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Lula adia reforma

ministerial de
olho no PMDB

Apesar de ressaltar a

importância do PMDB para
:-'0 governo, Lula negou que
esteja somente aguardando
a convenção do parfido
para divulgar a formação
do novo ministério.
.83

VOLTA ÀS AULAS

Rede estadual
reiniciou as

atividades ontem

.�
1 -eo:

As 37 escolas da rede
estadual de ensino, do Vale
do Itapocu, iniaram ontem

oanoletivo.
As 'instituições terão que
cumprir 200 dias e 800
horas/aulas
15

SOM - Vende-se Aiwa NSX
V70, 1200 PMPO,A caixas de
Som, R$ 150,00.

TECLADO - Vende-se Casio
CA 100 Tone Bank. R$ 130,00.

Tr: 9607-2022

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.594. R$ 1,00 I

Martin Scorsese foi o
� grande vencedor

� do Oscar 2007,
�t4 seu filme "Os

infiltrados",
.

recebeu

quatro
estatuetas.

Nova tarifa
de telefone vai

triplicar o preço
das ligações
locais
-3

Setor agrícola
avaliza decisão
do prefeito
Agricultores comemoram o

anúncio da permanência do
secretário de
Desenvolvimento Rural,
Amarildo Sarti.
Entidades pediram para que
ele não fosse exonerado, já
que o cargo estava sendo
visado por outros partidos
da base do governo por
conta da reforma.
-3

Schulle negocia com o JEe

Sol e aumento de nuvens

de manhã. Pancadas
de chuva à tarde e à noite

Itamar Schulle comanda o Juventus, entre idas e vindas, em quatro competições, sendo campeão da Série B1 e terceiro colocado na Divisão Principal . a 86

Técnico do Juventus esteve reunido na noite de ontem com as duas diretorias para decidir o futuro
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Até o fechamento desta

edição, não havia
confirmado o destino do
técnico Itamar Schulle.
À tarde ele esteve em

]oinville, com o novo

presidente do ]Ee, que fe,

proposta para treinar a

equipe da cidade vizinha.
Mas Schulle não
confirmou nada antes de
conversar com a diretoria
do ]uventus. Schulle e o

presidente Lio Tironi se
encontraram ontem, num
restaurante da cidade,
para tratar da possível
transferência.
A negociação com o ]Ee
foi feita um dia após o
Moleque Travesso ter

perdido o título do Turno.
- 7
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• EDITORIAL

, ,...,

OPINIAO

Ordem na casa
É uma iniciativa elogiável a de

Secretaria da Fazenda da Estado
de convocar representantes da
setor produtivo e de empresas e

autarquias estatáis para
acompanhar a revisão dos
beneficios fiscais e regimes especiais
concedidos a 'empresas
catarinenses. Ainda mais depois
do escândalo do Compex, que
mostrou que este tipo de benefício
manipulado por poucas pessoas e

sem transparência acaba na

cadeia.
A revisão está sendo feita por

técrúcos da Fazenda, coordenados
pelo Secretário Sérgio Alves e

especialmente designada para
avaliar o retorno que estes

benefícios trazem ao Estado. O
trabalho, iniciado emjaneiro, prevê
diferentes etapas' até sua

conclusão, emabril. Asmudanças
irão conferir um tratamento

.

Este tipo de benefício,
com� o Compex,
manipulado por poucas
pessoas e sem
transparência acaba na
cadeia"

equilibrado aos diferentes setores.
O secretário SérgioAlves sabe

que não será tarefa fácil. "O
.

processo suscitará reclamações de
algumas partes envolvidas, mas
que é irrevogável. Trazer os

envolvidos para participar das
decisões foi nossa primeira
resolução", disse o Secretário.
Paraque o trabalho conjunto inicie,
o governador irá assinar um
decreta.

Serão convidadas a Facisc

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

(Federação das Associações
Empresariais de SC) e a Fiesc

(Federação das Indústrias do
Estado de SC), além da SC
Parcerias, [ucesc . (Junta
Comercial da Estado de SC), e

Fapesc (Fundação de Apoio à

Pesquisa Científica e Tecnológica
da Estado de SC). Sérgio Alves
len;tbra que os representantes das
setores produtivos que estão

tendo os benefícios avaliados
também serão ouvidos.

O objetivo não é reduzir o
número de setores e empresas
beneficiados. O que se quer é

promover uma forma mais justa
de concessão de benefícios,
garantindo que o princíPio inicial
seja respeitada, ou seja, que o

benefício concedido se reflita em

retamo para o Estado, seja na

geração de emprego e renda ou

no aumenta da arrecadação.

• ENTRE ASPAS

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

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

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

programada para março.

"O povo aqui é muito paciente, mas não vamos sair dos pés deles".
Joio Fiamoncini, presidente da Associação dos Moradore;s do Bairro Santo Antônio, sobre as reivindicações
feitas ao Poder Público Municipal.

• PONTO DE VISTA

Reflexões economicas sobre
a irresponsabilidade ambiental
o Relatório do Painel

Intergovernamental para a

Mudança Climática, divulgado
pela ONU recentemente, traça
perspectivas sombrias para o

clima mundial neste século.
Segundo o Relatório,
amplamente divulgado namídia,
a temperatura em média deverá
subir 3 graus Ceisius até 2100.
Como conseqüência, haverá o

degelo das calotas polares, o nível
domar de 0,60 a 1,40 mais alto e

pasmemos... 10% das espécies
animais e vegetais, extintas!

Talvez o mal seja da genética
dos primatas - de todos eles e em

especial do homem - que coloca
a degradação do meio ambiente
como característica fundamental
do desenvolvimento social.
Talvez omal seja dos documentos
sagrados, que colocam os seres

humanos no topo das espécies.'
Talvez o mal seja simplesmente
da ganância e da prepotência

humanas em adiar o desastre.

Independente das causas', a

questão reside nas conseqüências.
Conversando com a bióloga

Elza Woehl, do Instituto Rã

Bugio, na semana passada, ela
descreveu-me o ser humano
como 'uma praga'. Simples e

direta; sábia. Sob a égide do
'crescei-vos e multiplicai-vos', a

qualquer custo e sob quaisquer
métodos, somos hoje,
independentemente de cores e

religiões, 6 bilhões de seres que
submetem milhares de outras

espécies e que comprometem
seriamente o futuro das espécies.
E agrupados geograficamente em
países, hesitamos em valorizar o

ponto de vista europeu, que.
aprendeu com as guerras e com a

destruição que devastou seu

continente e que causaram ao

mundo,
Como cornparativo, um

polonês dispõe de meros 500

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

�=====-..J riorda Fatej.

litros de água/ano. Um brasileiro,
de um número um pouco
superior a 20.0pO litros/ano. Mas
porque nos preocuparmos aqui,

. se 'a terra é boa e generosa e em

se plantando, tudo dá'? Talvez
antes do tsunami no Pacífico, ou
do Katrina em New Orleans,
poderíamos dizer que o desastre
estava apenas a caminho.

Na ponta do lápis, a reversão
do caos demandaria o

desembolso de 1% do PIB
mundial ao ano, para projetos de
redução da quantidade de gases
tóxicos na atmosfera. Mas se

aplicamos apenas 0,4 % em

pesquisas públicas, como esperar
que o Brasil contribua com sua

cota, mais de duas vezes superior
àquilo que investe em todas as

suas pesquisas? Só nos

mexeremos aos sentirmos
diretamente as conseqüências.

.

Afinal, não dizem que 'a gente
somos assim'?
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• DOS BLOGS

'HniWijiplZA
Prêmio pelo conjunto
da obra não-premiada
Acho "Os Infiltrados" um bom
filme, bem dingido, mas com
alguns problemas. Não vi o

anginal de Hong Kong, "Intemal
Affairs", que dizem melhor. Me
parece claro, porém, que
Scorsese está há tanto tempo
em busca do Oscar que agora,
sem concorrentes especialmente
fortes (" Cartas de Iwo Jima", .

meu prefendo, e "Babel" também
têm problemas - e Eastwood
faturou como melhor diretor e
filme há dois anos), decidiram
premiá-lo. Não por consolação,
mas pelo conjunto da obra não
premiada: Scorsese não venceu

por '10uro Indomável" e 'Os Bons
Companheiros", seus melhores
filmes (não estou entre os

admiradores de "Cassino" e
"Gangues de Nova York"). Só não
se pode dizer que estamos diante
de uma injustiça como a da
v�óna de "O Senhor dos Anéis"
contra "Sobre Meninos e Lobos"
em 2004. De resto, a premiação
não teve grandes novidades:
Helen Mirren e Forest Whitaker
eram "barbada".

