latite e Chico gravam
o depoimento de Mercedes e Roberto, que
Contam a verdade sobre a morte de
Alencar e rebelião do Torto, inocentando
Miguel e Joana. A repórter promete
disfarçar as vozes e imagens para que não
sejam reconhecidos. Rosária pede a

Frederico que a ajude a decidir se dará ou
nao o depoimento ao promotor contando a
verdade do que aconteceu no.morro.
Joana chega à casa de Isis quando Erlnia,
Cllene e Sergio estão de salda. Ela a

apresenta e Erlnia a fuzila com o olhar.
Miguel segue para a cela especial
�nquanto é o preso Inhame debocha do
maurlclnho" que foi em cana. Miguel,
mortificado, é trancado pelo carcereiro.

� Os resumos são de responsabilidade das emissoras.

Extra
��TRABALHO
O contrato do ator Rodrigo
Santoro com a Rede

Globo termina daqui a três
meses e parece que a

Record já está sondando o

moço. Ele está gravandó
suas últimas cenas da
série Lost, no Havaí.

Enquanto estava no Rio de
Janeiro, o ator disse que
foi sondado pra participar
da novela Caminhos
do Coração. A Record

negou qualquer proposta
feita ao

astro.

��RENOVADO
Apesar <las confusões
envolvendo o elenco
de "Páginas da Vida",
uma parte dos
atores reclama do
atraso na entrega
de capítulos e estuda
uma a�,fo contra a

Globo por conta
disso, o autor M�noel
Carlos continua em

alta. Antes mesmo

do fim dá novela,
o contrato dele
foi renovado até
2013.
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��CASÓRIO
Giovanna Antonelli bem
que avisou que queria um

casamento tradicional. Ela
só não precisava exagerar.
A bela e seu noivo, o

empresário americano
Robert Locascio,
alugaram uma vila na

Toscana, Itália, para
celebrar o seu casamento.
A cerimônia está marcada
para o dia 5 de maio, e a

idéia é de que seja uma

festa de conto de fadas. O
pequeno Pietro, fruto de
sua união com Murilo
Benicia, levará as alianças.
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Bruno Gagliasso está
mesmo animadíssimo
com o,

,.

o trabalh
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Touro 21/4 a 20/5
Talvez seus pensamentos estejam cada vez

mais voltados para os grandes passos que
pretende dar, mas, por ora, o contato com a

natureza e a proximidade das pessoas queridas
é o suficiente. Nutrir e ser nutrido na tonte do
afeto, isso lhe dará força para realizar seus

. planos. Tudo tem seu tempo, sua deterrnínação
garante o resto.
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Áries 20/3 a 20/4
Você não está sozinho, mesmo quando você
não está prestando atenção, a humanidade
borbulha ao seu redor. Talvez, às vezes, você se

incomode um pouco com verdades que o

universo deixa em sua cana-postal. .. A vida
vem em ondas, cada pequeno movimento afeta
o todo. O seu papel é importante, mesmo que
nem sempre seja o papel principal.

HI

Medo de Buzina

Carne pra Cachorro
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• HORÓSCOPO

Câncer 21/6 a 21/7
Como bom caranguejo que é, depois das folias
carnavalescas, tudo que você quer é se enfiar
dentro da casca ... Nada disso! Há muitas coisas
e pessoas esperando a sua presença. Use sua

capacidade de fantasiar e resgatar emoções a

favor de suas realizações. Retome aquele sonho
que estava guardado com suas conchinhas
mais preciosas e vá à luta.

Leão 22/7 a 22/8
Talvez uns e outros queiram atrapalhar seus
planos, sobretudo se a divergência de opiniões
for um assunto guardado há algum tempo.
Decididamente, há pessoas que não conseguem
lidar com o seu brilho natural. Não deixe que
estraguem o seu bom humor, leãozinho. Pegue
leve, faça que não vê certas coisas e não se

'estresse.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Sua cabeça está prestes a decolar, quase se

separando do resto do corpo? Muito bem,
geminiano, carregue as baterias e reúna
suprimentos, pols a partir da próxima semana
você terá ainda mais o que fazer. Enquanto
isso organize dados e informações, aprofunde
pensamentos e desenvolva melhor suas Idéias,
defina'claramente o seu roteiro.

