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Festa tipicar:nente alemã, a
Stammtisch, acontece hoje
em pomerode. Na Região do

Vale do Itapocu, a atividade
, também já está no
-

calendário de lazer.
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RANKING

VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER I 1923- 1936 • HONORATO TOMELIN I 1937 - 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL I 1958 - 2004 • YVONNE ALICE SCHMOCKEL I 2005

Indústria da
cidade é a mais
atuante do Estado
[araguá do Sul. é a cidade
com o maior índice de

industrialização em Santa
Catarina, segundo
pesquisa do. Noticenter.
, Cerca de 78% da economia
têm origem na indústria.
Em segundo' lugar está

Brusque, com 68,2% da
renda da atividade
industrial e em terceiro

[oinville, com 68,1%.

.82

TEMPO
'

, Termina noje à
meia-noite o

horário de verão
• 82

MOSAICO

Integrantes do
ITB contestam

presidente
• 3

ENTREVISTA

Lio Tironi fala
domomento
atual do Juventus
• 4

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.593. R$ 1,50

PIERD RAGAZZVDCP

uase campeões

I;, ...:'p,_�
Time de Itamar Schulle fez ontem o último treino antes de enfrentar o Figueirense, no domingo, no Orlando Scarpelli • 7

BARRA DO SUL- Vende-se terreno, ou troca-se
Por terreno em Jaraguá. Tr. 3370-5852

MUDANÇA? ! II

I

I
t�: CassuUAdyogados ASSOÇ i.,.,.ados "I'..

I qAJ3! se 397/91)% •
k (47) 33717511

JI Advoc���� Empresa!� ..

www.studlofm.com.br

Peixer recebe
convite para
se filiar no PR
o presidente estadual ela
nova sigla, deputado federal
Nelson Goetten de Lima, se
reuniu ontem com o

prefeito e o secretário de

Agrícultura, Svdnei Silvio
Finardí, que pode se tomar

,o presidente do PR em

Guaramirim. Por enquanto
tanto Peixer quanto Finarei
afirmam que não deixam I)

PFL.

• 5

FIM DAS FÉRIAS i ti
Rede estadual
retorna as aulas
na 2a-feira
Os cerca de 850 mil alune s

da rede estadual de ensino
retornam às aulas na

próxima segunda-feira.
No vale do Itapocu, sáo

aproximadamente 22 mil
alunos,

'

A extensão estadual na Tua
Martins, desativada no ano

passado, volta a funcíonar
em 15 dias.

24° 1290MíNIMA MÁXIMA

Chuvoso durante o dia e a .

noite

.86,
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• EDITORIAL

OPINIAO

"Pas de Deux"
.

Confirmada a inclusão de

Jaraguá do Sul no roteiro que o

Balé Real da Noruega fará em

Santa Catarina no mês de junlw,
é dever deste jornal cumprimentar
as autoridades estaduais, munici
pais, a direção da SCAR, enti
dades empresariais e iniciativa

privada, pelo sucesso na emprei
tada. Em Editorial publicado há

poucos dias, este jornal pedia o

empenl10 de governos e empresas
para que o espetáculo não deixasse
de passar pelo Vale do ltapocu.
Convocação feita, convocação
aceita.

O principal articulador da
inclusão de laraguá do Sul no
roteiro foi, sem dúvida, o

governador Luiz Henrique, que
desde o primeiro encontro com

representantes da Noruega falou
sobre o assunto. No almoço da
última quinta-feira na Casa

d'Agranômica o cônsul-geral da

f.·.II

opiniao@oeorreiodopovo.eom.br

privada, e certamente estaríamos

hoje relegados a nos conformar
em pegar a estrada e enfrentar a
fila no Centroeventos Cau
Hansen, em loinville, au no

Teatro Carlos Gomes, e�
Blumenau.

Se já é assim na área cultural
e artística, que dirá o que vai
acontecer com nossa Região
quando tiver uma das cinco
melhores arenas multiuso do
Mundo. Por isso, é grande a

expectativa dos investidores e da

população pela inauguração em

maio. A partir de então podere
mos ser incluídos no circuito dos
grandes shows, dos grandes

,

eventos e dos grandes espetáculos
esportivos. E no Centro Cultural,
no mês seguinte, poderemos
apreciar um dos melhores balés
do Mundo, por obra e arte da
exitosa parceria PÚblico-Privada,
Q pas de deux de nossa Região.

• ENTRE ASPAS

"Em Editorial, este jornal
pedia o empenho para que
o espetáculo não deixasse
de passar pelo Vale do
Itapocu".

Noruega, lens Olesen, deu a boa
notícia: laraguá do Sul vai receber
o espetáculo do grupo de dança
norueguês, que incorpora em seu

repertório peças clássicas e

contemporâneas, junto com

Joinville, Blumenau, Florianó
polis e Criciúma.

É nestes momentos que uma

Região celebra sua competência.
Não tivéssemos hoje o melhor
teatro do Estado, fruto de um

trabalho incansável e de um sólido
investimento da iniciativa

De minha parte, estou convencido de que, na verdade, o que ocorreu foi
uma despenalização, entendida como exclusão, para o tipo, das penas
privativas de liberdade."
Sepúlveda Pertence, ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre a nova lei drogas.

'Já foi enterrado cerca de R$ 50'0 mil do munlcíplo neste local e será preciso igualou
maior valor para deixar o local pronto para a efetiva instalação de empresas".
Marcos Mannes (PSDB), vereador de Guaramirim, sobre o dístríto industrial do município.

"

liA Câmara está implantando um modelo de participação direta na administração
(Municipal)" .

Alcibaldo Germann, vice-presidente da Câmara de Vereadores de Guaramirim.

. '

• PONTO DE VISTA
l .Carla Schreiner

Rerrora do Centro
UniversITário de Jaraguá do
SulEnsino superior e

responsabilidade com a comunidade
Em março, quando

comemoramos 31 anos de
criação do primeiro curso de
nível superior mantido pela
Fundação Educacional
Regional Jaraguaense, mante
nedora da UNERJ, reafirmamos
valores que estão expressos na

missão da Instituição: "Ser um
Centro Universitário de
referência em suas atividades
de ensino e, primordialmente,

.

no sucesso profissional do seu

acadêmico, com forte atuação
nas áreas tecnológicas e de

gestão, e em ações educativas
voltadas à formação huma
nística e ao desenvolvimento
do norte catarinense".

Com essas premissas, a

UNERJ pretende alcançar até
·2010 o reconhecimento entre

as Instituições de Ensino
Superior comunitárias e

'particulares catarinenses como

aquela de melhores resultados
de seus egressos e de maior

sinergia com as organizações da

região. Passadas três décadas, a
UNERJ continua a construir
sua história, passo a passo,
reconhecendo a importância de
um trabalho realizado sempre
em conjunto com a força e a

credibilidade necessárias para

alçar novos vôos, conquistar
novos espaços.
-É com essa visão que

construímos um futuro iniciado

pelo seu principal idealizador e

fundador, o padre Elemar
Scheid que, desde cedo,
defendia a idéia de que essa

deveria ser uma Instituição sem

donos, porquanto pertence à

comunidade de Jaraguá do Sul
e região. Ao lançar as bases
desse empreendimento
pioneiro, seu fundador já previa
o potencial de

crescimento do Vale do
Itapocu, inserindo o ensino

superior como uma forma de
apoio ao desenvolvimento
microrregional.

Afinal, todas as nossas ações,
o planejamento dos cursos de

graduação e de especialização,
as atividades de pesquisa,

.

de
extensão e culturais, sempre'
estarão direcionadas para
atender as expectativas da
nossa coletividade. Da
estrutura de laboratórios às
salas de aula, a UNERJ é um

espaço destinado a contribuir
com o desenvolvimento
sustentado em nossa região,
Estado e país.

I

Esse contexto nos entusiasma
a vencer desafios, razão pela qual
sempre nos sentimos orgulhosos
em poder compartilhar com a

comunidade jaraguaense um

patrimônio que lhe pertence.

O CORREIO DO POVO

Diretor: Francisco Alves

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal 19
Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Lula, e o jogo Muitas vidas As pequenas e I �
�-

da sucessão em jogo grandes' coisas
A cúpula do PSB saiu de Um teste de colisão de veículo Eu, ao contrário de alguns
uma conversa com o brasileiro, quetambém é exPor- amigos, acho que assuntos, I

presidente Luiz Inácio Lula tado para o exterior, feito pela Pro "sem importância", como
da Silva nesta quinta-feira e Teste, mostrou que o baixo poder carnaval e futebol, revelam
deu variadas versões do aquisitivo da população brasileira muito do nosso país. Às
encontro. Todas, porém, têm não pode ser usado como vezes mais até do que os

algo em comum: são ruins desculpa para não se viabilizar itens grandes temas nacionais.
para o PT, ruins para a ex- de segurança importantes que Basta ver, por exemplo; o

prefeita de São Paulo Marta ajudem a sal-var vidas. Com o que destaque que merecem as

Suplicy e ruins para o grupo o govemo brasileiro economizaria gostosonas da avenida na
do PMDB da Câmara que em gas-tos com tratamento das imprensa e na TV. Cadê a

apoiou a eleição de Arlindo
vítimas de acidentes que num "comunidade", que é como

Chinaglia (PT-SP). O PSB
primeiro momento são atendidas hoje, em linguagem

tem um pré-candidato à
em hospitais da rede pública, seria politicamente correta, se

sucessão de Lula: o ex- denomina a turma pobre,
ministro, ex-governador e possível viabilizar incentivos fiscais

que afinal inventou a festa e�""
deputado federal Ciro Gomes ou redução dos impostos para a sustenta? Nada contra
(CE). Como é grande a itens de segurança auto-motivos mulher bonita (muitíssimo
chance de o atual campo

tais como freios ABS, dois airbags pelo contrário, por favor),
lulista ter dois candidatos em e um cinto de segurançamodemo, mas também '1ão vamos -

2010, Ciro provavelmente com pré-tensionador. É preciso nos queixar depois dos
disputará contra um petista. sensi-bilizar a indústria estereótipos que os
Marta é uma eventual futura automobilística brasileira a produzir estrangeiros colam em
adversária. Lula está no final carros mais seguros. Mesmo que nossas testas. Não adianta
do segundo mês 'do segunda se argumente que tais itens de se escandalizar com uma
mandato. Tem ainda três segurança encareceriam demais o bobagem como o filme
anos e dez meses de carro é preciso acharsaídas para Turistas (e outros) se nós
governo. Mas já parece que a vida do brasileiro não valha mesmos fabricamos os

emparedado pelo jogo da menos do que a do europeu, como clichês que são usados
sucessão. se comprovou nestes testes . para nos definir.

�kalencar@folhasp.com,br 4)/marlalnesdolcl.folha.bIOg.uol.com.br 4)http://bIOQ .estadao.com.br/blog/zanin

• DO LEITOR

JARAGUÁ - A NOVA GREENVILLE
Greenville, urn "fun domundo"

do litoral nordestino nasceu de uma
novela da Globo onde existia o

prefeito Ypiranga que era fanático
por Londres vocês lembram? Os

personagens misturavam palavras
em inglês e português com sotaque
nordestino e- entre as inúmeras
loucuras do prefeito, houve uma

bastante pitoresca que foi adequar
o trânsito daminúsculaGreenville
ao padrão londrino. Mudou as

placas, instaurou a mão inglesa e

inverteu o sentido das ruas.

Resultado: o trânsito vira um caos.

Qualquer semelhança com o que
está acontecendo em Jaraguá doSui
é mera coincidência. Infelizmente
o que nós jaraguaenses estamos

vivendo não é parte de uma histórica
fictícia, e sim uma estressante

realidade. O novo projeto da
mudança do trânsito prometia
acabar com os congestionamentos
e filas, certo? Atire a primeira pedra
quem não ficou engarrafado em

algum lugar, desde o fatídico dia 3

de fevereiro.
Adois anos atrás, umhelicóptero

sobrevoou nossas cabeças com

"especialistas" que analisavam o

fluxo do trânsito para implementar
o novo projeto. Lembro-me bem
deste dia, pois estava "engarrafado"
as 14:00h esperando o trem nosso de
cada dia cruzar o caminho de
dezenas de veículos, transformando
o horário comercial num verdadeiro
inferno.

Interessante que os "especia
listas" concluíram que inverter os
sentidos das ruas seria uma das

soluções, juntamente com infestar a
cidade de semáforos (muitos deles
inúteis e mal sincronizados),
construir "binários" que afunilam o

fluxo nas extremidades, além de
fazer a avenida na área do calçadão
dividir metade do fluxo para cada
direção (provavelmente único no

Brasil). NENHUMA nova ponte,
viaduto ou avenida central foi
construída.O objetivo primário que
eraminimizar o congestionamento

., -Hidalgo dos Anjos
Administrador de Empresas

jamais será alcançado. O projet�
simplesmente mudou b

congestionamento para outro!
locais. A quantidade astronômica
de semáforos jamais deixará o

transito fluir nas avenidas principail,
e quando os "caça níqueis" for�Ul
reativados,melhormesmo será iraQ

centro da cidade a pé. Os "caçâ
níqueis" são aqueles sensore

, instalados nos semáforos paramultai
a todos que passam acima de 60!anl
h mesmo com o sinal verde, e que

no final domês a prefeitura e a poUcia,
militar dividem o "bolo".