� blog.esladao.com.br/blog/pizaJ

• DO LEITOR

Ii Ii IMt!1CHAGAS
Lula: cheguei
pra confundir!
Em seu programa de rádio de
ontem de manhã, Lula falou da
reforma ministenal. Ele deve estar
de saco cheio do tititi e das pres
sões que vem recebendo sobre
esse assunto. Por enquanto, não
quer esclarecer nada. Do contrário,
não teria dito, por exemplo: "Até
agora, todos continuam. Se você
me pergunta isso daqui a dez dias,
eu não sei se todos continuam,
mas até agora todos continuam. O
Gilberto Gil continua, o Waldir
Pires continua, o Márcio Thomaz
Bastos continua, o Furlan
continua". Todo mundo sabe que
Thomaz Bastos já saiu. Furlan e

Waldir estão com um pé lá e outro
cá. Desses, só Gil está confirma
díssimo. Donde se conclui que,
daqui a dez dias, a gente volta a

conversar. O presidente aproveitou
para tentar mostrar que não é bem
assim a tal operação ajuda-Jobim
na convenção do PMDB do dia 11.
Disse que o anúncio dos novos

ministros não depende disso, mas
sim das movimentações internas
dos partidos aliados para definir a
nova composição de seu
ministério. Hum ...tá legal.

� WWw.lg.com.br/blogdosblo�S

A importância da integração de gerações
As novas gerações

buscam novos modelos
culturais de valores e os

idosos acabam sentindo-se à

margem do convívio da
juventude. Valores' e·

situações parecem não

enriquecerem a ambos os

grupos, levando à exclusão.
O jovem de hoje se esquece costumes.

de que será o idoso de Felizmente, há grupoS qU€J' t

amanhã e passará pelos valorizam as riquezas daS): s

.mesmos dramas de seus pais gerações e buscam de fato� p

e avós. uma integração baseada no'" g

Analisar as diferentes reconhecimento mútuo dos

da" revalores de ca a um, '

contribuindo para o �rogres:�,; �da humanidade. Por 1SS0, nil
due ppodemos nos esquecer e q :.

o novo um dia será velho e, tit

de que esse tipo de sabedoria'1 pa

1· todas' Vg
será sempre va 10S0 para .

, cu
as gerações. __ I

,...--- ",\a
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A sociedade se�renova e

manifesta cada vez mais a

jovialidade como expressão
do seu' progresso e desen
volvimento. Rupturas cultu
rais e novos paradigmas de

.

valores têm, por conse

qüência, aumentado as crises
de identidade.

Assim como os jovens, a

pessoa idosa experimenta'
situações' de crise por

perceber que vive em um

mundo muito diferente
daquele em que foi criada
em sua juventude. As con

tradições de hoje em dia
acabam atingindo seus

princípios fundamentais.
Possibilidades, escolhas,
experiências' e valores
tornam-se relativos e

descontínuos.

gerações e saber conviver com

pessoas de todas as idades e

formações é prova de
sabedoria, ao passo que ignorar
a importância dessa
expenencia acaba
enfraquecendo o poder e

empalidecendo a beleza de

..l!iltii...if�4�N�A�S�S�IF__��,(
)' "f

J

Nem tanto ao mar' '''-

nem tanto à terra' ;"1

Comparar o desempenho .' ".}
econômico do país de Lula ao de'

"

Femando Henrique é contrapor ao
0.1 B

roto, o esfarrapado. Não há f" � t
crescimento há 12 anos. Nos dOi� r

govemos, as reformas mero- ,: ': c

econômicas caminharam a passo ')1
de tartaruga - embora no de FHO .

tivesse sido aprovada a Lei de

Responsabilidade Fiscal (LRF) e f '1 ti
definido o modelo das agências ,1 t
reguladoras. Mas se deixou uma :: a
infra-estrutura em frangalhos,
contas públicas claudicantes, setor .:11

extemo sofnvel. De Lula para cá só
mudou o setor extemo por conta f�

, explosão dos preços das
commodities e a desvalorização
cambial de 2002. Por outro lado, "

Item sido repetido à exaustão que o "1
"Bolsa Famnia" não exige
contrapartida cos beneficiários.
Exige sim e há um mon�oramento �.
muito bem feito, inclusive com o :;
auxnio do MEC, do IBGE da FGV-RJJ.
e do economista Ricardo Paes de
Barros - considerado o "papa" d9s'rJ I

"focalistas", defensores de política�,,� e
sociais facadas, que sempre foi

. ,

apresentada como a a�emativa ::S �
racional às políticas universais.

� luisnasslt@uQ

" e
.Aluísio Ricardo Aleixo de Sousa

'

Teólogo e sacerdote da Comunidade ·i de

Canção Nova

cada geração, descontinuando' p.;

a tradição.
.

� , à

É inegável que existe uma' v'

tendência social de exclusão": ti

dos idosos, por serem julgados'fi m
pessoas improdutivas }fia: d

sociedade que se apóia fi l_
tecnologia, na estética, e eJi,T

novosmodelos de família e de \ e
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Rontes proxirnas ao

, ()C�urador-geral de Jaraguá doJ rr
,; �ui garante que [urandyr

/ .,: fejtoldi vai deixar o cargo em
I�. ab�. Em dezembro, Jurandyr
"',I anunciou que deixaria a

•

I administração no final de

';',� fevereiro.
Amudança no comando da

.{ Procuradoria nunca foi
-

dr, encionada pelo prefeito
r. Joacir Bertoldi (PR).
l!"_; ,

Aliás
Quanto custou aos cofres

públicos toda a mudança no

trânsito da cidade? Fala-se
emmais de R$ 1 milhão. Pode
ser, já que os gastos incluem
além da estrutura necessária

(semáforos, pintura nas pistas,
canteiros, meios-fios, placas
indicativas, etc.), vôos

panorâmicos e assessoria
externa.

No bolso
O novo "Contrato da Telefonia Fixa no Brasil" vai mudar a

forma de cobrança das ligações, que até então era foi feita pelo
sistema de pulsos a cada quatro minutos é cobrado um pulso -,

que passará a ser com base no minuto, como acontece com os

celulares.
Calcula-se que o novo sistema vai triplicar o preço dasligações �

locais.

Embaixador
O secretário

.

Extraordináriopara.Assuntos
deGestão,CarlosAlberto
Dias, serádespachadopara
Brasília, onde representaráo
governomunicipal. Dias
deverá vasculharos
ministérios e outros órgãosdo
governo em busca de
recursosparaacidade.

Educação
A senadora ldeli Salvatti (PT) se reúne hoje com oministro da

Educação, Fernando Haddad, para discutir as ações do governo )
federal no Estado. O encontro reunirá representantes do Cefet, )
escolas e colégios agrícolas de Santa Catarina. A expectativa é

'(

que continuem os investimentos no ensino tecnológico. ldeli
defende a criação da Universidade Federal Tecnológica.

Publicidade
A Lei 3.528/2004, que

regulamenta e disciplina a

publicidade ao ar livre em
, J araguá do Sul, é

constantemente desrespeitada.
Para quem reclama da

queda na arrecadação, fazer
valer a lei (fiscalizando as peças
publicitárias e as formas de

exposição) é uma alternativa
legal, eficiente e barata.

';;1 rânsito
" Quem sai do Baependi com
, ,[ destino ao centro é obrigado
',.I I, a dar uma volta e retomar

u: erc£ de 100 metros à frente
',i do clube. O absurdo é por

�d danca no trânsi:r>: conta amu ança no trãnsito

,

, que acabou com amão dupla
'j na Augusto Mielk.

"O que esse pequeno
>l/ trecho da rua interfere no

,; trânsito para justificar a

:: alteração?"

Brasileiro (1)Acomodação
O capelão paraibanoCarlos

Tomé da Silva e o príncipe
Harry, terceiro na linha, de
sucessão, serão enviados para
o Sul do Iraque. Os dois são

contemporâneos na Aca
demia Real Militar de
Sandhurst. O segundo
tenente Harry terá de bater
continência ao capitão Silva.

Na atuallegislatura, cerca
de 30 deputados já trocaram
de partido. A maioria
deixando a oposição para se

abrigar nas legendas da base
aliada, naesperança de contar
com as benesses do poder.
Acredita-se que após a

definição do ministério o

troca-troca se intensifique.