Virgem 23/8 a 22/9
Você é tão dedicado, seu progresso e realização
pessoais estão chegando. Oportunidades batem
à sua porta. Não vai abrir? Não, meu amigo,
não é o vendedor de gás, o síndico ou os

cobradores. Ser uma pessoa seletiva é legal,
mas sem exageros. Já pensou se é o carteiro
com aquela encomenda especial que seu amor
mandoú pra você?

Libra 23/9 a 22/10
As coisas não estão onde você as colocou? As
pessoas estão agitadas e meio difíceis de lidar?
Ora, não tem que ser você a resolver tudo,
desencane. Situações complexas exigem análise
atenta e cuidadosos métodos de abordagem,
verificar quais peças devem ser movidas,
quando e como. Se você se diverte com o

quebra-cabeças, tudo bem.

Escorpião 23/10 a 21/11
Está difícil? Ah, pois é, sua cama ficou gritando
seu-nome quando você a deixou hoje de,manhã.
Você já tomou umas quinze xícaras de café e

ainda ouve o eco ... Fazer o quê, se há negócios a
resolver antes de poder voltar pra lá? Há muitos
assim como você, não se preocupe. Hoje, trate
apenas do essencial; segunda-feira você volta
com força total.

Sagitário 22/11 a 21/12
Seus projetos estão multo parados? Está cheio
do tal Mercúrio Retrógrado, é? Já que gosta de
correr, lépido centauro, liberte-se em campo
aberto, crinas ao vento, entregue-se à plenitude
do momento. Seus relacionamentos, por\

exemplo, não andaram ficando pra depois em

função de tantas peripécias? Olhe ao redor, ao
seu lado, preste atenção.

BOMBEIRO
CONTíNUO

Capricórnio 22/2, a 21/1 ,:' ;

Não deixe que o tirem do prumo e abalem a sua::).
santa tranqüilidade, amigo caprica. Você : :11
construiu as fundações, botou a casa em cima: '

.

agora é só pendurar a rede e curtir. Se as :'�

pessoas querem fazer as coisas de um jeito mais
complicado e trabalhoso, deixe que façam. Voc.�'.

'

tem ocupações mais interessantes, não é ' '.

mesmo? 'C<I'

:��
�t}

Aquário 21/1 a 18/2 '�
A Lua e Netuno fazem um link em Aquário, o

-; :
que pode lhe garantir muita sensibilidade e"',

.

criatividade, especialmente à medida em que'''; ,

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

A pedida é procurar aquela pessoa que põe :"j!
você nas nuvens e propor um programlnha ':;
rornântlco.; . 'f, I

.:; I
I
IPeixes 19/2 a 19/3

Com o seu aniversário, o ano realmente começa
para você. O céu conspira a seu favor, mas você
val ter que bater suas nadadeiras com vontade. I
Organize o cardume, direcione suas forças, não: 1

deixe suas energias se dlspersarem. Há
.,

novidades, oportunidades, mudanças,
-

i
revoluções, movimentos de libertação,,, Cala na

água. Tchibuml
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A modelo Adriana Cerutti comemora idade nova bem
nessa sexta feira

Estrutura de eventos
Sala de l'euuião com

capacidade para até 100 pessoas
Telefone
B\tsiness Center
Locaçiio de equipamentos
Internet (cobertura sem fio
em toda área social)

O CORREIO DO POVO

Por Moa Goncalves
�

PRAAGENDAR
Nos dias 8 a 10 de março, estará
acontecendo no Centreventos
Cau Hansen, em [oinville, a 23°

Jornada Sul Brasileira de Cirurgia
Plástica e o 6° Encontro dos
Residentes do Conesul. Os
eventos paralelos atraem médicos
dos três estados do sul. Um dos
temas principais do encontro é a

Rinoplastia , cirurgia reparadora
(ou plástica) de nariz.