Os milhões que estão sendo
torrados no Trans Jaraguá, é nosso

dinheiro indo"para o ralo. Na novela
o prefeito sai às ruas e ele próprio fica

mdeengarrafado, bate o carro ao so

muitas buzinadas. Deprimido aca�
voltando atrás nas mudanças. AqUI
em [araguá, digo, Greenville caUl

. / / huml'ldadecerteza mnguem tera a .

de admitir seus erros. Resta,noS I

apenas buzinar e buzinar... ofcourse

que sim.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-ma� ..
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep $9251 200, CalX

""'

Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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POLITICA
redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

.. -r- .•
L : Oposlçao

1ntegrantes doPTB se dizem

r�voltados com a atitude do

pf.esidente, Jair AI��andre,
" q&e fez .severas criticas ao

p;efeito Moacir Bertoldi (PR)
e anunciou a saída da legenda
estava fora da base aliada.

"Ele (Alexandre) não
...

consultou ninguém. Foi um ato

isolado e arbitrário, que não

encontra respaldo na maioria

o partido", asseguraram.

: Rebate
o presidente do PT de

I I Jaraguá do Sul, Sebastião
Camargo, negou

categoricamente que tenha

negociado a participação do

partido no governo Moacir

Bertoldi (PR). Ele classifícou
a informação, dada por

integrantes do diretório,
como fofoca. "Informação
anônimas é típico de gente
covarde", acusou.

Explicando
o arquitetoAurélio [unckes

rebateu a nota, publicada
ontem nessa coluna. Segundo
ele, a localização das faixas de
pedestres, foi definida ria

reunião do Conselho
Municipal de Planejamento e

Urbanismo, em abril de 1999,
com apoio da Policia Militar, e
com base no item III, Artigo
69 do Código Brasileiro de
Trânsito.

Escola
o prazo de inscrições para

a Escola de Governo de

Jaraguá do Sul termina no

dia 5 de março. As aulas
acontecerão às terças-feiras,
das 19 às 22 horas, na sede
da Amvali. O valor da
mensalidade será de R$
80,00.
Mais informações: 33 70�

7933 e 3275-0020 ou

amvalitg'amvali.org.br

O CORREIO DO POVO

Esperança
"Nada emGuaramirim é

planejado". Acenstataçâo
é da vereadoraMaria
Lúcia Richard (PMDB),
diante do crescimento
desordenado da cidade. A
peemedebistaapQsta suas
fichas no Candec ; que
prevê justamente o
planejamento de ações.

Posto Abrigos
A construção de um posto

de saúde no Bairro Caixa

D'Água, um dos mais

populosos de Guaramirirn, é
motivo de indicação ao

Executivo apresentada pela
vereadora Maria Lúcia
Richard (PMDB) na sessão

de quinta-feira. Segundo ela,
uma promessa de campanha
do prefeito.

Vereador Marcos Mannes
(PSDB) é autor de indicação
endereçada ao prefeitoMário
Sérgio Peixer (PFL) para
construção de dois abrigos de
passageiros. Um na Rua

Jerônimo Corrêa e outro na

Athanásio Rosa, locais que,
segundo Manses, não
oferecem abrigos apropriados
aos usuários.

e r� STRUTURAÇÃO: GOETTEN PERCORRE O ESTADO COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR O PARTIDO

Prefeito de Guaramirim recebe
convite para se filiar no PR-·
Peixer recebeu ontem
a visita do presidente

..
estadual da nova sigla
ex-colega de partido

CAROLINA TOMASELLI
GUARAMIRIM

o presidente estadual do
" recém-criado PR, deputado

I federal Nelson Goetten de
,tu

Lima, convidou o prefeito de

Ouaramirim, Mário Sérgio
Peixer (PFL), para ingressar

o no novo partido, resultado
ma fusão do PL e Prona.

m �

Uoetten foi recebido na

�anhã de ontem pelo
refeito e pelo secretário de
Agricultura, Sydnei Silvio
Finardi.

e �': i "Estou passando aqui
como um mercador e não

poderia deixar de fazer este
co

'

nVlte ao Peixer, pelo que o

p,refeito representa para a

região emuito poderá auxiliar
e lia construção do partido",

declarou o presidente, que foi
eleito deputado pelo PFL,

e
mas deixou a sigla para fundar

°I PR, logo depois das
'e

e elÇões.
O prefeito não descarta a

�Ossibilidade de ingressar no
Rimas disse que por
llquanto não pensa em

mudar de partido. Por outro

DIVULGA ÃO

Prefeito e secretário de Agricultura receberam ontem a vista do presidente do PR (segunda à direita)
lado, antecipou que com a

criação da comissão

provisória em Guaramirim,
uma das seis secretarias será

comandada pela nova

legenda. O articulador e que
poderá assumir a presidência
do partido é o atual secretário
de Agricultura, hoje filiado
ao PFL. Finardi, entretanto,
disse que as conversações
para criação do PR estão

apenas começando, e que

ainda não é certo que vá

deixar o PFL, partido que se

filiou hámenos de dois anos.
"Conversei com o deputado
e agora vamos entrar em

contato com lideranças para
ver se é viável fundar o PR",
informou.

Nacionalmente, o partido
presidido por Sérgio Victor
Tamer integra a base aliada
do presidente Lula,' tanto
que a articulação política do

PR é feita pelo ministro dos
Transportes, Alfredo Nas
cimento, também presidente
de honra da sigla. A bancada

,

na Câmara Federal é formada
por 40 deputados. Também
conta com dois governadores
e oito senadores. Em Santa

Catarina, o partido conta

atualmente com três

prefeitos, entre eles o de
J araguá do Sul, Moacir
Bertoldi, e 11 vice-prefeitos.

I

Conseqüência
J roldí vetou dois projetos de autoria do vereador Ronaldo

Raulino (sem partido). Bertoldi alegou vício de origem, já que a

proposta é de competência do Executivo, e não do Legíslatívo. ,\
Raulino deixou o PR reclamando do abandono a que foi 3.

submetido pela atual adrninistração. ,

)

,

1
O [uventus firmou, ontem, convênio com a Prefeitura de Corupá j

para criar uma escolinha de futebol no município, nos moldes ')

como é fdto nos bairros de Jaraguá do Sul.
Entre os objetívos está a formação de equipes de base e, futuramente,
montar um time profissional com atletas revelados nas escolinhas. :

Recepção �
Partidos políticos, entidades sindicais e movimentos populares J

preparam um grande ato de protesto contra a visita do presidente \

dos Estados Unidos, George Bush, ao Brasil, prevista para março. �

Por onde passa, o presidente estadunidenses enfrenta todo tipo I
'

de repúdio da população. )

Marcos Mannes critica
ndono de loteamento 1

promessa de instalação de 16
novas empresas nomunicípio.
Mannes disse 'que uma

empresapermutou umdos lotes

por outro terreno com a

prefeitura e chegou a cercá-lo, '

mas "desistiu de esperar pela
infra-estrutura" .

De acordo com o vereador,
não há nem rede de energia
elétricano local. "Não se previu
que precisaria de água, luz,
infra-estrutura. Quer dizer, o
projeto foi mal elaborado e

infelizmente até hoje temos

esta área abandonada",
criticou Mannes, que na

mesma sessão apresentou uma
indicação para que oExecutivo
implante o projeto da
incubadora industrial, com o

objetivo de atrair empresas para
omunicípio. Ele informou que
em 2006 foram emitidas cerca
de mil novas carteiras de
trabalho e este ano, até o dia
15 último, outros 525 jovens
fizeram o documento para
tentar ingressar no primeiro
emprego. A maioria, segundo
ele, acaba indo trabalhar em
outras cidades da região. (CT)

Opinião
I J

o vereadorDieter Janssen (PP) classificou de "muito tímida" a q
reformaadministrativa. O vereadorsugeriu ao prefeito que repense I

antes de enviar a proposta à Câmara. Na opinião de Janssen, 18 i

secretarias émuito. Mas se esqueceu que no governo passado, do \;
qual fez parte, o número era próximo. q

Vereador lembrou que área industrial consumiu mais de R$ 400 mil

Convênio

GUARAMIRIM
A situação de abandono em

que se encontra o loteamento
industrial de Guaramirim foi
levantada pelo vereador
Marcos Mannes (PSDB) na

sessão de quinta-feira. O
tucano visitou o local esta
semana e ao usar a tribuna
mostrou uma série de foto
grafias que retratam a falta de
investimentos do governo
municipal.

Mannes resgatou a história
,

do loteamento, adquirido pela
prefeitura em abrilde 2003,
ainda no primeiro governo do
prefe �c) Mário Sérgio Peixer

(PFL) C terreno, localizado no
Bairro Quati e com área de
294.708 metros quadrados, foi
comprado por R$ 294 mil e
recebeu investimentos da
ordem de R$ 122 mil em

serviços de terraplanagem.
o vereador também

mostrou uma revista lançada
pela administração municipal
em junho de 2004, intitulada
"Guaramirim é uma cidade
ponta para o futuro". Nela, é
cit""l a compra do terreno e a
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lIO TIRONI, PRESIDENTE DO GRÊMIO ESPORTIVO JUVENTUS I

O CORREIO DO POVO

• QUEM É:

I
, '

"O futebol precisa da política e dos polítícos''
A personalidade forte é o que tempera as ações
de Lia Tíroni � presidente do Grêmio Esportivo
[uventus � e acaba ditando as "regras" no
desempenho das funções profissionais, coroadas
de sucesso. Responsável pela reestruturação do

� clube jaraguaense (liderou os colegas
vereadores, em 1996, quando ,decidiram
assumir a diretoria), Tironi conseguiu tirar o

>�Juventus da condição de pré-falência, na época,
e então na série B1. Saneou e equilibrou as

contas do clube e levou a equipe à elite do
futebol catarinense, onde ficou em 3º lugar no
campeonato do ano passado e tem tudo para ser

a campeã do primeiro turno este ano .

• A relação de Tironi com o [uventus é antiga,
.-vein desde os tempos em que foi jogador do
time juvenil e seguiu desde então.

O temperamento do presidente é o principal
combustível do time, mas também,motivo de

� dores de cabeça em algumas oportunidades.
Para falar mais um pouco mais do [uventus � o

momento atual e os projetos futuros � e das
críticas às arbitragens Tironi concedeu a

seguinte entrevista:

Correio do Povo, Como'

começou sua relação com o

Juventus? .

Lio Tironi ' Gosto de
futebol desde pequeno. Fui

jogador de várzea por muitos

anos, disputei vários campeo
natos até vir para o juvenil do
Juventus. Depois fiquei um
tempo afastado, mas nunca

,
abandonei o clube, tanto assim

que sempre contribui com ele
;
e fui um dos primeiros a aderir

. à idéia dos vereadores assumi
rem a diretoria, em 1996.

CP , O que' aconteceu na

época?
Tironi - O [uventus pas

sava por uma situação grave,
tanto financeira quanto esporti
va. Então os vereadores decidi-

. ram assumira diretoria do clube

para tentar salvar o patrimônio
do [uventus. E como já tinha

relações antigas com o time,
resolveram me indicar como

presidente, cargo que aceitei

com prazer e ao qual me

dediquei ao máximo.

CP O senhor é

presidente desde então?
Tironi ' Não Voltei um

tempo depois e, em novembro

PIERO RAGAZZI/OCP

Agora, provo o que sempre
disse. E isso é o sentimento de
todos nós, diretores, funcioná
rios e atletas.

Por outro lado, o futebol

precisa da política e dos

políticos.

CP , O Juventus é o líder
do estadual com uma das
folhas salariais mais baixo,
qual o segredo?

Tironi ' Muito trabalho e

harmonia, treino, treino e

treino: Discutimos muito, mas
coisas salutares para oJuventus,
nada pessoal. O nosso objetivo
é um só: o melhor para o time.

CP , Qual a folha: do
Juventus?

Tironi - R$ so mil mais

encargos. Em janeiro, as

despesas foram de R$ 150 mil,
incluindo toda a estrutura do
clube. Atualmente, o Juventus
tem 27 atletas" destes, quatro
são juvenis.

CP , Todos os anos o

Juventus tem dificuldades

para conseguir patrocínio. O
que falta para as empresas

apostarem no time?
Tironi ' O patrocínio

melhorou bastante em função
das últimas campanhas do time
no estadual, mas precisamos
de mais receita. Não se faz
futebol em cidade pequena
sem a ajuda do poder público.

Não sei o que falta para o

empresariado local patrocinar
o [uventus, pedidos não faltam.
Por outro lado, o Juventus só
voltou para a elite do futebol,
catarinense há dois anos, e

muitos ainda esperam para ver

se a boa campanha terá

continuidade.

CP , A diretoria e o se,

nhor em especial tem feito
reiteradas críticas à

arbitragem...

Tironi ' Tivemos vários
casos de erros dos juízes que nos
prejudicaram, como por

exemplo no jogo contra o

Metropolitano, em que o juiz
deu nove cartões amarelos para
jogadores do [uventus. Juiz
erra mesmo, é normal, mas eles
têm errado só contra nós.