Fraude
o senador Álvaro Dias (PSDB-PR) denunciou ontem suposto
esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o sistema de loterias
da Caixa Econômica Federal. Segundo ele, um relatório do Coaf
(Conselho de Controle de Atividade Financeiras) aponta que
entre 2002 e 2006 houve indícios de fraude em 29 agências da

I.

Caixa.
O senador acredita que a lavagem do dinheiro se dava com ajuda
de um funcionário do banco.

Sarti. agradece apoio'INIÃO: REPRESENTANTES DESTACAM' PREJUIZO AO SETOR COM FREQÜENTES MUDANÇAS

"Agricultores comemoram a

Juermanência de secretário
P/ERO RAGAZZI/OCP

. 'r� Entidades do setor
5':5 encaminharam ofício
J& ao prefeito pedindo

-

ra Sarti ficar

projetos e recursos para

agregação de valor, como o

plano de aquisição de
alimentos do governo
federal. "O governo compra
nossos produtos e paga

antecipado, o que ajudou
muito os produtores".

O representante da Aja
(Associação Jaraguaense de

Aqüicultura), Dagomar Mü
ller, fez questão de frisar que a

defesa pela permanência de
Sarti foi iniciativa'do próprio
setor. "Não fomos influenciados
por prefeito, nem vereadores.

. Foi uma decisão pura dos
agricultores", declarou, acres
centando que as repetidas
mudanças de secretário "nada
trouxeram de bom para o

segmento". ''Antes as decisões
eram tomadas a portas
fechadas e só lembravam da
gente em época de eleição",
completou Müller, para
quem ainda há muito o que
fazer. "Sempre tivemos

dificuldade de colocação dos
nossos produtos nomercado,
e o Amarildo, mesmo sem

experiência, esteve aberto
para realmente suprir estas

necessidades. É isso que nos

dá força para que os

agricultores possam ter seus

valores agregados de forma
adequada, e a população I

também ganha".

:.lJ �AROLINA TOMASELLI '

iA JARAGUÁ DO SUL

Representantes de
,r' entidades do setor agrícola
)1 de Jaraguá do Sul come
!;, moram a permanência de
oi Amarildo Sarti (PR) frente
': à Secretaria de Desenvol
a: vimento Rural. Sarti é
0'1: titulBr da pasta há pouco
S/fi m�isde um ano. Foi nomea
a: do;ellloutubro de 2005, mas

1 �r Conta da reforma
,

inistrativa, que inclui a
\ exttnção de funções e novas

,�, nOtneações para cargos de
El' to.mfiança, a vaga estava
'j, sendo pleiteada por outros
� partidos da base aliada do

"

g(§\rernomunicipal.
'IQuando do anúncio da

11 reforma r .

.na quarta-letra pas-
, �craa, o prefeito Moacir
'I titoldi (PR) confirmou a

1,' pe'Jnanência de Sarti na
.: titula íds d
r

P'
tl a e da pasta, queI ass

I
a a se chamar Desen

I V(3 v'
'

, Itnento Rural e Abaste-
lll1\ento "G' A

t. ,

. ostana que voces
I la Imp,'L "rensa) perguntassem

qra
��f} todos os líderes do

I
li!l;nto

�ral
de Jaraguá do

Sarti: "Diálogo deve preponderar"

Com relação aos tra- ,',
balhos, que resultaram no,

pedido de permanência dele, .

'

Sarti destacou a promoção
das vendas externas, citando
as negociações que estão

acontecendo com o municí

pio paranaense de Maringá,
no caso da banana. ''A idéia
é dar autonomia à associação
e este é o momento. Que
remos dar sustentabi-lidade
à atividade de grupos afins",
comentou.

O projeto para produção
de combustíveis, que está
sendo desenvolvimento em

parceria com Epagri e Unerj,
também foi citado pelo
secretário. "Vamos estudar
qual vai ser o substrato, cana
ou outro produto, mas para
que isto venha convergir a

favor dos produtores. Outra
coisa é fazer com que o

abatedouro seja um centro

de eficiência no processa
mento de carnes", informou.

O secretário de Desen
volvimento Rural, Amarildo
Sarti, agradeceu o apoio dos
representantes do setor

agrícola do município e

também do prefeito Moacir
Bertoldi (PR), que não
cedeu às pressões políticas
para nomear um novo titular.
"Acima de tudo estou

tranqüilo porque a comu

nidade tem respeitado as

decisões e os projetos têm
surtido efeito. Estou à

disposição dos que querem
trabalhar pelo bem da
comunidade e, principal
mente, ajudar il construir um
novo projeto de agricultura
para a cidade", discursou o

secretário, destacando o

apoio do prefeito, que
". . .

sempre se posrcionou
,dizendo que teria vontade,
se eu não permanecesse no

Desenvolvimento, de me

aproveitar em outra

secretaria" .

Müller: "Nãofomos influenciados" Roweder: "Projeto para agregar valor"

Sul porque Amarildo Sarti
continuará", disse o prefeito
durante a entrevista
coletiva.

No final de janeiro,
entidades ligadas à agricul
tura encaminharam um

ofício ao prefeito pedindo
pela permanência do
secretário. "Sou extrema

mente- a favor, porque ele
(Sarti) é bastante empe
nhado em ajudar, principal-

mente a agricultura familiar.
Ele também iniciou o

trabalho de melhoramento
genético para garantir a

qualidade dos produtos, não
só do' leite, mas na

bananicultura e, pisei
cultura", elogiou o adminis
trador da Copajas (Coope
rativa de Produção
Agropecuária de Jaraguá do
Sul), Wilmar Roweder,
citando, ainda, a busca de

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4AI TERÇA-FEIRA, 27 de fevereiro de 2007
.

,...,

REGIAO
redacao@ocorreiodopovo.com.br

RETORNO ÀS ORIGENS: DONA HERTA RESOLVEU VOLTAR A PRODUZIR CUCAS E PÃES POR CAUSA DO PROJETO

.Casa do Agricultor reabre e
•• -1, �

• •

•

•

anima os produtores rurais
No primeiro final de

��?�'semana as vendas
! •. ;'

�F�dOS 18 integrantes
E� 'chegaram a R$ 1,7
"'� �mil
� .... \

ii?'"

��'KELLY ERDMANN

f�:�CHROEDER
."'"4.�o.o
�;:t':-: / .

;�> Ha cerca de seis meses a

r'ti4.agricultora Herta Konell

��.;,resolveu voltar a produzir
;e:� cucas, pães e roscas caseiras,
�';''' 'atividade qU,e tinha
",,' abandonado tempos atrás

; para trabalhar "fora de casa".
� O retorno aconteceu graças

�, à criação da Casa do
t· Agricultor, inaugurada no

"� segundo semestre de 2006 e

�,que reabriu as portas no

��último final de semana.
"'"

:�" A confeiteira, assim como a
,

maioria des 18 integrantes do
projeto encabeçado pela

2�Prefeitura, se diz satisfeita
com as primeiras vendas.
Somente na sexta-feira e

sábado passados, eles
comercializaram o

equivalente a R$ 1,3 mil,
quantia que traz expectativas
boas para o resto do ano. "Eu
acredito na Casa", enfatiza.
Mesmo não tendo apenas
esta fonte de renda, por causa
da instabilidade nos

negócios, dona Herta pensa

CASA DO AGRICULTOR

PRODUTOS
Derivados do leite, trutas, verduras, pães, carnes, mel e melado

ATENDIMENTO
Sextas-feiras, das 14h às 20h
Sábado, das 7h30 ao meio-dia

ENDEREÇO
Rua Marechal Cd':;" ',,298, Centro de Schroeder

que um dia isto será possível.
Um exemplo da empolgação
trazida pelo trabalho é a

ampliação do número e tipo
de alimentos comercializados.
Ela iniciou o plan tio de
verduras a fun de conquistar
mais clientes. Conforme o

secretário de Agricultura,
Harildo Konell, este é um dos

objetivos traçados. "Temos
dificuldades quanto a

hortaliças.Aprocura é grande,
mas a produção ainda é

pouca", explica.
Para o secretário, um dos
motivos pelas vendas'
consideradas satisfatórias por
dona Herta é a imagem que
os produtos têm junto aos

consumidores. ''Até hoje nunca
tivemos problema algum. Tudo
passa por acompanhamento e

verificação da Vigilância
Sanitária e equipe", afirma.
ACasa do Agricultor é aberta
a novos participantes e os

interessados devem procurar a

i. IPTU é entregue na Prefeitura de Schroeder

SCHROEDER

Cerca de dois mil
: contribuintes de Schroeder

:p.inda não estão com os

icarnês de IPTU (Imposto
:Predial e Territorial Urbano)
: em mãos. A entrega é feita
no pátio da Prefeitura,
durante o horário de

expediente dos funcionários,
com regime de plantão no

, próximo sábado, dia 3, das 8h
: às Uh.