CRACOLÂNDIA
Recebi vários e-mails de pessoas
que moram na Rua Filipi Schmidt,
atrás da Millium. Elas estão

indignadas com o abuso do tráfico
de drogas naquela região.
Segundo elas - que aliás dizem ter

até registros da troca de moeda - o

entorpecente mais comercializado
no local é o crack. E o que é pior:
em plena luz do dia. Taí o recado!

Disque-entrega
3275-1685

'IDADE NOVA
"Hoje quem recebe caro de
parabéns pela estréia de mais um

aQive[�ário ea minr,�amig�rrat�,

de acâdernía e torcédora fanâtica
da Juventus, Adriana Cerutti. E

. :,::,,---
. ,:_:,,= ":"_ .:''': �;lf

para comemãrãr a data, vai ter
festa entre amigos. Tem mais:

f este ano AdFiàna festeja ainga o {
,

casamento: será em julha, cam a

i.Popu!:�r "Bo[Q�eirQ"

Osvaldo Pimentel Junior recebe nessa
sexta feira todo carinho dos amigos e

familiares pela estréia de idade nova

�bell erte

Bem Confortável
Apartamento duplex com 60nv1
Vista para o rio
Cozinha americana completa
Cama solteiro/casal king size
Banheira de hidromassagem
Sala de estar e lavabo
Conexão rápida e lavado
Conexão rápida com internet

Lazer
Sala de alongamento.

Sauna seca

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

Tarifas que vão te deixar bem satisfeito

O OJ e comunicado da Studio FM Marcelo Luis e a eterna
namorada Simone Hortmann, depois de conferirem
através de ultra-som o sexo do primeiro filho do casal, já
começaram a decorar o quarto do garoto. Em julho a

cegonha aterrissa na casa do casal.

E pra galera que mandou e-mail e telefonou pedindo
quando seria comercializada a rifa do Grêmio
Esportivo Juventus, a diretoria do clube avisa que já
estão sendo vendidas pelos diretores do clube ou pélo
fone 3276-3150. O sorteio será no dia 15 de abril, no
estádio João Marcatto, no jogo Juventus X Figueirense.
O prêmio será uma moto Yamaha YBR 125 OK, doada
pela Jaraguá Motos.

Nesta sexta-feira estarei almoçando no Kantan Sushi
Lounge, como faço quase todas as sextas-feiras, Mas
hoje tem motivo especial: estaremos conversando com
um empresário de uma banda famosa, que de repente
será a atração maior da 6° Feijoada do Moa, que
acontece no dia 25 de agosto na Arena,

Falha nossa! Na coluna de terça-feira, registrei que o
meu amigo Ivânio Dalton trabalhava na secretaria de
turismo da prefeitura de Massaranduba, mas na
verdade é de Schroeder. E a Cibele Vieira Nagel
aniversaria no dia 18 de março e não dia 18 de
fevereiro.

No domingo convocamos todos para o Estádio João
Marcatto escutar o jogo entre Juventus e Figueirense, Na
ocasião terá serviço de bar e animação com a banda
Distorção,

O garoto sangue-bom Caetano Marcatto voltou à
terrinha radiante com o carnaval baiano. Não é por
menos: ele participou do Camarotereza no Planeta
Othon, um dos camarotes mais concorridos do
Carnaval de Salvador. Agora é o seguinte: todo mundo
quer saber quem é que o bon vivant levou a tiracolo. Ai
aiai!

O meu amigo e advogado Fábio Oliveira, o popular Binha,
ao lado da esposa Julia Silva Gefert, está aproveitando a

temporada de Carnaval para curtir os primos e os tios
Solange e Walter Janssen Neto, o Teco, em Atlanta, nos
Estados Unidos, Quem pode, pode!

Restaurante
Aberto

ao público
comcafé

damanhã,
. almoço e jantar

Coffee break
CoquetéiS

Buffets
Formaruras
CasamentoS
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