Não digo que é persegui
ção, mas o Juventus está sendo,
prejudicado sistematicamente.
Acho que esses erros têm como

origem a pressão da imprensa
da capital sobre os juízes.

CP , E o que .
diretoria

tem feito, além das reclamar? .

Tironi - Re�orremos à

federação sempre julgamos que
o [uventus foi prejudicado e

mostramos o vídeo para
comprovar o prejuízo.

CP - A boa campanha traz
também preocupações, como
o assédio ao técnico' e a

jogadores .. ;
Tironi- É verdade. Mas isso

faz parte do futebol no mundo
todo. O técnico Itamar

"

Schulle não tem contrato, e

sim compromisso com o

Juventus. A diretoria não vai

prejudicar ninguém; Se ele ou

um atleta receber convite de
outro clube e se for paramelhor

para eles, vamos apoiar. Lógico
que vamos pedir algo em troca.

Aliás, o Tomaselli vai fazer
teste no Vasco, do Rio de

Janeiro, e pode ncar por lá.

CP • Mudando de assun

to, a diretoria do juvenrus
pensa em isolar o "arquimor
ro", nos fundos do estádio?

Tironi > Não temos corno;

Q terreno não é nosso, infeliz
mente. Segundo os cálculos,
no último jogo, tinha cerca de

300 pessoas lá. Fazendo uma

média de R$ 10,00 o ingress�1
dá R$ 3 mil; em quatro jogqs
R$ 12 mil ou R$ 15% da folha

I

do time.

r'

passado, o mandato foi
renovado por mais três anos.

Mas existe um compromisso
da diretoria para o reveza

mento entre os membros, para
que todos possam d�r o melhor
de si. Todos nós, diretores,
somos voluntários e temos

nossas vidas profissionais e

pessoais, por isso o revezamento,
para que o Juventus tenha

sempre o melhor.

Sempre disseram que eu

estava no [uventus por causa

da política e eu dizia que não,
que gostava do Juventus.

CP • Qual o seu pedido
)

aos torcedores?
Tironi • Quero que o torcr

-dor do Juventus continue pres'

tigiando o time, isso é funda,'
mental. Ele é o 12º jogador

" 1
CP • E aos empresà1'lOs.
Tironi • Que se envolvam

mais co� o cl�be.
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DIRETORES: .RELAÇÃO DO VALE DO ITAPOCU ESTÁ FECHADA; NOMEAÇÕES SAEM A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

Aulas começam para cerca de 850 mil estudantes
Desativada em 2006,
extensão estadual na
Tifa Martins volta a

funcionar em 15 dias

'OAIANE ZANGHELINI

fRAGUÁ DO SUL

I Na segunda-feira começam
- : k aulas para cerca de 850 mil
.

; estudantes da rede estadual do
'Êstado, nas modalidades de

'educação infantil, ensino

:.£undamental e médio,
educação especial,

,

�rofissionalizante e de jovens e

· adultos. De acordo com a

Secretaria de Educação, Santa
Catarina possui 1.324
instituições estaduais de ensino
emais de 30mil professores.

I No Vale do ltapocu,.

[aproximadamente 22mil alunos
; voltam às aulas nas 32 escolas
públicas, onde trabalham em

tomo de 800 professores. O .

titular da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional de
[araguá do Sul), Ivo Schmitt
Filho, informa que a relação dos
diretores nas escolas da
microrregião já está fechada.

Apesar de as nomeações
começarem somente apartir de
segunda-feira, Schmitt afirma
que os diretores trabalharão
normalmente. Todos foram
exonerados no final do ano

passado por conta do projeto da
reforma administrativa do
governo.Com o irúcio tardio do
ano letivo, os alunos do ensino
fundamental emédio do estado
terão aulas aos sábados, recesso
reduzido e não poderão
"emendarferiados"paracumprir .

os 200 dias letivos e 800 horas
aula exigidos.

O objetivo é realizar nos
sábados apresentações e ensaios
para datas comemorativas,
evitando que os estudantes

fiquem na sala de aula.A dona
de-casa Marli dos Santos
Ponstein, mãe de aluno do
ensinomédio, criticou amedida
do governo. "Como é que ele
(filho) vai freqüentar as aulas
trabalhando quase todos os

sábados pelamanhã e à tarde?",
comentou.

NILDA SALA! - A SDR
informou ontemque a extensão
da Escola Estadual Darci
Franke Welk continuará
funcionando na Escola
Municipal Maria Nilda Salai,
no Bairro Tifa Martins. A
extensão foi desativada em

dezembro do ano passado pela
falta de secretaria adequada e

biblioteca. Os 125 alunos do
ensino médio começam o ano

letivo na extensão da Escola
Municipal Renato Pradi

, (CAlC), no Jaraguá Esquerdo,
e serão transferidos para a

MariaNilda dentro de 15 dias.

, Escola Lilia Ayroso começa sem a educação infantil
A Gerência de Educação

, e Inovação confirmou que,

· 985 estudantes do ensino
· fundamental e médio da
Escola Estadual Lilia Ayroso
Oechsler (Ilha da Figueira)
voltam às aulas
normalmente na segunda
feira. No entanto, cerca de
70 alunos da educação
infantil começam somente

na próxima semana, porque

as salas de aula ainda não

estão prontas. A reforma e .

amplia-ção da escola
começaram em agosto de
2005, j;l as aulas passaram a

acontecer no galpão da
Igreja Nossa . Senhora
Aparecida.

Sobre a extensão da
Darci Welk, o secretário Ivo
informa que ela foi ativada.
novamente na Tífa Martins

porque a distância entre

um bairro e outro

preocupava os pais e

dificultava a locomoção da
maioria dos estudantes. Os
alunos da rede estadual
que estudam na Darci

.

Franke continuam sem
biblioteca, já que o acervo

da, Re�ato Pradi é

adequado somente para
ensino fundamental.

Moradores da Vila Lenzi reclamam do estado da rua

. ,Sesc divulga programação cultural para 2007
o Sesc (Serviço Social do Emílio da Silva.

C1mércio) divulgouonternpro- Trata-se de uma exposição
�ção cultural para 2007. O de jogos de tabuleiro, que esti-
Primeiro projeto a ser realizado mula o raciocínio e a integração
�o município é a exposição social através da interação
JogOS de todo omundo - uma com as peças. Para dinamizar
Viagem pela história das civili- o acesso e a participação nos

zaçães através de jogos mile- eventos cultu-rais do Sese, a

nares", que acontece a partir da entidade promo-ve, a partir de
próXima sexta-feira, 2, até 22 de março, a circula-ção de
abril, no Museu Histórico espetáculosportodopaís. Entre

Os moradores da rua Ger
manoStolf, nobairroVila Lenzi;
sofrem com as freqüentes chu
vas das últimas semanas, pois o
local fica com buracos e muita
lama. Além disso, o mato está
tomando conta da via. No
entanto, eles chegam a questio
nar se o corte do matagal será
bom ou ruim. "Se tirar o mato
vai ser pior, porque a vegetação
ainda segura a lama que vem

do morro", confessou a mora

doraMarleteRibeiro do Santos.
Para o morador Sidnei de

. Souza Oliveira, o problema
· está no escoamento da água.
"Se tivesse tubulação nos dois

lados da rua a água não
desceria com tanto volume",
alegou.

Os moradores relataram
que várias vezes tiveram que
sair debaixo de chuva para
abrir pequenas valetas e evitar
que a água entre no pátio das
residências. Sidnei informou
que omacadame não é passado
há um ano e com as chuvas a

rua fica com muitos buracos.
"A máquina passa na rua

principal e nas laterais não, eles
alegam que a rua não tem

nome", informou. Outra
reclamação é o fato dos carros
não subiremomorro, os veículos

precisam fazer o contorno por
outra via para chegar nas

residências mais altas.
Alberto [oão Marcatto,

secretário de obras públicas e

habitação de Jaraguá do Sul,
disse que a Germano Stolf foi
patrolada emabrildo ano passa
do e quê o dever da Prefeituta
é patrolar as vias duas vezes por
ano. Ele informou que até o

início de março a situação será

regularizada. Quando a tubula
ção, o secretário afirmou que a

obrigação é colocar tubos em

ruas commais de 50% de edifi
cações, o que não é o caso da
ruaGermano Stol£

.
os projetos previstos estão
"SonoraBrasil", "Circuito
Catarinense de Música",
"Encenacatarina", "Paleo
Gira-tório" e "Baú de
Histórias", em datas a serem

divulgadas.
Mais informações pelos

telefones (47) 3371-9177 ou

3371-8930 ou pelo site

wwwsesc-sc.com.bn (DZ)

Na sexta-feira, professores das escolas estaduais organizavam material a ser utilizado durante ano letivo

•

'REPIRE-SE ',RB ,� 'CER�
Acerele o ritmo de suas
conquistas na
Fellows' Idiomas.

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

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

Novo
Semi-intensivo

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

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

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

Carga horária: 3h semanais.
pabllco: jovens e adultos .

Manhã/Tarde/Noite
* Solicite mais informações

3275·3475
Início das aulas: 12.02.2007

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul
(em frente à Circuito Veículos)

_ fellows@netuno.com.br .

www.fellowsidiomas.com.br
Fellows' Language School Ltda.®
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SETOR ATENDE CERCA DE 630 PESSOAS COM CARENCIA FINANCEIRA A CADA MES

Bem-estar abre inscrições para
I

' .

"

� programa 'Social em ação'

,
! \

B rbara Souza já sé prepara para aprender mais sobre o karatê, modalidade oferecida pelo "Social em Ação" dentro das oficinas pedagógicas
j

p�ojeto oferece 12
oficinas de diferentes

;

tipos com o objetivo
de capacitar usuários

i-
t

KfllY ERDMANN
GUARAMIRIM

"',�
,�,

cer mais de 240 vagas a cada Todas são coordenadas por
três meses, tempomáximo de monitores ou técnicos do

duração das aulas. Segundo a Bem-estar.

responsável,FrancineSpezim, O objetivo é criar

vale lembrar que só quem é " alternativas para a comuni

atendido pelo setor pode se dade carente buscar a "eman
inscrever. Depois de passar por
avaliações em relação à

fragilidade financeira, é dada

�Ds usuários do Suas

(itema ,Único de
��istência Social), em

Guaramirim, têm agora a

chance de integrar oficinas
que pretendem capacitar estas
pessoas para o mercado de

trabalho, O projeto inicia na
próxima semana e

disponibiliza ,12 modalidades
diferentes aos participantes.

Chamado de "Social em

ação", o programa vai ofere-

resposta positiva ou não aos

candidatos.
\

Os interessados devem
escolher entre oficinas de:
corte e costura, horta comuni

tária, \artesanato, 'geração de
renda, culinária "Cozinha da
Vovó", gestação e preparação,
"discutindo a dependência
química", e informática. Para
as crianças, há à'inda as

pedagógicas, "adolescer",
"criart" e de "projeto de vida".

12 OFICINAS

TEMPO DE DURAÇÃO: TRÊS
MESES

INSCRiÇÕES: PERMANENTES

INíCIO: 1 o DE MARÇO

QUEM PODE PARTICIPAR:
PESSOAS ATENDIDAS PELO BEM
ESTAR

INFORMAÇÕES: 3373-3397

cipação", conforme explicou
Francine. ''A população vem

aumentado, mas a qualificaç
ão não acompanha o

desenvolvimento sócio-

econômico", concluiu. Além
disso, ela comenta que grande
parte da mão-de-obra exis

tente já não é mais absorvida

pelo mercado de trabalho,
atualmente saturado em alguns
segmentos.

Para auxiliar estes

trabalhadores excluídos, na
maioria por causa da pouca

'

escolaridade, o setor resolveu
atende-los com cursos, a partir
de 2007, evitando assim o

aumento no número daqueles
com vulnerabilidade social.No

total.o Bem Estar prestaajuda
a cerca de 620 pessoas pormês.

Faltam R$130 mil para o

início das obras na estação
O começo da revitalização segundo a Lei, apenas empresas

doCentro Histórico de Jaraguá que declaram lucro real podem
do Sul pode acontecer emmar- contribuir. A maioria das

ço. Isso porque, a Lei Rouanet instituições da região se

estipula a captação de 20% do enquadra no lucro presumido e

valor total para o começo da isso está reduz as possibilidades
reforma. De acordo com a, de doações.
presidente da Fundação Outrofator limitanteéofato
Cultural, Natália Petry, faltam do Centro Histórico não ser

R.$130 mil para completar os tombadopeloIPHAN (Instituto
20% iniciais. A expectativa é de PatrimônioHistórico eArqui
q�e até março este montante tetônicoNacional). "Por não ser
seja completado, jáque algumas umpatrimônio tombado, dos 4%

efnpresas arrecadam trimestral- apenas 30% são em favor do
mente. Até agora foram projetoeoresto (70%) vãopara
J,ptadosR$470milcomoapoio o governo federal", explica.
&pessoasfísicasedasempresas . A reforma começa na

� ,

\feg, Duas Rodas, Metalúrgica esquina das ruas Getúlio

'Th-app, ElásticosZanotti e Postos Vargas com a Es - theria Lenzi

Mime. até o depósito da antiga
I AleiRouanetprevêque4% Estação Ferroviária. A

. do Imposto de Renda sejam re- prioridade é instalar no local a:
vbrtidos em projetos de incen- Biblioteca Pública Rui Barbosa
dvo à cultura, tantopara pessoas e, depois, o Arquivo Histórico

1

qsicas quanto jurídicas, Uma Eugênio Victor Schmõckel. A
dasdíficuldadesencontradasna

'

,

obra está orçada em R$3,5
cLaptação de verbas é que, milhões.