Neste ano, a taxa teve

: 3,5% de aumento, se

. comparado ao que foi
: cobrado em 2006. Já o valor
: da coleta de lixo, 'inclusa no

: carnê, teve acréscimo de R$
; 5, somando agora R$ 75. A
: quantia é considerada "boa"

,

por Maria Salete Losowski.
" Ela pretende acertar a conta
, .. "" o"
a VIsta para nao precisar se

incomodar mais e garantir o
desconto dado pela
Prefeitura". O vencimento

para casos como o da

PIERO 'RAGAZZI/OCP

Dois mil carnês faltam ser entregues

contribuinte é no dia 13 de

março, com 20% de
abatimento. A segunda
chance é em 10 de abril,
quando' o montante é

reduzido em 10%.

Quem preferir o

parcelamento, d.::'�ll,j como

Delmar Szymanezuk, tem
quatro meses para pagar o

IPTU, a partir de 10de maio.

Segundo ele, é difícil reservar
o dinheiro todo no início do ano
e, por isso, optou por esta

alternativa. Tanto ele quanto
à dona Maria podem fazer o

pagamento em qualquer banco
ou caixa lotérica até a data de
vencimento. Depois disso, só o
Besc recebe a taxa. (KE)

Epagri ou a Secretaria. Não há
custos para a instalação, já que
a Prefeitura paga o aluguel do
prédio e o consumo de água e

energia elétrica. Os 18

produtores vendem frutas,
verduras, aves, peixes, geléias,
pães, melado, mele derivados
de leite. O horário de
atendimento é nas sextas

feiras, das 14h às 20h, e nos

sábados das 7h30 ao meio-

O CORREIO DO PO¥Ü

Prefeitura abre
concurso púbtlce

Urbanização). O valor do
cadastro varia conforme' o

A Prefeitura de Joinville abre índice· de escolaridadie I

na próxima semana as começando em R$ 30, pah
inscrições do concurso trabalhadores com ensino
público que deve preencher fundamental completo. E'm
405 vagas em 13 7 cargos da seguida, o custo sobe para R$
administração pública 54 àqueles que querelm
municipal. Os candidatos cargos onde se exige o ensino
concorrem a postos de médio. Por fim, os de ensino
trabalho em dez áreas superior, chegam a R$ 68. � "",

diferentes. As inscrições serão abertas no
Segundo divulgação oficial, . próximo dia 6, sendo
os interessados podem estendidas até 12 de abril. A
disputar empregos nos setores data das provas ainda não foi
de Educação, Saúde, informada pela organizaç�o, I

Administração, Fazenda, à cargo da Socie}c
Meio Ambiente, Infra- (Sociedade Educacional de
estrutura,

.

Turismo, Santa Catarina). Vale
Tecnologia da Informação, lembrar o concurso público
Fundação Cultural e Conurb realizado em 2004 contínua
(Companhia de válido até 26 de novembrods
Desenvolvimento e 2008. (KE)

.

JOINVILLE

REFORMA'

Centro Histórico
consegue recursos

O projeto de revitalização do
Centro Histórico de Jaraguá
do Sul,· aprovado pelo
Minístérío da Cultura para

captação de recursos pormeio
da Lei Rouanet (dedução de

imposto de renda) em

setembro de 2006, já captou
junto a pessoas físicas e

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

começar em abril.

Eleita nova diretoria
da Rádio Comunitária

APROVADO

dia, na Rua Marechal
Castelo Branco, 2981.

JARAGUÁ DO SUL

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

substituição a Sebastião
Camargo para mandato de

quatro anos. Também foram
eleitos Jorge Lopes dos Santos
como vice -presiderite ª

Noedi Dalabrida como

secretária.
Em dezembro, a rádio

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

prorrogável por mais dez. A
Altemativa FM está no ar

desde o dia 3 de julho dê

2006, quando obteve
autorização do Congresso
Naciona] para funcionar em
"caráter experimental. Atual-

mente, a rádio conta com 26
voluntários que atual na

parte de comunicação, além
do currículo de outros 12
interessados em atuar na

emissora.

A principal meta é a

construção da sede própria,
que funciona provisoria
mente no Sindicato da

Alimentação. Tramita na

.
Câmara de Vereadores,
desde dezembro, projeto para
cessão, pela Prefeitura, de
um terreno no loteamento
Firenze, na Tifa Martins.
Além disso, também 'foi
aprovado projeto que decreta
a rádio como de utilidade
pública. Amanhã, às lOh�O,
na presença dos dirigentes
da rádio, o prefeito Moacir
Bertoldi (PR) sanciona. o
projeto, o que permitirá à
emissora receber recursos

públicos. (CT)

Curso de Psicologi'
'na Fameg

A Fameg teve mais �m curso

, superior aprovado pelo MEC

(Ministério da Educação):
Psicologia, que passa a

"

oferecér
'

j á a partir deste
semestre.

A Faculdade Metrpolitaana
de Guaramirim lançará nos

próximos dias o edital pará o

processo seletivo. Para as vagas
remanescentes de outro'
cursos, as inscrições estarão
abertas até dia 24 de fevereiro..

.

LEIA O MUNDO

Se o &eu mundo ti saber1Udo o Que acontece na sua

cidade. "gllo, .mao seu Jornal e O Correio do Po",.
,

Ele traz uma cobertura completa da sua cidade 8 região,
com dados completos dos latos de sua comunidade, ou

seja. o mundo Que Interessa a yocê.

o CORREIO DO POVO
Ioüc nunuto /1'

LEIA O MUNDO

Se o seu mundo é saber tudo o que aconleta na sua

cldaõe e região, entaD seu jornal é O correio do Povo,

Ele traz uma cobertura completa da sua cidade e reglao.

com dados completos dos fatos de SIJ3 comunidade. cu

sela '. o mundo Que interessa a voce.

"

1) t
_________�llJ: Jlj _._...._ _.._..__ _"_ __
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AULA: TÓDAS AS ,ESCOL,AS DA REGIÃO COMEÇARAM O ANO LETIVO
..

; � ,� ,'t "'_;
�.

Alunos da rede estadual iniciaram as aulas ontem.

.

_.

e jovens que começaram as

aulas, mesmo com a reforma
inacabada. Conforme a

diretora Rita de Cássia
Duarte, a inauguração está

prevista para o dia 7 de

,julho e faltam pequenos
acabamentos para o fim da

')f.
Mesmo corn a orientação reforma. Mas o primeiro dia

S ()�ue o Sindicato dos de aula, não agradou,
Trabalhadores da Educação alguns pais estavam

r)[(Sinte) derarri pará 'a descontentes com o estado
�'comunidade, de não que se encontrava a

/começar 'as aulas rio dia: de instituição..
IO�ntem, as32 instituições : Uma mãe, que não quis

. :públicasdaregião_doValedo . se ídenttficar, disse que
'"Itapocú deram início o ,ano estava com medo de deixar

�Ipeestüdos. Corno as escolas sua filha no local. Ela
'i�estaduais iniciaram tarde o .apontou várias situações que
"�nol�tivoosalunosdoestado poderiam levar a um

';lerão aulas aos sábados, acidente. "Minha
'I

'férias' reduzidas e não reclamação é quanto os
.

poderão en;,enclar feriados. cacos de azulejo, as ripas
As instituições terão que expostas, o carrinho de mão

�'cumprir 200' dias letivos e e ferramentas ao ar livre.
"

BOD horas aula. Deveriam ter limpado
.�; .Na Escola EstadualLilia melhor o local antes de
Ayroso Oechsler, na Ilha da' receber os alunos", declarou.
Figueira,foram 910 crianças Segundo a diretora, os

"Com reforma
(�inacabada, a escola
��Lilia Ayroso começou
(lO ano com tumulto.
rD,

iJ1E�IE,LU,RODRIGUES
,�ARA,�UA DO SUL ,

!l
.

o,

pais devem entender a

situação que a escola está

passando. "Quando fazemos
uma reforma em nossas casas

também temos transtornos

como esses", justificou. Rita
disse a parte pedagógica não
será comprometida, somente
a parte de locomoção dos
alunos dentro da instituição
que vai precisar de mais
cuidados. A aluna da 8ª

série]éssica Cristina de
Fadas disse que a

expectativa para o fim da
obrá é grande. "A única coisa

que a gente quer é que a

escola fique pronta logo",
afirmou.

EDUCAÇÃOINFANTIL
- As crianças que estudam
na educação infantil da Lilia
Ayroso terão que esperarmais
algumas semanas para iniciar
o ano letivo. Omotivo é o fato
das salas ainda não estarem

prontas. As aulas para a

educação infantil iniciam no

dia 12 de março de 2007.

���Vete.ranos da FEBE são hemenaqeadns
£, A Anvfeb (Associação dos expedicionários. A
�:Nacional dos Veteranos da tomada de Monte Castelo

.'
'

Força Expedicionária pelos pracinhas brasileiros
BLBrasileira) - seção regional- .

aconteceu no dia 21 de
21)JaraguádoSul..,..eaPrefeitdra 'fevereiro, de 1945.
o promoveram, na manhã de' Participaram da homenagem
:m-sábado, momento cívico em' oito veteranos da Feb dos

.

':memória à tomada de Monte municípios de Jaraguá do Sul,
Ot'Castelo, ocorrido na' Itália Corupá, Guaramirim e Rio dos
·O'Idurante a Segunda Guerra Cedros.
Mundial. A homenagem, O presidente da Anvfeb
realizada anualmente, db município, Anselmo
aconteceu na Praça do Bertoldi, 87 anos, lembra que
Expedicionário, 'prqxinil;i ao ,

o frio foi o pior inimigo na

tenninal urbano de ônibus. . conquistá da montanha
A diretora da Fundação .domínada pelos alemães.

Cultural, Natália Petry, "Tivemos que esperar a neve

explica que o ato pretende passar para organizar o

resgatar,ame�6ri'a de um dos
, ataque", Comenta. Natural de

muitosmomentos de heroÍsmo Rio dos Cedros, Bertoldi tinha

a missão de socorrer os feridos
à bala e granada da base aliada
e inimiga. "Muitos morreram

nos meus braços", recordou.A
conquistá foi resultado do

quinto ataque realizado pelos
aliados, sendo duas vezes pelos
americanos e três vezes pelos
brasileiros.

Nessa guerra, a Feb perdeu
44J homens de uma tropa.
composta por poucomais de 25
mil. Partíciparam .do efetivo 74
expedicionários do município e

deGuaramirim eCorupá, sendo
que cinco deles morreram em

ação. Osnomes dos pracinhas da
região de [araguá do Sul estão
gravados .ern monumento na

Praça do Expedicionário. (DZ)

Remanejamento de funcionário exige perícia
..

o remanejamento de

� funções em órgãos públicos é
'

-:)feito quando o servidor está
',:.irnp0ssibilitado de exercer a

função na qual passou no

concurso.Conforme.Alerijosé
Bertoldi, diretor de Recursos
Humanos da Prefeitura, o

funcionário" passa por uma
adaptação na nova função a,

Ser desempenhada. No
entanto, ele deve ter feito
exames médicos' e laudos'
periciais conforme a Lei de
Saúde Ocupacional. A
readaptação não ínfluencía no
; valor no salário. Pai iSS9 que o

" novo cargo 'a set ocupado,
:' deve ter a' mesm�' linha

salarial, para não haver

complicações no futuro.
,

Ou tra exigência do

remanejamento é o servidor
estar enquadrado no perfil da
função a ser desempenhada,
mesmo assim o funcionário é
submetido a um período de
pré-adaptação que dura um.

ano. A Lei que prevê esta

readaptaçâo de cargos é nova

e, segundo o diretor, a

implantação' da norma

aconteceu apenas emmaio do
ano passado.

.

A servidora Laurita Rosa
de ,Souza tenta um

remanejamento desde 2002.
Laurita passou no concurso

'.

j

para a vaga de servente. Há
onze anos ela é funcionária
pública e nos quatro últimos
está sofrendo com problemas
no braço esquerdo, uma
espécie de inflamação no ,

tendão. Em dezembro no ano

passado ela se submeteu a uma

cirurgia. E agora' aguarda o

posicionamento da junta
médica do Instituto de
Seguridade, dos Servidores
Municipais (ISSEM) para
retornar em uma nova função
ou não. O diretor do ISSEM,
Juliano Nora, foi comunicado
quanto ao caso de Laurita e

disse que tornará as

providencias necessárias.

/,

Alegria do re�ncontro com ós coleças e a ansiedade da volta às aulas estavam estampadas nos rostos

I
I

"E"1I1-:6E"" IEneE'.
Acerele'o'iitmo de suas
con,quistas�na :':
Fellows�.ldiomas�,

,'c'
-

, ,.'i{. ."
� �,

,"'� �� .. �r.

"1. ... .� .,: t »,

Cursos Intensivos
.: .

. (Cursos dinâmicos..

do iniciante ao 'ava'nçado ...
Público: jovens e adultos.
carga horária: 2h,semanais.
Manhã/Tarde/Noite,
"desconto para alunos rio�b�
nas mensalidades de
Fevereiro, Março e Abril.

i" Inglês ou Espanhol.
Rápido e eficienté.

"

1 semestre em 1 mês.
carga horária: 8h semanais.
Público: jovens e adultos.

Manhã/Tarde/Noite

in.!I=Wt1&1�
Há muito tempo você queria
um curso assim. " -.

. Inglês ou Espanhol em 14 meses, *

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

,

Manhã/Tarde/Noite

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

- Máximo 6 alunos por turma .

- Aulas dinâmicas.
- Reposição de aula. *

Matriculas
Abertas

* Solicite mais informações

'3275·3475
., Início das aulas: .12;02.2007 .

. "

Rua Domingos ,da Novai 227 .Jaraguá do Sul
J' (em fr,ente.à CircultQ:Veículos),

fellows@netu1'IO,com,.br'�.
4 ,

'1"

Fellows'Language SchqQl.Ltda.� >, ',;.

,
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Cásquinha de ovos

A Secretaria de Turismo
de: Pomerode está arre-

I

cadando casquinhas de ovos
naturais pata a realização deI

oficinas de pintura, que
serão abertas ao público a

I

pa1tir do dia 11 de março.
A cada duas dúzias arre

cadadas, é dado em troca um

ovo de 50g de chocolate. A
troca acontece no Portal

I

Turístico Sul (Rua 15 de

Novembro, 818, Centro)
até o dia 18 de março, em
horário comercial. Nos fins
de semana, <J;atendimentoé das 9h às 1� horas.

Inscrições Rara as oficinas
são feitas med,l.ante entrega
de um quilo de alimento
não-perecível oU R$ 3. Mais

Informações 'Pelo telefone
(47) 3387-2627 ou e-mail

. eventos@pom�rode.sc.gov.br.
,

t.

1.

Debatendo saúde
�:
(It....

Qf05º Encontro de Secretários Municipais de Saúde de
,

Santa Catarina acontece na quinta-feira, 1 º, a partir das
20�O no Centro Cultural Scar. O evento prossegue na

se�.{i-feira, das 9 às 17h30, com a conferência "Dificuldades
co(tciianas dos gestores municipais de saúde e possíveis
soluções" e eleição e posse da nova diretoria do Cosems/
SC (Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde de
Santa Catarina).
A .abertura deve contar com a presença do governador

Luiz Henrique da Silveira, do secretário de Estado da Saúde,
LuizEduardo Cherem, entre outras autoridades políticas.

Imposto de Renda
A entrega das decla

rações do Imposto de
ReIÍ'da deste ano pela,r....

inré rn e t começa na

quinta-feira, 1 º, às 8 horas.
Quem for usar o for

mulário terá de esperar um
pouco mais, pois a Receita

Federal prevê que eles
estarão disponíveis nos

Correios apenas a partir da
segunda quinzena de
março. Empresas e bancos

têm até amanhã para

entregar ou enviar aos

empregados ,e clientes as

informações' para ela

boração das declarações.
Para a maioria dos

contribuintes, esses são os

dois principais docu
mentos usadq�s para fazer a
declaração. As instituições
que não o fiz��em pagarão
multa de R$ 41,43 por
documento. ':

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Só hoje
Acontece hoje, das 8h30 às

.17h30, treinamento em

negócios internacionais no

módulo Exportação, no

Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul.O programa é

oferecido pela Câmara de

Negócios Internacionais e o

Núcleo deComércioExterior
Acijs/Apeví. Informações no
(47) 3275-7013 ou e-mail
curso@portalcambra.com.br.