Fundação restaura margens de lagoa
A Fundema (Fundação

Municipal de Meio Am

biente) vai restaurar a mata
ciliar da lagoa de BarraVelha.
O projeto começa com o

monitoramento da área e

prevê o diagnóstico da

qualidade ambiental para
depois iniciar o plantio das

espécies.
Encabeçada pelo esta

giário Jefferson de Souza, a

iniciativa é implantada com

o objetivo demelhorar o local,
utilizado para pesca artesanal
e como atrativo turístico na

cidade. Para continuar assim,
o estudante de Engenharia
Ambiental pretende recons

truir o ecossistema das

margens, também consi

deradas oberçário de organis
mos aquáticos.
Atualmente, a lagoa

enfrenta diversos problemas
de poluição e degradação
ambiental.Osprincipais deles,

, e que mais preocupam, são

quanto à diminuição da
cobertura vegetal nativa,
perda da identidade e

descaracterização do am

biente e danos visuais e

estéticos.

Com o levantamento
específico destas situações, o
projeto continua com a

análise semanal de dez pontos
diferentes a fim de acom

panhar a evolução da mata.

Os parâmetros utiliza-dos
giram em tomo da verificação
da salinidade, temperatura,
turbidez ê da condição do
oxigênio. (KE)

�

I

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,091 2,093 11

PARALELO 2,210 ·2,300 Ie

TURISMO 2,033 2,180 11.

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

Ie BOVESPA 45,861 -1,27%
Ie DOW JONES (N, York) 12.767 002%

11 MERVAL (B, Aires) 2,145 060"10
Ie NIKKEI (Tokio) 16,951, -1,39%

0,672

• CUB fevereiro
R$890,14

COMUNICADO

Genésio Minatti, comunica que requereu junto à,Fundação Jaraguaense do
Meio Ambiente - FUJAMA, Licenciamento Ambiental, para corte seletivo
de toras em sua propriedade localizado na Rua: ambos os lados da JGS-

OBO-Joaquim Pincegher s/na; Nereu Ramos, Jaraguá do Sul / SC.

COMUNICADO

Guido Bayerl, comunica que requereu junto à Fundação do Meio Ambiente
- FATMA, Licenciamento Ambiental para supressão de vegetação numa

área de 30,000m2 zona rurallocalizado na linha Sertão frente com a estrada

sertãonzinho, no município de São Bento do Sul/Se,

COMUNICADO

CARELLO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME comunica que requereu
junto à Fundação do Meio Ambiente - FATMA, Licenciamento Ambiental,
para obtenção da Licença ambiental, LAP E LAI com instalações (previstas)
á Rua-397-Rudi Valdi Siedschlag s/na no município de 'amirim/SC,

Momentos de leitura tem espaço garantido no

MARISTA

A literatura é fundamental para a estimulação do

imaginário, permitindo à criança e ao jO\, 11 explorar e

representar seus sonhos, seja na forma escrita ou

. pictórica.
No Colégio Marista os educandos tem espaço

garantido pra este importante eixo da Língua Portuguesa. [

Semanalmente as turmas da Ed. Infantil ao Ensino Médio

tem um horário reservado n,: biblioteca para leitura e

contação de histórias. São momentos ricos em

conhecimentos, descobertas, imaginação e troca de

experiências; mas é fundamental respeitar o tempo de

cada um, sendo que o �róprio tempo também ensina.

O ensinar exiqeiqualrnente do professor um processo
de busca continua, para que o mesmo esteja preparado
para lidar com as diferentes situações manifestadas por
seus educandos, dentro e fora da sala de aula.

COLÉGIO
ISTA

SÃO LU:í S
Educação Infantil ao EnsinoMédio

www.marista.org.br
33710313

Charme e Beleza que valarizamambientes
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Itamar Schulle diz

que tricolor depende
apenas de si para
conquistar o turno

JULIMAR PIVATIO
." JARAGuÁ DO SUL

o [uventus viaja para

Florianópolis com um sonho na

bagagem - a conquista inédita
da vaga para a Copa do Brasil.
Se vencer o Figueirense,
amanhã às 16h no Orlando

Scarpelli, e manter o saldo de

gols maior que o do Criciúma,
o tricolor jaraguaense garante
a vaga na competição nacional,
na decisão do campeonato e

fica a um passo da Série C. Para

isso, o técnico Itamar Schulle

já montou uma estratégia, mas
ainda não definiu o time.

. Segundo ele, o capitão Pereira
""- ainda é dúvida e Leandro

Guerreiro seria uma opção
como volante, levando Alex
Albert para a lateral-direita.

"Ele (Pereira) está disposto

TERESÓPOLIS

A Malwee estréia hoje, às

I5h, contra o Adepa (TO) pela
fase final da Taça Brasil de
Clubes. Atrás do pentacampeo
nato, o técnico Fernando
Ferretti elogiou o último
amistoso da equipe, na quinta
feira, quando -

os jaraguaenses
venceram Teresópolis por 3xO.

"Fiquei muito otimista com a

equipe. Se portou muito bem
na marcação e poderia ter

vencido por mais, senão

tivéssemos perdidos tantos

gols", disse o treinador.
Ferretti acredita que o time

se adaptou rapidamente ao

tamanho da quadra e elogiou

O CORREIOESPORTIVO·
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semana porque estava

acompanhando o funeral da
mãe. Sobre as declarações do
novo técnico do Figueirense,
Mário Sérgio, de que a

equipe da Capital irá com

todos QS titulares, Schulle
disse que já esperava esta

atitude. "Acho também que
com técnico novo e reforços
estreando, todo mundo vai

querer mostrar serviço para

garantir lugar no time.

Pegamos o Figueirense no

pior momento. Se fosse no

meio do -turno, quem sabe a

história seria diferente",
argumentou .

A partida entre Figuei
rense e [uventus será apitada
por Célio Amorim, auxiliado
por Flávio Hamann e Joel
Vronski.

os novos reforços, Jean eGelson.
"Eles se encaixaram muito bem
na equipe. Temos a vantagem
de ter uma base formada que

ajuda bastante", avaliou. Sobre
o adversário de hoje, o

treinador admitiu que não

conhece, mas espera não

encontrar muitas dificuldades.
"Vamos com a cautela inicial
para não perdermos pontos que
podem custar o título. Mas
acredito que eles (Adepa) não
briguem por uma das duas
vagas", avaliou. Amanhã a

Malwee enfrenta o [oinville às

14h e na segunda-feira pega o

Real Moitense (SE), às 19h15,
este último com tránsmissão da
SporTY.

� QUASE LÁ: MOLEQUE TRAVESSO QUER APRONTAR PARA CIMA DO FIGUEIRENSE

juventus busca amanhã vaga
inédita para Copa do Brasil

a jogar. Vai viajar junto com a

equipe para dar uma força. Mas
ainda temos 0_ sábado e o

domingo e, quem sabe,
_ podemos mudar de idéia", disse

Schulle. O capitão do Moleque
Travesso não treinou esta

,.

Falcão marcou um dos qols no amistoso contra Teresópolis

esporte@ocorreiodopovo.com.br

Pereira (à frente) e Fábio Lopes durante o treino de dois toques de ontem à tarde na Sociedade João Pessoa

Robinho pode' parar
no Arsenal ou M'ilan

DIVULGAÇÃO

Robinho está descontente com reserva no Real Madri

MADRI acontecimentos na

agremiação mudaram a

situação. "Agora, as coisas

complicaram um pouco. Para
minha surpresa, eu soube que
o clube venderia o Robinho por
18 milhões de euros", afirmou
o empresário. A quantia
representa 40% a menos do
que o Real Madrid pagou pelo
atacante há cerca de um ano

e meio, algo em torno de 30
milhões de euros.

Robinho entrou em atrito
com O técnico italiano Fabio
Capello, que já se desentendeu
anteriormente com Ronaldo,
quando se disse "infeliz" por
não estar atuando pelo Real.
Neste momento, Ribeiro está
na Turquia, tentando obter a

liberação do atacante Éder
Ceccon. "Saindo daqui, vou
ver o que mudou", prometeu.

Hoje
17h - Guarani x Aval

go

100 Joinville 10
11° Figueirense 9

4 }!
12° 'próspera 8 �� :::;

oE FUNOO
"

Julimar Pivatlo

" ,
J ,

Malwee pronta para
I estréia em Teresópolis

Em baixa no Real Madrid
e possivelmente com os dias
contados na equipe espanhola,
o atacante brasileiro Robinho
teria despertado o interesse de
dois gigantes europeus: o

italiano Milan e o inglês
Arsenal. Quem revelou a

possível intenção dos times de
contar com o brasileiro foi o

empresário Wagner Ribeiro.
"Estive na Espanha há um mês

.

com propostas de Arsenal e

Milan, mas o Real disse que
não queria vendê-lo", disse o

representante do atleta em

entrevista à Rádio Jovem Pan.
Na época, que ainda tinha

a janela de transferências
aberta, o clube não quis
vender o brasileiro, segundo
Ribeiro. No entanto.os últimos

• LINHA

rT�d: pronto
j

Juventus depende apenas de si para conquistar o título
" ;::1

I deste turno. Itamar Schulle chegou a afirmar que poderia ':.'

mudar o time para o confronto com o Figueirense, mas 1-',]

dificilmente isso acontecerá. Até porque, depois do treino:'

I de dois toques ontem, no João Pessoa, os portões foram

I
fechados na hora do coletivo. Schul Ie tem todo o direito de
fazer mistério. E normal usar isso em véspera de decisão.
Ainda mais que se está tão perto, melhor garantir agora do'
que esperar todo o returno. Condições tem. Só manter a

regularidade.
,

4

Polêmica No Autódromo
.'

A festa programada para Esse fim-de-semana, uma
'. '

domingo criou muita boa opção para os

polêmica. Mas é normal amantes de velocidade. O
,

diretoria e torcedores Autódromo de Jaraguá do �,

esperarem a festa, até ' Sul, que fica no Bairro >n
! porque, lá em Criciúma a Nereu Ramos, recebe a

· texpectativa é a mesma. O 1 a Etapa do Cross
que não pode, e sabemos Country. São provas de

·

J
,

que isso não acontece, é jipes, 4x4, cross e _:·:v

jogador entrar no "já gaiolas, além de som
ganhou". Schulle sabe como automotivo e show de

,

lidar com isso. manobras.
,

--� - -

·

;,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO (,r
.' -'

Pelo presente EDITAL, ficam convocados todos os associados da
Sociedade CEMITÉRIO ECUMÊNICO JOÃO PESSOA, para Assembléia

..,

Geral Ordinária, que será realizada no dia 24 de março de 2007, nas -.; .

dependências do Salão da Comunidade Evangélica João Pessoa, neste :.

município, com início às 09:00hs com a seguinte:
.

ORDEM DO DIA

1 - Relatório da üiretorla referente atividade 2006; :::
2 - Prestação de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2006; ,

3 - Eleição da nova Diretoria;
4 - Eleição do Conselho Fiscal;

5 - Outros assuntos de interesse da sociedade,

Jaraguá do Sul, 11 de fevereiro de 2007.

GENÉSIO VENTURI

Presidente

..... ,

.r

J

� .,'

,J
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DIVULGAÇ, C

COMBATE Á CORRUPÇÃO

Número de casos é
maior nas eleições
municipais, outras
denúncias serão
investigadas, afirma
ministro do TSE

Entre janeiro de 2002 e

fevereiro deste ano, 203

políticos foram cassados, pelo
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), por compra de votos.