Posse
AAmvali (Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu) elege e empossa
nova diretoria para o

exercício 2007 na próxima
quinta-feira, 1 º, às 16 horas.
A assembléia geral ordinária,
que contará com a presença
de diversas autoridades
políticas, acontece no

auditório daAmvali, naRua
Arthur Gumz, sin, Bairro
Vila Nova.

Curso
No dia 6 (terça-feira), o

Instituto Eneagrama inicia
um curso de gestão de

pessoas, no Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul. O módulo acontece em
oito terças-feiras, das 19 às
22h30 e seráministrado por
Ricardo Castelo Branco.

Informações e inscrições
pelo 9982-0926 ou e-mail

ricardo@eneagrama.com.br.

"Jogos de Todo Mundo"
A partir de sexta-feira, 2,

até o dia 22 de abril, o

Sese (Serviço Social do
Comércio) apresenta a

exposição interativa

"Jogos de todo mundo -

uma exposiçao pela
história das civilizações
através de

.

jogos
milenares", no Museu
Emílio da Silva. Também
serão oferecidas oficinas

de confecção de jogos,
jogos de rua; jogos gigantes
e mural interativo.
A exposição já percorreu

várias cidades do estado e

no município são

esperados mais de 5 mil
visitantes. Agendamento
para oficinas ou mais

informações pelos
telefones (47) 3371-9177
ou 3371-8930.

Voluntários
O CVV (Centro de.

Valorização daVida) está com
inscrições abertas para
voluntários. A seleção
acontece no dia 10 (sábado),
das 14h30 às 21 horas, no piso
superior da Rodoviária de
Jaraguá do Sul (RuaAntônio
Cunha, 160/Baependi). Os
interessados devem ter mais
de 18 anos de idade.
Inscrições pelo telefone (47)
3275-1144.

Banco de Talentos
AWeg está com inscrições

abertas para futuras vagas
administrativas através do
programaBanco de Talentos.
Até o dia 11, a empresa
pretende abrir oportunidades
para graduados ou estudantes
dos cursos de Administração
(Comércio Exterior,
Empresas,Marketing, Recur
sos Humanos, Sistemas de

Informação Gerencial), tee-

,

Novos bailarinos
ACompanhia de Dança GpoEx/Scar vai selecionar

novos participantes ng dia 9, às 19 horas, no Pequeno
Teatro do Centro Cultural. Pode.111 particip<*t
candidatos de ambos os Sexos, com idade mínima de
16 anos e que já tenham experiência em dança
contemporânea. O resultado será divulgado nos

murais da Scar, no siteWWW.;scar.art.br¢pela imprensa.
Os bailarinos selecionados iniciam às atividades no

dia 12 de março. Inscrições podem ser feitas na

secretaria da Scar (Rua Jorge Czerniewicz, 160), no
valor de R$ 7. Mais informações pelo telefone (47)
3275-2477 ou e-mail gpoex@scar.art.br.

nologia (Redes de Computa
ção, Gestão de RH), Direito,
Ciências da Computação,
Ciências Contábeis, Secre
tariado Executivo, Publici
dade e Propaganda, Jorna
lismo, Psicologia, Ciências
Econômicas, Serviço Social e
Pedagogia. Interessados
devem preencher currículo
pelo endereço www.weg.net/
bancodetalentos.

DETALHE

O CORREIO no POVO

ftock na praça
l... A. ..'

I A P1.'açaAngeloPiazera serápalco de show.com as

�andas de rock Demon Creation, Kaôtíco, Leftover
Soup e Tribo da Lua, no domingo, 4, a partir das 18
horas.Organizado pela Escola deMúsica BichoGrillo;
o t,!:v�!);�o acontece em comemoração ao l�mçaInento
do CD Festival Alternativo.
O CD traz músicas de 18 bandas que participaram

db Festival Alternativo de 2006. Para adquirí-lo é
nece�s<trio informar-se pelo site

wwW.êsêolabichogdlo.com.br.. () próximo Festival
Alternativo está marcado para dia 10de novembro,
nC) Parque Municipal de Eventos.

Músicos
O Grupo de Harmônica de I

Blumenau confirmou
presença no 2° Encontro
de Músicos da Cuttura
Alemã, que acontece no

dia 11 no Fotafogo
Futebol Clube, Bairro
Barra do Rio Cerro. O
evento acontece em

comemoração ao 58°
aniversário do grupo, que
todos os anos participa
dos desfiles da
Oktoberfest, em
Blumenau.

Aniversário
A Futuro

Empreendimentos
Imobiliários comemora,
na próxima quinta-feira,
1°, 12 anos no mercado
da construção civil de
Jaraguá do Sul e região,
Localizada na Rua
Quintino Bocaiúva,
Centro, a empresa é líder
de mercado em edifícios
com sete andares.

Biblioteca
A Biblioteca Pública Rui
Barbosa abre em novo

horário aos sábados: das
8 às 13 horas. Já o

Museu Histórico Emilio da
Silva funciona de terça a

sexta-feira, das 8 às 17
horas, sem intervalo;
nos sábados, das 9 às
12h e nos domingos, das
15 às 18 horas.

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,082 2,084 Ie

PARALELO 2,18 - 2,28 Ie

• BalSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 46.207 0,43%
Ie DOW JONES (N. York) 12.632 -012%
" MERVAL (B. Aires) 2.219 075%
Ie NIKKEI (Tokio) 18.215 -0,15%

0,6331

• CUB fevereiro

R$890,14

• FALEC-IMENTOS

2,017 2,170 11

Faleceu às 18:30h do dia 25/02, o senhor Adernar Eischtadt,
com idade de 73 anos.O velório foi realizado no Salão Barg e o

sepultamento no Cemitério Rio Da Luz I.

Faleceu às 14:30h do dia 25/02, o senhor Albino Girardi, com
idade 63 anos.O velório foi realizado na Igreja Santo Expedito e o

sepultamento no Cemitério Municipal de Guaramirim.

Faleceu às 12:15h do dia 25/02, o senhor Elson de Castro
Ferreira, com idade de 48 anos.O velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no Cemitério dá Barra do
Rio Cerro.

Faleceu às 21 :OOh do dia 22/02, a senhora Laura Kieckhoefel
Enke, com idade de 77 anos.O velório foi realizado na Igreja São
Marcos e o sepultamento no Cemitério Bom Jesus de Schroeder.

TURISMO
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DERROTA NA CAPITAL:.TORCIDA ESPERA QUE BOA CAMPANHA SE MANTENHA NO RETURNO

Pereira divide a bola com o goleiro Dalton no lance que originou o primeiro e único gol do Juventus no Orlando Scarpelli

Juvontus perde título' do turno
� e Schulle pode deixar o clube
Treinador recebeu
ontem uma proposta
oficial da nova

diretoria do Jec

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

o [uventus, além de
perder para os reservas do

:" Figueirense e, por

conseqüência, o título do
turno, pode dar adeus
também o técnico Itamar
Schulle. Ontem, o treinador
esteve reunido com diretores
do [oinville e pode acertar a

ida para o tricolor da
Manchester Catarinense.
Mas o presidente doMoleque
Travesso, Lio Tironi, se

reuniu ontem à noite com

Schulle, para discutir a

permanência ou não do
treinador. Até às 21 h, a

conversa não havia terminado
e a decisão será divulgada
hoje.

Tanto o presidente Lio
Tironi, como também o

diretor de futebol Alcir Pradi,
disseram que não foram
informados sobre nada. "Tudo
que sei é o que vocês

(imprensa) sabem", disse
Tironi. A proposta oficial do
[oinville foi confirmada, e a

contratação do trein�dor
seria uma das primeiras ações
da novadiretoria que assume

no dia 5 de março. Schulle
só não fechou ainda com o Jec
porque precisa definir a

situação no [uventus.
O "Chefe", como é

conhecido pela torcida, não
tem contrato com o tricolor,
apenas um compromisso. Ele
chegou em Jaraguá do Sul em
2004, quando o Juventus foi
reativado e conquistou a

Série B 1 do Catarinense,
alcançando a marca de 22

jogos sem derrotas. No ano

seguinte, levou o time para a

elite do futebol estadual e, em
2006, terminou em terceiro

lugar. Neste ano, Itamar

dirigiu o time em 11 rodadas
e perdeu dois jogos, ganhou
oito e empatou um,
terminando com 25 pontos em
33 disputados,
aproveitamento de 75%.