Mais de duas' mil ações
referentes à captação ilegal de
votos chegaram ao TSE nos

últimos cinco anos, período em
que ocorreram duas eleições
gerais e urn pleito para escolha
deprefeitos e vereadores. Deste
total, 134 ainda aguardam
julgamento.
Na avaliação do presidente do

APOSENTADOS DEVEM fAZER
RECADASTRAMENTO, 285 MIL
PODEM PERDER O BENEfíCIO
SEGUNDO DADOS DO INSS • B2

JARAGUÁ É A CIDADE MAIS
INDUSTRIALIZADA DE SC, '

COM 78% DA ECONOMIA
COM ORIGEM NO SETOR" 83

TSE, Marco Aurélio Melo, o
número de cassações não é
"exorbitante". "Num uni-verso
de tantos candidatos, esse

número não é exorbitante
porque, quando há uma disputa
eleitoral, as paixões são

exacerbadas e o desvio de
conduta se torna quase que
uma tentação" afirmou em

coletiva.
O maior número de cassações
ocorreu em 2005, ano seguinte
à eleição municipal. Naquele
ano, Q TSE cassou 89 registros
de candidatura ou

diplomas/mandatosdepolíticos.
Foram punidos: um deputado
federal (CE), um deputado
estadual (SP), 40 prefeitos, 21
vice-prefeitos e 26 vereadores.
Nesse ano, 14 políticos foram
multados. No ano passado, 41
políticos tiveram seus registros

ou diplomas/mandatos
cassados: 17 prefeitos, 12 vice

prefeitos e 12 vereadores. E três

políticos forammultados.
A compra de votos é definida
como crime pelo artigo 41-A da
Lei9.504/97 (LeidasEleiçães)
a regra foi acrescentada àLeidas

Eleições pela Lei 9.840/99,
primeira norma de iniciativa
popular aprovada pelo
CongressoNacional.
De acordo com esta regra, é

crime "doar, oferecer,
prometer, ou entregar ao

eleitor, com o fim de obter-lhe
o voto, bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza,
inclusive emprego ou função
pública, desde o registro da
candidatura até o dia da

eleição". A pena prevê, além
da cassação do registro ou

diploma, emulta.. Eleitor pode denunciar tentativa de compra, casos são investigados pela Justiça Eleitoral
,

Papa vai canonizar frei Galvão durante visita ao Brasil

TSE cassa 203, políticos por compra de voto

SÃO PAULO

o papa Bento 16 vai aprovou
umdecreto reconhecendo os

milagres do frei franciscano
Antônio de Sant'Anna
Galvão (1739-1822), o frei
Galvão. Com isso, ele será o

Primeiro brasileiro nato a ser

. declarado santo pelo
Vaticano.Frti Galvão será

canonizado durante viagem
do papa ao Brasil, em

cerimônia a ser realizada no

dia 11. de maio no Campo de
Marte, em São Paulo.O
primeiro milagre do frade,
feito beato em 1998, foi a

cura de uma menina de

quatro anos, em 1990. Ela
estava internada com

hepatite na UTI. O pediatra

,

que a atendeu atribuiu a

recuperação à ajuda divina.
Frei Galvão nasceu em

Guaratinguetá (177 km a

noroeste de São Paulo), onde
há hoje um.museu com seus

pertences.
BENTO 16 NO BRASIL
Bento 16 chegará em 9 de
maio a São Paulo e se reunirá,
no dia seguinte, com o

PROMOÇÃO YANG
CHEGOU A GRANDE PROMOÇÃO NA YANG.

A PARTIR DE 12/02 SEGUNDA-FEIRA

BIQUINIS E MAIÔS COM 50% DE
DESCONTO.

LINHA FIT�ESS, NATAÇÃO, VESTIDOS E
BLUSAS COM 20% DESCONTO.
YANG FASHION, QUALIDADE QUE

VALORIZA O SEU CORPO!

Fashion
Ru� l3�rtll\rdo !lQrilbu�h; 4S2, Sjj{!llMd! ,

rOI!Ií: 41, 12J'S.)íj(j() ·Jilr(lUU§ 00 IM se

presidente Lula. No dia 10 de
maio, . o papa terá um

encontro com jovens no

Estádio do Pacaembu, pela
tarde, e falará aos presentes
sob uma pomba estilizada
com 90 metros de
envergadura e 70 metros de

comprimento. A pomba'
representa o Espírito Santo.
Para a missa que o papa
celebrará no Campo de
Marte, no dia 11, às 9h30, será
montado um palco' estilizado
com 80 metros de largura e 25
metros de altura,
No dia 11 de maio, o papa
seguirá para a cidade de

Guaratinguetá (SP), onde
visitará no dia 12 a Fazenda

Esperança -proje to de
recuperação para dependentes
quúnicos. No mesmo dia, o

papa segue para Aparecida.
No dia 13, antes de retomar

ao Vaticano, o papa Bento 16
vai participar da abertura da
5ª Celam (Conferência Geral
do Episcopado Latino
Americano e do Caribe), que
ocorrerá na cidade de
Aparecida, em São Paulo, de
13 a 31 de maio.

Relatório final deve
demorar dois meses
CUIABÁ

O inquérito da PF (Polícia
. Federal) de Mato Grosso
sobre a queda do Boeing da
Gol ocorrida em setembro
passado poderá durarmais 60
dias. ,O pedido foi feito à

Justiça Federal pelo delegado
responsável, Renato Sayão, e
aprovado pelo procurador da
República Thiago Lemos de
Andrade:'
O Boeing caiu em uma região
de mata fechada de Mato
Grosso depois de bater no ar

contra urn Legacy
pertencente a uma empresa
de táxi aéreo dos Estados
Unidos. No acidente, 154
pessoas morreram. Ele é

considerado o maior da
história aeronáutica
brasileira.
De acordo com

_

a PF, a

prorrogação do inquérito é
necessária para que o INC

(Instituto Nacional de
Criminalística), de Brasília
(DF), conclua suas apurações
sobre o caso. Entre os pontos

. sobre os quais o delegado
aguarda esc1arecimen to
está o funcionamento elo
TCAS (sistema .

anticolisão) instalado tanto
no Boeing quanta no

Legacy e omotivo pelo qi al
ele não foi capaz de alertar
os pilotos sobre a

proximidade das duas
aeronaves.

No último domingo, una
reportagem da Folha Ie
S.Paulo, revelou parte .la

transcrição dos diálogos
mantidos entre os dois

pilotos do Legacy e entre

eles e o controle de tráfego
.

aéreo brasileiro.
Nas conversas, os non e

americanos reclamam da
dificuldade de' s e

comunicar em inglês con l o
controle brasileiro;
demonstram e s t a r

desconfortáveis com o

equipamento e confirmem
que o transponder -

equipamento que acione o

TCAS- estava desligado -

o

momento da colisão.
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RANKING CATARINENSE

SANTA CATARINA
cadernobeoocorrelodopovo.com.br

'

Jaraguá do Sul é a

mais índustrtalízada
78% da economa do
município tem origem
na indústrta, revela
estudo do Noticenter

jaraguá: do Sul é a

cidade com o maior índice
de industrialização em

Santa Catarina. Cerca de
78% dã sua economia têm

origem na indústria. Em

segundo lugar está

Brusque, com 68,2% de sua

renda da atividade
industrial e em terceiro

[oínville, com 68,1%.

Florianópolis lidera no

setor de serviços, que é

responsável por 75% da sua

renda. Itajaí é a segunda
cidade em preponderância
dos serviços, setor que

responde por 63,8% da
renda. Já na agricultura, o
destaque vai para
Concórdia, que retira do
setor 20% do seu

movimento econômico.
Os dados são do

Noticenter a partir do

DIVULGAÇAD

Grandes empresas impulsionam economia de Jaraguá do Sul

cruzamento de informações
divulgadas pela Secretaria
de Planejamento e Gestão
do Governo do Estado. A
análise revela que a soma

das principais atividades
econômicas de Santa
Catarina (agricultura,
indústria e serviços),
chega a um total de R$
65,6 bilhões.'

Santa Catarina tern na

indústda a principal
sustentação de sua

economia. O setor é

responsável pela geração
de R$ 34,4 bilhões (52,4%.
do PIB). Os serviços vêm

.

em seguida, com R$ 22,3
bilhões (34%). J á a

agricultura contribui com
R$ 8,9 bilhões (13,6%).

1° Jaraguá do Sul
2° Brusque
3° Joinville

Horário de verão acaba
à meia-noite de sábado

Relógios devem ser atrasados em uma hora à meia noite de hoje

O horário de verão termina
à meia-noite de hoje, quando
os relógios deverão ser

atrasados em uma hora nas

regiões Sudeste, Sul e Centro
Oeste.
Amedidavigora desde o dia

S de novembro de 2006. A
expectativa do governo era a

de que a mudança no horário
provocasse, durante 112 dias,
uma redução na demanda de
energia entre 4% e 5% no início
da noite, horário em que o

sistema elétrico é mais
, utilizado.

O resultado efetivo da
medida neste ano ainda está

.
sendo contabilizado pelo

governo. O ONS (Operador
Nacional do Sistema Elétrico)
chegou a estimar que a

economia atinjaR$ 50milhões,
valor equivalente à geração de
usinas termelétrícas que
deixariam de ser utilizadas com
amudança no horário.

O horário de verão foi
adotado pela primeira vez no

Brasil em 1931, comduração de
cinco meses. Até 1967 a

mudança no horário foi
decretada nove vezes. Desde
1985, no entanto, amedida vem
sendo adotada sem

interrupções, com diferenças
apenas nos Estados atingidos e

no período de duração .

NA LAGOA

Justiça cancela
construções
A Justiça Federal

determinou à Secretaria de
Urbanismo e Serviços
Públicos (Susp) de

Florianópolis a adoção de
todas as medidas necessárias
ao, cumprimento integral da
liminar que proibiu qualquer
obra no entorno de 15 metros
da margem da Lagoa da

Conceição.
O juiz Zenildo Bodnar, da

Vara Federal Ambiental da
Capital, considerou que a

ordem, mantida pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4), não está sendo
cumprida de modo suficiente.

O secretário está sujeito à
multa pessoal de R$ 1 mil por
dia, sem prejuízo de outras

punições admínístratívas e

criminais. O ofício para
intimação do secretário fC?i
entregue aoOficial de Justiça.
A prefeitura está obrigada

a embargar todas as obras em
curso ou já autorizadas, na
área de preservação
permanente, interditar
imediatamente e demolir as

construções irregulares não
concluídas sem alvará.

O CORREIO Dr •

\
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Pelo Estado
Reforma será o teste de fogo de Pavan

No aquecimento, Leonel Pavan sequer ocupou a cadeira ou o gabinete de Luiz '.'
Henrique. O teste de fogo do vice-governador será mesmo o período de 9 �

a 23 de março. Pois será justamente com o tucano no comando do Governo do
'

Estado que a Assembléia vai votar a reforma administrativa. liA base do governo é
forte, mas é preciso reconhecer a independência do Poder Legislativo. Vou fazer a i"

defesa do projeto encaminhado pelo governador, porque quem está no Executivo "�
não pode se omitir, mas o processo democrático exige que a gente trabalhe sem se, :!
impor", afirma. Apesar da sintonia da dupla, a ausência de Luiz Henrique - que

,

estará em viagem pela Europa - naturalmente vai abrandar o controle sobre os par-J �
tidos aliados. A esta altura, já é de se supor que o silêncio ressentido de setores do ;>,

PMDB vai se traduzir em emendas que, nomínimo, diminuam o corte de 30% dos f::
comissionados. Só com relação às SDRs o consenso tácito entre a base governista
é de que será preciso resgatar pelo menos os 36- cargos de assistente de gabinete,
mais coordenadores das áreas de informática e de agricultura, por exemplo..

I
li'

Rogério Mendonça não conta, porque
"Peninha" é adereço. Então, o único
deputado peemedebista que inclui ave
no nome adora briga com tucano grande.
Edson "Piriquito" Dias assegura que .

provoca como pode Leonel Pavan para
disputar com ele a prefeitura de Balneário
Camboriú em 2008. Sua lógica é a de que
não dá para brigar com pequeno: se bater,
é covardia; se apanhar, é vergonha. Com
adversário grande é o inverso: perder é
natural e levar é heróico. Pavan aceita a

briga, mas só em 2014. "O Piriquito vai ter
que esperar que eu volte para encerrar a
carreira em Balneário Camboriú", rebate
o governador em exercício e postulante à
sucessão de Luiz Henrique.

,

SãoTomé
Feliz, mas cautelosa, foi a reação do secretá
rio deAgricultura,Antonio Ceron, à notícia
de que a Comissão Técnica da OIE aprovou
ontem, em Paris, o reconhecimento de San
ta Catarina como área livre de febre aftosa
sem vacinação. "É uma recomendação im
portante, mas preliminar, temos de esperar
pela decisão definitiva (da assembléia) em
maio", disse, aomelhor estilo ver para crer.

Até lá, a condição sanitária do Estado será
mais uma vez vistoriada.

Ilha de sanidade
Para o presidente da Faesc, Zezo Pedroso,
SC está bem perto de se tomar uma "ilha
de sanidade no Brasil". De fato, na mesma
reunião da Comissão Técnica, o Paraná
teve problemas para ser reconhecido como
área livre mesmo com vacinação. Com
novo status sanitário internacional, se
abrirá a possibílidade de negócios com os

mercados europeu e japonês.

Confiança na parceria
o ex-secretário de Estado e presidente da
Comissão de Agricultura da Assembléia,

. Moacir Sopelsa, julga que, de três degraus,
SC venceu o mais difícil ao passar pelo co

mitê técnico da OlE. "Dificilmente, numa
reunião em que participam todos os pa
íses, será desconsiderado o parecer técni
co", aposta. O primeiro, lembra ele, foi su
perado em parceria dos produtores rurais, -

agroindústrias e governo.
Pur. semAntlca

Tucanaram III críse interna do PMOB: não
contemplados é o termo que preferem em
vez do deprecíatívo sem-cargo.

;1
I

Péquente
Além do reconhecimento internacional aov,
sistema de defesa animal, o primeiro ano

do pefelista Antonio Ceron na Agricultura
começa com regularidade de chuvas. Isso,
depois de três verões com estiagens devas- 51
tadoras. Problemas, portanto, só de ordem.l»
política. Está ctifícil para equacionar os in- I'
teresses do PMDB e do PFL em relação à �;
Cidasc, Geison Sorgato e Ubiratan Rezen-

'

de disputam a presidência. UI)
fiC

Reação ao pente-fino .I'�
Cloir Dassoler assumiu a presidência da, ,

Fampesc disposto a comprar briga com o
'

governo por conta da revisão de benefícios
fiscais concedidos ao setor. A renúncia fis
cal em relação às microempresas é da or-�.
dem de R$ 200 milhões ao ano. - j

-"

Controle externo
Há empresas que faturam R$ 100 mil. ao �
ano e recolhem o valor sumário de R$ 2,5. �
mil em ICMS, aponta o diretor da Faze�d_a,
Pedro Mendes. Ele assegura que a revisac
será feita até abril com absoluta rranspe-,
rência e controle externo. t '< '

,

Só pra lembrar
o site Xô CPMF, do deputado Paulo Bor-, '

nhausen, divulga a partir de hoje como
votaram os deputados federais, em 1?96,)

I

quando foi criada a contribuição. Dos ooco, -

que votaram a favor; apenas Edinho Bez,e :
Valdir Colatto estão naCâmara. Os demalS ;

foramAndrino, Cavallazzi e Venzon. Entre -:
os que rejeitaram, Fritsch, Milton Mendes,

"

Bieftl e Pizzolatti. Só que, agora, PT e PP ,

eão governo. Luiz Henrique, naquela oca- ,

sião, foi o único catarínense a abster-se. r :,

"

v

Associação dos DIários do Interior· ADI/SC colunaadl@cnrsc.co�.� :;
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INSS convoca 285 mil
,

para renovar cadastro
,

QUEM NÃO FIZER PODE PERDER BENEFíCIO

Aposentados correm o risco de ter benefício cortado

comparecerem à agência
bancária onde recebem o

benefício para realizar o
recadastramento nos próximos

.
30 dias terão o depósito dos
recursos bloqueado.

Para reativar o beneficio,
basta comparecer ao próprio
banco e realizar o censo.Depois
de 90 dias do bloqueio, o

benefício será cessado e só

poderá ser reativado em uma

agência da Previdência.
A partir deste mês não

haverá mais. publicação de
editais de suspensão de
benefícios, como vinha
ocorrendo mensalmente, pois
o próprio edital de convocação
já notifica o beneficiário da

suspensão, e posterior
cessação, caso os prazos não

sejam cumpridos.
Na primeira etapa do

censo, realizada de novembro
de 2005 a' agosto de 2006,

Economia "da América
Latina cresce 4,9%

pela Cepal (Comissão
Econômica para América
Latina e Caribe}, de um

crescimento de 5,3%. De
acordo com a comissão, o

crescimento econômico do
México no ano passado foi de
4,8% e o da Argentina, de
8,5%.

O crescimento no ano

passado refletiu um bom
momento para a economia

latino-americana, mas a base
dessa economia ainda são as

exportações de matérias

primas, como o petróleo, .

cujos preços estavam�m alta
no mercado
intemacional.Para este ano,
a expectativa do instituto é
de um crescimento de 4,4%
no PIB latino-americano.

69.366 beneficiários não

participaram do
recadastramento de um total
de 2,420 milhões de

convocados.Já na segunda
etapa, iniciada em maio de
2006, dos 14,772 milhões de
benefícios previstos, 1,655
milhão ainda não

compareceram.
Isso não significa que

todos esses beneficios serão
cassados porque o

recadastramento ainda não
acabou.A última notificação
aos faltosos será emmarço de
2007 (beneficios com final O),
o último bloqueio de
benefício será em maio e a

cessação final será em agosto.

• SERVI O

ista disponível:
.

ww.previdencia.org.br

Pensionistas deveriam

ter se apresentado e

têm agora a última -

chance de participar
,

BRASíLIA
:

· O Ministério da
Previdência fez ontem uma

nova convocação de 284.908
beneficiários do INSS

GnstitutoNacional do Seguro
Social) que devem participar
do recadastr-amento.

Essas pessoas possuem
benefícios da Previdência com
húmero final nove e deveriam
razer o censo em dezembro e

janeiro, mas não cumpriram a

obrigação até agora.
Dos quase 285 mil

beneficiários que serão

convocados,176.866receberáo
cartas em suas residências e

.outros 108.042 tiveram seus

nomes incluídos em editais
publicados ontem em jomãís
ou no site

�www.previdencia.org.br. -\
·

O governo decidiil
recadastrar aposentados e

'pensionistas como forma de
identificar e suspender
eventuais benefícios tF'

·

ulentos. Todos os meses"�lão
ublicadas listas para av�ar
aposentados e pensionistas que
° direito pode ser cassado.Os
convocados nestemês que n�o

SÃOPAULO

A economia latino
americana registrou um.

crescimento de 4,9% em

006, um avanço de 0,6 ponto
ercentu�l em relação .ao

esultado de 2005. O Brasil
contribuiu para esse resultado
Com uma participação de 0,97
Onto percentual. Os dados
.oram divulgados ontem pelo
tituto América Economía

ntelligence.
As maiores contribuições

Para a expansão no ano

assado vieram do México

(contribuição de 1,13 ponto
ercentual) e� da Argentina(lm porno 'percentual). O
d�do é inferior à estimativa
� I

.

U gada no mês passado

ESCOLHIDO

Mantega nomeia
diretor para FMI

O ministro da Fazenda,
.

Guido Mantega, nomeou o

economista "desenvol
vimentista" Paulo Nogueira
Batista [r, para ocupar o cargo
dediretor-executivo do Brasil
no FMI (Fundo Monetário
Internacional), em subs
tituição ao ortodoxo Eduardo
Loyo.
A troca de guarda no FMI

é mais uma indicação do fim
-da era de ortodoxiamais dura
.que mareou. a política
econômica no primeiro man
dato do governo Lula,
principalmente na gestão de
Antonio Palocci na Fazenda.O
economista Paulo Nogueira
Batista Jr., 51, é conhecidonão
só por ser um dos mais ácidos
críticos da política de juros do
Banco Central cornotambém
do próprio FMI.

• PELO MUNDO Associação dos Diários do Intenor - ADI/SC
colunaadl@cnrsc com br

O cineasta brasileiro Henrique Goldman deu início ao ;,

projeto de um filme sobre a tragédia de seu compatriota Jean
Charles de Menezes - morto pela Polícia britânica ao ser

�

confundido com um terrorista-, com o objetivo de contar "a 1

história humana" escondida por trás das manchetes dos
i.

jornais.
"Que o mataram, que cometeram uma injustiça, que não

quiseram assumir seus erros, isso as pessoas sabem", mas
-,

o filme também contará "quem era Jean Charles" e "como se !

pode continuar vivendo quando se perde alguém assim", disse 1
.

Goldman, em Londres, onde mora.
Por também ser um brasileiro que foi para Londres, a

história do jovem assassinado a tiros em 2005 no metrô da
capital britânica por policiais que o confundiram com um

terrorista suicida interessou o cineasta desde o princípio.
Inicialmente, Goldman iria dirigir o filme que a rede britânica I)

"BBC" planejava produzir sobre o caso de Jean Charles, .�

embora esse projeto estivesse mais focado na atuação da
.

polícia e da justiça britânicas."O assassinato me gerou muitos ')

dilemas", confessou o diretor que, depois que a "BBC" decidiu
engavetar o projeto, tomou coragem para comprar os direitos 1:
da história.

Brasileiro é acusado de assasslnar conterrâneo

Um brasileiro foi indiciado pelo assassinato
de outro brasileiro na cidade de Charteville, em
North Cork, na Irlanda. José Domingos, 43, foi
acusado de ter esfaqueado Alberto do Prado
Oliveira, 47, segundo informações dadas à BSC
Brasil pela polícia irtandesa.O crime aconteceu
no dia 21 de seíernoro de 2006 no apartamento
de Oliyeira. José Domingos foi preso poucas.
horas depois do crime. Inicialmente, Domingos
havia sido acusado de agressão e porte de faca
com potencial de causar ferimentos sérios. Mas
a acusação foi transformada em assassinato na

quinta-feira.Ele será julQado pela Corte Central
Criminal irtandesa e pode pegar prisão perpétua
caso seja condenado.

O vice-cônsul brasileiro em Dublin, Renzo de
Morais Pretti, disse que a Embaixada lamenta o

crime e que este tipo de acontecimento é
prejudicial à imagem da comunidad� brasileira
no país.Segundo Pretti, o número não-oficial de
brasileiros residentes na Irtanda é 8.000.

. I

DIVULGACÃO

Cineasta começa a
.

tocar projeto de
filme sobre morte
'de Jean Charles

Brasileiro foi morto
por ser confundido
com terrorista pela
polícia de Londres

ELES MANDAM Os Estados Unidos pediram a Israel que desista de
qualquertentativa de lidar com a Síria, para veríücar.se Damasco
contempla seriamente a realização de negociações de paz com o

Estado israelense, segundo o jornal israelense 'Haaretz".

MíSSEL O Paquistão testou com sucesso ontem um míssil
balístico de longo alcance com capacidade nuclear, dois dias
depois de assinar com a índia um acordo para reduzir os riscos de
acidente atômico.

ACAMPADOS Famílias de vários soldados britânicos mortos
no Iraque fazem um acampamento de 48 horas diante da
residência oficial do primeiro-ministro do país, Tony Blair, em
protesto contra as políticas militares do governo no país
árabe.

.Incêndio em albergue mata 26'
Ao menos 26 pessoas morreram na madrugada de ontem

em num incêndio que destruiu uma residência para idosoS e

deficientes físicos e mentais na cidade de Alsunga, na Letônia,
. segundo informações do serviço de bombeiros.O incêndio
começou pouco depois de meia-noite e se propagou com

rapidez pelo telhado de madeira, que caiu logo em seguida. O
fogo consumiu todo o edifício, que ocupava uma superfície
de 450 metros quadrados e ficou totalmente carbonizado.As
equipes de resgate conseguiram retirar do local de 40 a 60
pessoas. Mas calcula-se que ao menos 26 deficientes físicos
morreram quando o telhado caiu, disse Um porta-voz do
serviço de bombeiros à agência BNS. Os bombeiros acham
que o fogo foi causado pelo uso não autorizado de
equipamentos caseiros de calefação. Durante a noite na

Letônia, as temperaturas caíram a 30 graus abaixo de zero.
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PÁGINA DA CRIANÇA'
As fotos publicadas nessa página vão

concorrer uma peça de roupa no final do mês
da NICOLODELLI. Mande sua fotinho também!

Por Daniele Santos e

Fabiane Martins
recepcao@ocorreiodopovo.com.br
As fotos deverão ser enviadas até às 12h de Quarta

Na fotinho em grande estilo Pedro Henrique que completa
neste domingo 3 anos.Quem se alegra com a data e

manda um super beijo são os pais Paulo Roberto e

Roseneide e a maninha Ana Flávia .:

,

I[
Parabéns aos irmãozinhos João Henrique Bento, que no dia 15

completou 9 meses e Júlia Vitória Bento que dia 20 completou 3 anos.

"Que Deus os abençoe com muita saúde, paz e muitos anos de vida.
Amamos muito vocês" beijos dos pais Jane e Zenaide

Nós te amamos muHo..

o Com muita alegria em pose para a coluna o

gatinho Vitor Augusto Rinkawetsky que completa
hoje seu 10 aninho. Quem manda os parabéns

são os pais Charline e Mário.

o fofinho Douglas Montoski de Irineópolis veio curtir
as férias aqui em Jaraguá com a família.O pai Mareio

manca um super beijo para o filhão.

'-

,
J

No último dia 9, veio ao mundo para completar a
família, Yoschua Coelho Machado Moreira filho de

Terezinha e Juliano.
.

Os pais Rafaela e Rondinele, avós, prima e madrinha mandam os

parabéns pro gatinho Ruan Pedrosa que completou seu 10 aninho
de vida no último dia 21.

r A princesinha Sindy Emanuelli Gattis completou 2

,.
aninhos no último dia 27/01.Seus pais que a amam

.

muito Kelli e Nei desejam muitas felicidades. Os irmãos Alvim Ivanoski e Gustavo Ivanoski, são da
cidade de Manterei no México e estão visitando a ávó .

corujá Ilvi aqui em Jaraguá.

Nasceu no dia 16 para a alegria dos pais Dirce e

Silvio a linda florzinha Larissa Porath Kitzberger.

Envie sua piadinha,
curiosidade ou

charadinha pra gente!
Nosso e-mail:

Os alunos da Escola Top Vinícius Prates (dia 16 completou 3 anos) Tábata (dia 19 completou 6 anos) e Vinicius Silva (dia
17 completou 5 anos) recebem a homenagem da escola.Parabéns

•

• CoLoRir

• RinDo
Aula de Matemática

A professora perguntou:
-Joãozinho quantos dedos
tenho aqul?
Joãozinho respondeu: cinco
professora!
A professora falou: Se eu tirar
três vou ficar... ??
-Aleijada professora!!

• VoCê SaBia?