DERROTA - O [uventus
bem que tentou, mas não

conseguiu bater o time B 'do
Figueirense. O capitão
Pereira abriu o placar aos 13
minutos do primeiro tempo,
aproveitando falha do goleiro
Dalton. Depois do gol,
Schulle tirou Andrade e

colocou João Henrique, mas

o time recuou e defendeu a

maior parte do tempo,
procurando o contra-ataque.

Para torcedores,'Juventus mostrou garra
PlEno nAGAZZI/OCPCerca de 300 torcedores

reuniram-se no Estádio João
. Marcatto na tarde de
domingo.
Um dos momentos de maior
tensão foi quando o ala
Pereira foi expulso aos 30
minutos do segundo tempo.
Para o torcedor Adolfo
Negherbon, 30 anos, o

JUventus mostrou raça e

,provou que "não são s6 os

times grandes que sabem
jogar". O amigo Adriano da
Cunha, 28,' elogiou o

desempenho de Pereira no

primeiro turno e no jogo
COntra o Figueirense.

Torcedores lamentaram no João Marcatto a derrota tricolor na Capital

Mas, depois da expulsão do
capitão tricolor, aos 32 do
segundo tempo, o time da
Capital virou a partida, com
Cristiano aos 38 e Rogerinho
aos 44. Resta ao tricolor
agora a disputa do segundo
turno para conquistar a vaga
para a final.

" "

.

CATARINENSE 200'i :�t1:'··
.

�

, �i;J.', \

Resultados

Guarani 1x1 Avaí

figueirense 2xl Juventus
Criciúma 4x2 Metropolitano

Brusque 2xl próspera
Marcílio Dias 1x1 Joinville

,

Chãpecoense 2x0 Atlético

TERÇA-FEIRA, 27 de fevereiro de 20071 7
,

Hoje tem coletiva de
imprensa na Prefeitura de
Jaraguá do Sul e o esporte
é o assunto em pauta. Na
oportunidade será
apresentado o calendário
de eventos deste ano, que
promete movimentar a

cidade. Dentre as

novidades estão os Jogos
Universitários e os Jogos
Inter-Redes, além do
Varzeano e do Aberto de
Futsal .

• LINHA DE FUNDO

Apreensão
Foi um dia de especulações
ontem na região Norte
Catarinense. Em Joinville,
jornalistas faziam

concentração para descobrir,
se Itamar Schulle estava por
lá. Em Jaraguá do Sul, a

outra parte da imprensa
tentava achar o treinador,
que deixou o celular
desligado durante toda a.
tarde.

� :��j.
-. t.

. ,

Na sexta-feira, dois jogos abriram o Grupo B do 10 Torneio de Futebol Sete
Sênior, que acontece na Kar1pche e é promovido pela Liga Jaraguaense de
Futebol. Quem se deu bem foi o Santo Antônio, que goleou o Kalahari por
5x1 e lidera o grupo com três pontos. Já Cruz de Ma�a e Kar1ache ficaram
no 3x3, e tem dois pontos cada. Destaque para Jéferson, do alvinegro do
Bairro Rio da Luz, que marcou os três gols da equipe e lidera a lista de
artilheiros. Na próxima sexta-feira, 2, a partir das 19h30, mais dois jogos,
desta vez pelo Grupo A. O Automóveis Jaraguá tenta manter a liderança .

diante do Botafogo e a Kiferro enfrenta o JJ Bordados.

Coletiva

Futebol sete sênior

Travessias
A Academia Impulso
participou de duas
travessias no fim-de
semana. No sábado, Solange
Benz ficou em segundo lugar
na Master D em Zimbros
(Porto Belo), num percurso
de 3 mil metros. No

Domingo, também em

Zimbros, Elizabeth
Bavaresco também levou a

prata. Próximo fim-de
semana tem mais duas

. provas em Porto Belo.

O que faltou?
É a pergunta que todo torcedor
do Juventus está se fazendo.
O que fa�ou para conquistar o
título do tumo? Claro que a

expulsão do Pereira (sem
culpa de ninguém) complicou
a partida e, com um a mais, o
Figueirense virou. Mas o que
não se entende é como um

time que tem o melhor ataque
do campeonato, recuar logo
no jogo decisivo.

Média de oito gols
no Torneio de Verão

SCHROEDER

Sociedade (calção claro) e Salomon abriram a competição e ficaram no 5x5

Na Chave A, Loja J
Diversus/Ex-Astros saiu na

frente ao vencer o Baumann
por 4x2. Pelo Grupo C, o

Borges Futsal derrotou o

Nacional por 6x3 e, pelo D, o
Supermercado Brandenburg
bateu o Porte Bebidas/
Biscoitos Dudu por 5x2. Hoje
a competição segue commais

�

quatro confrontos, a partir ;::
das 19h10, no Ginásio :"

Alfredo Pasold - Kíbel/New i''

Car x Diversus/Ex-Astros -:::

(Grupo A), Salomon x Posto q

Cidade/Voga Vedabrás (B), S

Brandenburg x Baga (D) e

Porte Bebidas/Biscoitos Dudu J (

x Borracharia Senem (D).

Foram 32 gols marcados
em quatro partidas, na

abertura da fase
classificatória do 140 Torneio
Aberto de Futsal de
Schroeder. A competição
começou na sexta-feira e

registrou média de oito gols
por jogo, com destaque para
o emocionante empate entre

Sociedade/Cavalete
Transportes e Auto Posto
Salomon. O duelo, válido
pelo Grupo B, terminou em

5x5. Com isso, as duas
equipes dividem a liderança
com um ponto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SA I TERÇA-FEIRA, 27 de fevereiro de 2007

esporte@ocorreiodopovo,com,br

O CORREIOESPv., O CORREIO DO POV

TAÇA BRASIL: JARAGUAENSES VENCEM AS TRÊS PRIMEIRAS PARTIDAS NA COMPETiÇÃO
I

Malwee bate o Real Moitense por .6xl
Hoje os comandados
de Ferretti jogam
contra os paulistas do
Santa Fé às 18h30

JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

TERESÓPOLIS

Depois de vencer o Adepa
(TO) por 6xl no sábado e o

Joinvillepor-lx 1 no domingo, a
Malwee venceu a terceira

partida consecutiva e lidera o

Grupo H da Taça Brasil com
novepontos. Embora tenha tido
muita dificuldade com a

marcação do Real Moitense, a
Malwee venceu por 6xl.

, AMalwee começoumelhor
e desde o início pressionou o

time adversário, que se

defendiamuito bem. Mas como
a pressão não cessava, os

sergipanos começaram a errar,

propiciando um aumento das
chances para os catarinenses.
Tanto que em dois lances
rápidos, Chicomareou dois gols.
No primeiro ele escorou um

chute de Falcão e no segundo
Xande cruzou e ele colocou
para o fundo das redes,
marcando seu quartogolna fase
decisiva.

No segundo tempo a

Malwee continuavamelhor e
aos poucos, com rápidos
passes e triangulações, ia

apertando oMoita Bonita em
sua quadra de defesa. Com
isso o ataque catarinense

voltou a marcar, por meio de

Valdin, que voltou de
contusão no jogo anterior e

ainda busca a melhor forma.
No final o jogo continuou

bastante movimentado. O
Moita Bonita chegou a

diminuir o placar com gol/de
Alex, que recebeu bom
cruzamento é bateu bem para
marcar. Mas Falcão, em uma

pintura de gol, manteve a

vantagem de três gols para a

Malwee. Ele roubou a bola no
meio e tocou por cobertura,
ria saída do goleiro. No final,
Márcio e Xande ainda
marcaram os gols derradeiros
para os catarinenses ..

TAÇABRASIL
Joinville 3x1 Afagu
Universo 2x2 Carlos Barbosa

Santa Fé 2x4 Remo

Balsas 4x1 Abílio Nery
Real Moitense 1x6 Malwee

Ieresópofs x Fesurv*
'"

Jogos de hoje
12h30 - Abílio Nery x Petrópolis

.

. Ii
-,

'.
'

14h - Atagux Real Moit�nse
15h30 - Fesurv x Universo

117h - ReflJ.Óx Ade�a
.