!A língua do camaleão, de
30 centímetros, é uma

das mais rápidas do reino
animal: em cerca de 1
centésimo de segunda,
ela salta da boca para
capturar insetos.

baby @
L O A Rw Ev E

Promoção de verão
Preços:

R$5,OO - R$10,OO
R$15,OO - R$20,OO
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A, grandes marcas mundiais
bem perto você:

��.�
� .....
"'L...�'",,,,

Ellen's
cosmética e perfumaria

O CORREIO DO POVO

Brad Pitt e Angelina
Jolle estão prestes a
ter mais um filho.
Mas calma, a atriz
não está grávida, os
dois decidiram
adotar outra uma

criança,
�

Shoppmg Breithoupt � , o PISO
3371 1590· ellens@ellens com br

-S7

Catarina e na região doVale do

Itapocu grande parte das
cidades realiza o encontro

anualmente.
Em Pomerode a reunião de

amigos fica por conta das 60
confrarias cadastradas.

Segundo os organizadores, a

expectativa é que mais de
duas mil pessoas passem pela
praça Jorge Lacerda. O chope
será comercializado pelas
cervejarias Schomstein, Opa
Bier e Heimat, o preço varia

entre R$3,50 a R$4,00. A

confraternização inicia às 9h
e termina às 17h. No entanto,
às 16h será cancelada a venda
de bebidas alcoólicas.
Inicialmente a Stammtisch
de Pomerode era uma atração
da Festa Pomerana, realizada
no mês de janeiro. Para evitar
o acúmulo de eventos em um

mesmo período, a

organização decidiu transferir
aStammtisch para fevereiro.
O encontro também já tem

data marcada em outras

cidades. Em Jaraguá do Sul
será no dia 28 de julho.
Schroeder prepara o evento

para a primeira quinzena de
setembro. Em Corupá será

no dia 6 de outubro e em

Massaranduba será no dia 10
de novembro. Guaramirim
ainda não definiu a data
da Stammtisch para deste
ano.

•
Festa tipicamente alemã acontece hoje em

Pomerode. Região do Vale do Itapocu também
já tem atividade no calendário de lazer.

, '

aS

Pomerode
mais uma vez

faz jus ao título da
cidade mais alemã do

Brasil. Isso porque, é hoje a 6ª

edição do Stammtisch na

cidade. A tradição tipi
camente alemã foi passada de
forma oral pelas gerações. A
história conta que o costume

começou na Idade Média, no
quallenhadores faziam mesas

e bancos com troncos de
árvores e ao redor dela

comiam, bebiam e con

versavam. Daí o significado do
termo Stammtisch, formado
da junção das palavras stamm
(tronco) e tisch (mesa), ouseja,
'mesa de tronco'. O hábito dos'
lenhadores ganhou as cidades
e mais tarde o nome de

.Stammtisch. O costume

recebeu adeptos em Santa

SERVI O
o que: 6° Stammtisth de "

,'I

Pomerode '!

QuaQdo: hoje

Aonde: Praça Jorge
, Lacerda, anexo ao Portal
Turístico
Sul.

Horário: 9h às 17h

Ingresso: Gratuito

Tudo o que você precisa, encontra cquil
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

JARAGUÁ DO SlIL
CINE SHOPPING 1

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

dias)
Rocky Balboa

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

�,

A procura da felici�ade
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

rodos os dias)
CINE SHOPPING 3

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

(15h30 - Todos os dias

)A.!ltônia
(1.9h40, 21 h30 - Todos os dias)

JOINVILLE
Cine Cidade 1
A procura da felicidade

(�6h40, 19h, 21 h20 - Todos os

dias)
Q mar não está para peixe (dub)
(�5h - Todos os dias)
Gine Cidade 2
A Grande Família
(�5h, 17h1 0, 19h20, 21 h30 -

Todos os dias)
Gine Mueller 1
�abel
(M3h40, 16h20, 19h, 21h40-
Todos os dias)
Gine Mueller 2
� procurada felicidade
(:17h, 19h30, 21 h50 - Todos os
dias)
I!Jma noite no museu
(14h30 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
O mar não está para peixe
�14h - Todos os dias)
Rocky Balboa
(15h40, 17h45, 20h, 22h10-
Iodos os dias)

.

BLUMENAU
Cine Neurnarkt 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
Rocky Balboa
(17h40, 19h50, 22h - Todos os
dias)
Uma noite no museu
.(15h30 - Todos os dias)
:Cine Neumarkt 4
:A Grande Familia
.(14h45, 17h, 19h1 0, 21 h15 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
A menina e o porquinho (dub)
(14h - Todos os dias)
Perfume: A história de um

assassino
.(16h, 18h45, 21 h30 - Todos os
dias) ,

Cine Neumarkt 6
J{ conquista da honra
(l8h50, 21 h20 - Todos os dias)
Turma da Mônica - Uma aventura
no tempo
(13h50, 15h30, 17h1 0, 18h50 -

Todos os dias)

� SERViÇOS ,

Curso
O curso de dança Sentinela do Pago
inicia no dia 11 de março (s� nos

domingos) na Sociedade Acaraí. O
curso básico acontece às 14h30, e
o avançado às 16h45. o valor é de
R$ 50 por casal. A formatura será
do dia 18 de maio.

Show
As bandas locais: Demon Creation,
Kaótico, Leftover Soup e Tribo da
Lua estarão se apresentando
âmanhã, às 18h, na Praça Ângelo
Piazera O show será em

"comemoraç.ão ao lançamento do
CO do Festival Alternativo 2006.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS'

O CORREIO DO POVO

Oito blocos no carnaval de rua

O Correio do Povo, na edição de 14 a 20 de fevereiro de 1987, trazia
novidades no Carnaval jaraguaense. Naquele ano, apenas os blocos
desfilariam no carnaval de rua na Reinaldo Rau, nos dias 28 de fevereiro
e 3 de março. A oficialização aconteceu durante ema reunião entre os

promotores e representantes dos blocos carnavalescos, uma vez que as

escolas de samba, alegando pouca a ajuda de Cz$ 15 mil oferecida pela
Prefeitura, resolveram não desfilar por falta de recursos. Assim,
desfilariam somente oito blocos: Pé Quente, Bafinho, Sacarolla, Blocos
dos Sujos, Ki-Kasha, Abadabadu, Cartomantes e Estrelinha do Mar, este
último de Navegantes.
Segundo a reportagem, uma comissão julgaria os melhores blocos, e os

três primeiros colocados seriam premiados.
A novidade era a fundação da Associação dos Blocos e Escolas de
Samba, que, dentre outras, se incumbiria de reivindicar junto as

autoridades municipais os recursos necessários para a melhoria do
carnaval de rua.

• ANIVERSÁRIOS

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

s governos t�rco e iraquiano
I assinam em Bagdá um tratado

.

segurança I;nútua.

A autorizam o funcionamento
primeiro canal de televisão
opa paí

, .

24/02

'63
, Fidel Castro ordena um.
o racionamento de roupas em

ai
Nem um pouco tímido, o pequeno esquilo até chegou perto da câmera para

ser clicado pela fotógrafo César Junkes.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Treinamento
Acontece na próxima
terça-feira, 27, no Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul, um treinamento em

negócios internacionais

Informações na Cambra,
pelo telefone 3275-7013.

Diego Douglas Rich
Ivo Ruchert
LincolrtStein
Amâhdlo Schmidt
Camila Pereira
Lindomar Hendumaier

Elbertq,Wagen Knecht
Aline<Baroelos :;;".,
Karim Roseli Kogler
Leandro Machado
José Ediberto Torezani
Julia 'otto"
loho tacha Ja
Denise Ap. B. Stein

� Maria Ap. G. Rocha

�osaQ�, Mari�, d� O
MauréHá Zermiani
RosBIi �. Santos.

�Exposição .

O Museu Wolfgang Weege
- Parque Malwee
promove a exposição
"Descobrindo a índia: um
passeio por suas práticas .

culturais" até dia 5 de

março.

�Curso '

Com início a partir de
março, a Acijs promove em

parceria com a Sociesc, o
.

curso de MBA em Gestão
Emprésarial da Fundação
Getulio Vargas. Informações
pelo fone (47) 3275-7059.

• PREVISÃO DO TEMPO

25/02,

Sara :�éssica Rosa
Mário Bloedorn
Gelson Nunes
Eliane Belarmino
MiIEm�;:P. D. De Paul
ValdirL�brão
Iva Ranghetti Jr.
Lucimar l}acca
Pedro rique Ber

.

Eláin tinaM
Milton cnmoeuer
Cristiane. Siebert
Emerson Borges
Clé
AdB

� Jaraguá do Sul e Região

.

Presença de sol mais forte no Estado

.

S�GUNDA a.
MIN: 21°C
MÁX: 31° C
Sol com pancadas de
chuva à tarde e à noite.

TERÇA
MiN: 24°C
MÁX: 29° C
Sol com chuva a

qualquer hora.

Uma massa de ar quente e a proximidade de
. uma frente sernl-estaclonárta no Rio Grande.do
Sul favorecem a presença de sol com algumas.
nuvens em SC. Condições de pancadas de
chuva isoladas no inicio da manhã do Oeste ao

Planalto e a partir da tarde em todas as regiões.
Temperaturas altas.

� Fases da lua •

CHEIA MINGUANTE . NOVA CRESCENTE � Legendas

0'02/02 )) • () ;f:.v,- c:u d Q .,.10/02 17/02 24/02 \... ')
......"�,,.._.... " .

Ensolarado Parcialmente Nublado
.

Instável Chuvoso Trovoada
nuolano

"
LORIANÓPÓLlS
MiN: 22°/MÁX: 29'HOJE 6

MiN: 220 C
"n'

MÁX: 32° C

DOMINGO

MiN: 23° C
MÁX: 32° C

Sol com chuva a qualquer Sol com muitas nuvens
. hora. durante à dia.

.
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OCORREIO DO POVO

NOVELAS
� GLOBO - 18H

o Profeta
Salvador diz que ele primeiro precisa pedir o
desquite e depois pleitear a guarda, Arnaldo
desmente o seu amor, Carola ri, tropeça e

toroe o pé, SOnia e Marcqs prometem ficar

luntos para sempre, Percival diz que val

aludar Moreira a provar sua Inocência,

Henrique e Ester contam a Baby que vão se

reconciliar, Teresa conta tudo que Lia fez e

Zélia diz que não sabia de nada quando
adotou Rosa, Clóvis exige ver a mulher,
Joélson rnpede que ele entre na casa de

Piragibe, Carola avisa Percival que Clóvis
fezameaças a todos, Percival prende Clóvis,
Flávio consola Teresa, Sofia ironiza e diz que
jamais vai dar o desquite a Flávio, Salvador
solta Clóvis, Ruth propõe a Clóvis
sociedade na fábrica para separar Marcos e

Sônia,

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Morgana manda Elizabeth não fazer nada
com relação à gravidez de Maria. Vanessa
finge que tentou o suicídio. leila estranha o

clima entre Dorinha e Tadeu. Arthur aceita
Celina como sua aliada. Elizabeth contrata

Bernardo. lance leva Vanessa para o hotel.
Maria e Gui se oferecem para madrinhas de
seus casamentos. Vanessa chora abraçada
a Lance, que tenta se esquivar. Celina
interroga leila sobre o crime. Bernardo
conta para Elizabeth todos os passos de
Maria. lance ménte para Maria quando ela
liga e ouve uma voz de mulher. Arthur se

enrola ao treinar para o julgamento. Juan

quer enviar as fotos para o site de Maria e

manda Husseim providenciar. Husseim
apaga as fotos. Alma diz que existem duas
versões para o filho de Irina: uma, que foi
criado em São Paulo; outra, em Deus me

Livre. Morgana pensa em Arthur e em lance.
Husseim diz que Vanessa tentou se matar
de novo e Lance a acolhe. Bernardo faz Jo

-" se perder na mata. Juan programa para que
Lance não receba ligações em seu celular. A
juiza Lucrécia manda Arthur se afastar do
caso, pois está envolvido com Gui. Maria se

desespera para achar a filha e sai a cavalo.
Juan falsifica uma conversa gravada entre
Tadeu e lance. Morgana tem um

pressentimento. Maria cai do cavalo e fica
desacordada.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida

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

� RECORD - 19h15
� Bicho do Mato

Lili ordena que Ruth e Pedro deixem a sua

casa, mas Ruth lembra que aquele
apartamento também é dela e se recusa a
sair. Com cinismo, Ruth nega que tenha
tentado matar Cecília e que sequer sabia
que ela estava no Pantanal. E que se Lili
estiver incomodada, que saia ela e leve
consigo os seus amiguinhos. Na fazenda
Pitoco e Ana discutem com Juliana e
Carlos quando Juba chega corn- Cecflia,
Ele avisa que é contra o garimpo e que na
casa dele eles não vão ficar. Cecília
arremata dizendo que quem trabalha para
Tavinho e Ramalho é bandido. Carlos e
Juliana se vão, mas não desistem de dirigir
o garimpo. Cecília fica decepcionada com
o casal, mas Juba lembra que não tem
jeito: só se livrarão do garimpo quando
Ramalho e Tavinho forem presos.Eduardo
vai à delegacia: Mariano ganha a liberdade
e só pensa em se encontrar com a sua
morena Vara conta a jaci que voltarão para
o Rio com Eduardo, para tranqüilizar a avó
Bárbara.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Nogueira diz a Helio que precisam
descobrir quem deu a entrevista contra
eles na tevê, Carmo chega ao escrlt6rlo de
leonardo anunciando que a testemunha
do Torto resolveu dar seu depoimento ao
promotor, Eles resolvem marcar o
encontro com a testemunha na casa de
Carmo, Na delegacia, Nogueira abre

fSIXIcaça0 e permite que apenas Isis visite o
ho por apenas 15 minutos, Cicio leva o

lornal com a prisão de Miguel para Zaqueu
e Pé de Pato, que lembra ser o mesmo
distrito onde está preso o Inhame, Irmão
gêmeo do Navalha, Ele prevê que a fera val
Cozinhar as tripas do "maurlclnho", Ao sair
da cela para encontrar a mãe, Miguel é
PUxado por Inhame, que reclama do
privilégio de visita para o "maurlclnho",
Miguel se desvencilha e diz que Inhame
está sendo Injusto,

• Os resumos sao de responsabilidade das emissoras,

Extra
��MAIS UM

extra@ocorreiodopovo.com.br
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. ��AMEAÇA
Depois da briga entre os

BBs Carolini e Diego na

casa mais vigiada do

pars, o pai da morena,
Joel; se pronunciou
sobre o assunto, "Todo
mundo viu o que ele
falou pra ela, Tenho tudo

gravado e, se isso

atrapalhar a vida da
minha filha de alguma
forma, eu vou processá
lo, É a segunda vez que
fica bêbado e fala um

monte de besteira, Mas
ele só faz lsso com

mulher", desabafou.

��MUTANTES
'

..6ma cfli�fca de

reprodução será
..;;

("Oenárlo de "CamInhos �!S
do Coração", próxima
novela das 22 horas

.

da Record, No local,
cientistas vão mudar

geneticamente
embriões, dando vida
a crianças com

poderes espectals:
. � novel�J'de Tia�o
Santiago entrarã no

ar ails
das posta

/.t�Jr.9·

��NASCEU!
Nasceu em plena
Quarta-Feira de Cinzas,
dia 21, o bebê da atriz
Cláudia Abreu e do
diretor José Henrique
Fonseca, A neném é
menina, chama-se
Fellpa e nasceu de
parto normal, no Rio de
Janeiro, Ela é a

segunda filha da atriz e

do diretor, que já são

pais de Maria, de seis
anos, A caçula veio ao

mundo às 9 horas com

3,355 kg e 48,5 em. A
nova mamãe recebeu
alta hoje e já deixou o ..

hospital.

• CAÇA PALAVRAS • DIVIRTA-SE
,
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• HORÓSCOPO

Cerveja em Lata
Um português entrou numa padaria e pediu uma cerveja em
lata, O balconista entregou-lhe a cerveja e qual não foi a sua
surpresa quando viu o portuga sacar um abridor de latas do
bolso e começar a abrir a cerveja,
- Támaluco, ô cara! - resmungou lncontorrnadu - Você não
sabe pra que serve essa argolin�a em cima da lata? :, 'I
- Ora pois, mas é claro que sei! E para aqueles que esquecem :'J: IIde trazer o abridor! �'

.

I) � I

..,)'
Termômetro
O João chega na farmácia e pergunta para o balconista:
- Você tem termômetro colorido?
- É claro que não! Pra que é que alguém iria querer um
negócio destes?
- É que a Maria está desconfiada de que o nosso filho está
com febre amarela.

�...
-;

Ativistas incansáveis, Brad
Pitt e Angelina Jolie v,

•

resolveram fazer a adoção .�� i
do quarto filho, Segundo �. :
informações da revista "US

. ': i
Weekly", o casal Já deu ,i:,
entrada nos papéis Junto aos> ,

órgaos responsáveis para
r

adotar uni menino do
",

orfanato Tam Binh,
'

localizado na cidade de Ho ��, : ,

Chi Minh, no Vietnã, De seus;'';
três filhos, apenas Shiloh ,-�:
Nouvel, de 9 meses, é '!.� i
herdeira natural. Eles ainda oc !

são papais de Maddox, 5, e�:J 1
Zahara, 2, .;�; I

-,,'.1
,

1"1
lj.:� �

,

::1-\;
'I'

,Co,ri
Mande sua piada para o Extr'á:"\:
extra@ocorreiodopovo.com,.bti !
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Libra 23/9 a 22/10
Lalalá pra cá, trilili pra lá ... No meio dos agitas
de verão, não terá você esquecido de algumas
coisas e pessoas? Sim, o que é verdadeiro e

pleno de significado. A novidade chegou com
todas as suas fascinantes cores e cintilãncias ...
Mas você não precisa se livrar do antigo (e bom)
para dar espaço ao novo, Seu coração é bem
grande, não é, libriano?

Áries 20/3 a 20/4
Oba! Parece que finalmente vai engrenar um
papo com aquele alguém que parecia tão
inacessivel. Seu charme está na estratosfera e

sua disposição, ah, isso nem se fala, Tudo em

cima para cobrir distâncias. Melhor ainda é que
sua sensibilidade também está ampliada: você
está pronto para apreciar as coisas mais
simples de uma maneira mais profunda,

Câncer 21/6 a 21/7
Ouvir o que os outros dizem está mais fácil do
que ouvir a si mesmo? Ué, e seus dons
acústicos de água? Som na caixa, caranguejo!
Há vários assuntos ondulando na sua mente.
Talvez não estejam fazendo muito sentido agora,
talvez você não esteja muito ligado (será?) ...
Mais tarde as coisas aflorarão à superfície e

então será momento de agir, Vá elaborando.

Touro 21/4 a 20/5
Se você está sentindo firmeza, siga o seu feeling,
taurlnol Se a Intulçlo velo forte e Irmplda, vá em
frente, Nao Importa quao sedutora li outra
alternativa pareç!!, Podem chamá-lo de teimoso,
e dar? O que as tais pessoas estao lhe
prometendo não é bem o que você quer, sflna!. E
provavelmente nem é aquilo tuuudo que dizem,
Não há por que tumultuar, portanto,

Leão 22/� a 22/8
Se você está chela dessas pessoas que s6
ficam na conversa e nao mostram nenhuma
açao, entao está na hora de você Interferir,
amigo leonina, Ou você continua (Irritado)
ouvindo o que falam, ou age por elas, Às vezes
as pessoas nao se dão conta de que estão se
enrolando sobre si mesmas, Quem sabe elas
nao estão precisando de uma luz?

Escorpião 23/10 a21/11
Que beleza, Escorpião, se sentindo bacanal Sua
Intensa energia positiva está multiplicando seu
charme e sensualidade, É, dá pra perceber, Nao
está sentindo os olhares na sua dlreç!o, virando
cabeças e acelerando coraçOes? Perfume ou
corte de cabelo diferente, malhação, seja lá o

que você tenha feito por você, está funcionando
maravilhosamente, connnue..

Gêmeos 21/5 à 20/6
Hummm, seus sonhos andam lhe enviando
mensagens bem Interessantes, " Elas estão
melo dlflcels de decifrar, é? De repente você
precisa prestar mais atenção nas Imagens que
vão emergindo ao longo dos dias, se dar tempo
para ouvi-Ias e fazer conexões... Você é tão
antenado para essas coisas, O que foi agora,
está dando bobeira? Ajuste a sintonia fina,

Virgem 23/8 a 22/9
Não plre, vlrglnlano, não há grande problema
que você não resolva, não há enrosco que você
não desenrosque, Você verá: uma ou duas
raciocinadas e zásl Comece seu dia com calma,
tome um bom café, faça seus exerclolos
matinais, meditação, leituras no banheiro,
cumpra seus rituais, Você val fazer a coisa certa,
no momento e do jeito certo, Yesl

Sagitário 22/11 a 21/12
Não está tendo todo o apolo de que necessita, as
pessoas não estão tao dlsponrvels quanto você
gostaria? Tenha fé, o apolo virá, Pode ser legal
você se abrir um pouco, comunicar seus desejos
e necessidades, mostrar o que precisa, Na real,
as respostas estãc ai mesmo em você, Você tem
à conhecimento e a determlnação pra solucionar
problemas, dilemas e tal.

.

I,
, .... 1

Capricórnio 22/2, a 21/1 "

Saia um pouquinho da zona de conforto, descol� i
da poltrona e explore sua mobilidade, caprica. É, � I

conversar com umas pessoas diferentes, ver o .
�'

que elas pensam. Ir àquele lugar que há tempos;'
você pensa em ir e nunca vai. Esse movimento '

vai lhe fazer bem, pode mudar posições, ".

transformar as idéias, gerar oportunidades e,:;: ! \
possibilidades interessantes... �. I

_,

i
Aquário 21/1 a 18/2

Tzzz, tzzzi Ondas de energia criativa eletrizando �
.

seu aquário, Heln? Nada disso, sem lugar pro ..

tédio, Você é multo bom em criar Inusitados .:
entretenimentos", Seja sozinho, seja para/com,

'

mais alguém, Em sua pr6prla casa-laborat6rlo,:, ;
dando um ralé pelos centros culturais e cinemas'
da cidade ou num passeio de bicicleta numa
estradlnha bucólica, arribai

Peixes 19/2 a 19/3
Qúando você pensou que o quadro daquela
situação romântica estava ficando mais claro,
ficou tudo nebuloso outra vez? Nao fique
chateado, peixinho, o cosmos não está fazendo I

pirraça com você, não, ele está tentando colocá
lo na direção certa, Han? Sua astróloga não está
tirando onda também, Confira ar: a tal pessoa ,

estava lhe dando o que você merece?
'

_-1
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Por Moa Gonçalves

FAZ PARTE!
o jornalista Ney Bueno, em sua

coluna Observatório, no AN Jaraguá,
criticou veementemente o

Departamento de Marketing do
Grêmio Esportivo Juventus (do qual
eu sou diretor), chamando-o de
"atrapalhada". É importante frisar
que a galinha enche o papo de grão
em grão. Nessas nossas "atrapalhadas"
aventuras, colocamos o Juventus em

4° lugar no ano passado dentro do
Campeonato Catarinense. Em nossas

"atrapalhadas" ações podemos
antecipar, neste final de semana, o

vice-campeonato dentro da
competição, e ainda uma vaga na.

Copa do Brasil. Já pensou se o

Juventus consegue a tão sonhada
façanha de conquistar uma vaga na

Copa do Brasil? Seda mérito do
"atrapalhado" Departamento de
Marketing? Sei que a coluna assinada
pelo amigo Ney Bueno não reflete,
necessariamente, sua opinião.

Estrutura de eventos
Sala de reunião com

capacidade para até'100 pessoas
Telefone

.

. Business Center
Locação de equipamentos
Internet (cobertura sem fio
em toda área social)

Tatiane Mueller cola grau
neste sábado no curso de RH,

pela Fameg.

Bem Confortável
Apartamento duplex com 60m2
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

Tarifas.que vão te deixar bem satisfeito

Lazer
Sala de alongamento
Saunaseca
Sauna úmida
Piscina
Solarium e áreas de repouso
Jacuzzi (capacidade
para 8 pessoas)

•

TE CONTEI?
. Amanhã, mais conhecido como domingo (25), o
radialista Valério Gorges, da Rádio Jaraguá, meu
amigo de longa data, recebe todo o carinho e

apreço dos amigos pela idade nova. Na terça-feira
a festa será em torno da rapeize do futebol G1
Society. No domingo quem também comemora
idade nova é Orlando Satler Jr.

Amanhã, domingo (25), a minha querida amiga
Rosangela Rincos Teriet, recebe coro de para
parabéns pela troca de idade.

Pra agendar! No próximo dia 10 de março
acontece em Jaraguá do sul, na Rodovia SC 416
Bairro Rio Cerro, a festa Arguile. Uma festa

'

diferente com dançarinas do ventre, vários DJs,
entre eles Mac Dave, R. Costa, Nando Oliveira. O
babado é coisa grande, estacionamento para mais
de mil carros.

Hoje à noite quem for dar uma esticadinha até
Balneário Camboriú pode conferir mais uma edição
do Deseo Summer Sessions, com os DJs Conrado e

Rodrigo Ferrari, ou ainda o Quarteto' Banho de Lua no

Djunn Music Place.

Os elogios da semana vão para o empresário
Reinoldo ,Esser, da Paládio e da Relojoaria Simara,
empresário competente e uma pessoa para se ter
como amigo.

o boa-praça Albino Flores, comunicador da Studio
__/.

FM e assessor de imprensa da prefeitura de
Guaramirim, cue tem como maior curtição a sua

paradisíaca chácara Flower Farm, no rio Molha,
depois que presenciou um affair entre seu ganso de

estimação e uma galinha, está desenvolvendo uma

nova espécie de bípedes na sua propriedade
campestre. E já deu até o nome para a cruza: será

"gansolinha"! Aliás, até patenteou a marca. Eu estico
mas não minto!

\

Restaurante
Aberto

ao público
com cafe

da mal'lhã,
almoço e jantar

. Coffee break
Coqueteis

Buffets
Formaturas
CasamentoS
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