�
18h30 - Malwee x Santa Fé

f.Qh - Carlo?,�arbosa X Balsas

CLASSIFICAÇÃO
Chave G
Times

Petrópolis
Ter,e.sópo.lJ�;, �

Universo

Bªls?s
'Fesurv

""

Carlos Barbosa
Abílio Nery'
Chave H
Times
Malwee
Joinville
Real Moitense
Santa Fé

Mepa
Remo

Joinville se reabilita na Taça Brasil
TERESÓPOLIS

OJoinville se reabilitou da
derrota sofrida na última
rodada com um vitória, de
virada, sobre o Afagu Russas

(CE), por 3xI, em partida
válida pela fase decisiva da

Taça Brasil de Clubes. O [ec,
com a vitória chegou aos seis

pontos na chave G. O Russas,
com sua terceira derrota em

três jogos, não pontuou.
-

Apesar de o Joinville ter'
tido a posse de bola em um

maior tempo, os cearenses '

eram mais objetivos quando

chegavam ao ataque, Por duas
vezes o goleiro Rogério foi
obrigado a fazer duas defesas
difíceis. O [oinville, de um

modo geral, demonstravamuita
ansiedade e errava passes.
Dentro desse panoramr ') clube
cearense abriu o placar com
chute cruzado de Gil, que
recebeu passe após bela

triangulação do ataque do
Russas. Na seqüência os

catarinenses passaram a

pressionar e chegaram ao

empate, após finalização
certeira, no ângulo, de Júnior.

No segundo tempo o

[oinville voltou melhor e logo
tratou de viraro confronto, com
gol do capitão James, que
chutou forte, no ângulo.Abola
bateu no travessão, no chão e

no travessão novamente antes

de entrar. Um golaço. No final,
Edu e Gil se desentenderam e

foram expulsos. Com isso o jogo
ficou aberto. Branquinho
colocou o goleiro-linha no

Russas. A tática não rendeu
bem e o time cearense acabou
sofrendo o terceiro gol, com
chute por cobertura de Rogério,
decretando a vitória
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PRESSÃO POR CARGOS ,ATRASA ANÚNCIO

Governo não terá muita

mudança � diz presidente
Lula não confirma a

participação de Marta

Suplicy no primeiro
escalão .do governo.
Data para reforma
ainda é mistério

ro presidente Luiz Inácio
Lula da Silva disse que "não
haverá muita mudança nos

\
ministérios" e se esquivou da

r pergunta sobre a possi
bilidade da ex-prefeita de São
Paulo Marta Suplicy assumir
cargo no primeiro escalão do

governo. A declaração
ocorreu durante o programa
"Café com o Presidente",
transmitido na manhã de

ontem, pela Radiobrás. A

gravação foi feita no

domingo, por telefone, na

residência de Lula em São
Bernardo do Campo, no

ABC paulista. N� manhã de

segunda, Lula embarcou

para o Uruguai, onde se

encontrou com o presidente
TabaréVázquez.

Lula disse que não vai

haver mudanças signi
ficativas porque todos os

'partidos, com exceção do

PDT, já estão contemplados

no governo. "Você pode
trocar alguns nomes, mas a

maioria dos partidos já está

totalmente contemplada.
Você pode terminar uma

articulação com o PMDB. Eu
tenho trabalhado com muita

insistência para' uma
unificação do PMDB como

um todo na bancada federal
no Senado. Todomundo sabe
da importância do PMDB

para consolidar a nossa base
de aliança."

Apesar de ressaltar a

importância do PMDB para o
governo, Luta negou que

esteja somente aguardando a

convenção do partido para

divulgar os nomes. Questío
nado sobre a possibilidade da
ex-p�efeita de

!

São Paulo
Marta Suplicy assumir cargo
no governo, ela está cotada

para as pasta Trabalho,
Educação e também o

Monistério das Cidades, e a

continuidade deGilberto Gil
,

na pasta de Cultura, Lula
respondeu somente sobre a

permanência dos atuais

ministros. "Se você me

perguntar isso daqui a dez

dias, eu não sei se todos

continuam, mas até agora
todos continuam ... O que é

importante para nós, nesse

momento, é o povo brasileiro
ter a certeza de que nós

estamos preparando a

máquina para funcionar
melhor do que funcionou no

primeiro mandato". Lula
afirmou que ainda precisa
dialogar com aPR, PT e PV
antes da reforma. Não existe

data para o anúncio dos
novosministros.

,Declaração do IR começa a partir desta quinta-feira
!

A entrega das declarações
do Imposto de Renda deste
ano, pela internet, começa na'

quinta-feira, dia 1º de março,
às 8h. Quem for usar

formulário terá de esperar um

pouco mais, pois a Receita
Federal prevê que eles estarão
disponíveis nas agências dos

correios apenas a partir da

segunda qu in ze n a de

março.As empresas ,e os

bancos têm até quarta-feira,
,

dia 28 deste mês, para entregar
ou enviar a seus empregados e

clientes as informações para a

elaboração das declarações.
Para a maioria dos

contribuintes, esses são os dois
principais documentos usados

para fazer adeclaração.
No caso das empresas, o

Informe de Rendimentos trará
os valores dos rendimentos
tributáveis pagos no ano

passado (e o respectivo
imposto retido na fonte,

quando for ocaso) y da

contribuição descontada do

empregado 'e recolhida à

Previdência Social.Por ser

tributado apenas na fonte..»
13º salário é informado
separadamente dos demais

rendimentos, bem como o IR
retidonafonte (sehouver).

Droga estimulante pode
tratar síndrome de Down

UL A A

CALIFÓRNIA

Pesquisadores nos

Es tados Unidos des
cobriram uma droga que

pode aliviar as dificuldades
de aprendizado causadas

por síndrome de Down.A '

droga pentvlenetetrazole
( P T Z) 'm e I h o, r a a

capacidade de aprendizado
e a memória em ratos com

Down quando administrada
uma vez por dia, -por um

curto período.
A droga foi desenvolvida

inicialmente há 50 anos,

comb um tônico para
melhorar a atividade
cerebralemidosos,masteve
sua' produção suspensa
porque causava ataques
epilépticos.

!

"Tantas outras drogas
foram testadas sem nenhum
efeito. Nossas descobertas
abrem uma nova avenida

! para' o tratamento da

disfunção cognitiva em

indivíduos com a síndrome
de Down" , disse Craig
Garner, co-autor da

pesquisa, ao 'jornal britânico
The DailyTelegraph.

"Basicamente nós temos

algo que poderá ser parte de
,

várias intervenções médicas
e ambientais para permitir
que crianças com síndrome
de Down vivam de forma
mais normal", disse.

O estudo descobriu que,

quando aplicada em ratos

com Down, a droga PTZ
melhora a capacidade de
identificar objetos e realizar
tarefas que simulam as

dificuldades enfrentadas

por criançase adultos com a

síndrome ..A droga deverá

passar agora por testes

clínicos' para determinar se

tem o mesmo efeito emseres

humanos.

� Ganhe 180/0 de desconto pagando à vista até 09/03 SIORRIII'AMUNICIPII
DAI.1ENDI
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comercial@ocorreiodopovo,com,br

'.500'00
PREÇO À VISTA

Focus Gl1.8
Áno 2003'00

PREÇO À VISTA 35.800'00,
PBeÇO À VISTA

24.000'00
PREÇO À VISTA

Corsa Sedan Classic Lite
Ano 2005

2

206 Fenine 1.6
Ano 2004

32.900'00
PREÇO À VISTA

STRASBOURG I
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'feles e TV� s lançam
nova onda. de serviço

i AS operadoras estão
, atentas às mudanças
1 8 travam uma batalha

: �ara garantir espaço

A disputa pelo merendo
� brasileiro de teleco

municações' tido como um

dos mais prorníssores do

mundo, criou uma nova

onda de serviços. Consumi
dores vêm sendo bom-·
bardeados com as chamadas
"ofertas múltiplas" -pacotes
que juntam telefonia fixa,
m6vel, internet banda larga
e TV a cabo.Complicando o
quadro está a legislação
obsoleta e confusa do Brasil

: para a área. Para cada um

;.7_:-'os setores, que agora se

, {undem, há' uma legislação
específica' que muita vezes

se choca com as demais.
"0 'Lego' está aí. O

assinante monta como

achar mais conveníente",
, resumiu o presidente da

�ky, Luiz Eduardo Batista,
ao anunciar novos canais

para os assinantes da
marca. Em 2006, o setor de
tele-comunicações e

. tecnologia movimentou
�

,S$ 3,13 trilhões, segundo
a União Internacional de
Telecomunicações (ITU), o
braço da ONU para o setor.

No Brasil, as operadoras
�e serviços de telefonia
fixa, celular e de TV por

, assinatura investiram R$ 18
bilhões no ano passado,

Convergência de mfdlas fazem operadoras travar uma verdadeira guerra
visando as novas tec

nologias. Ao casar serviços
de transmíssão de voz,
dados e vídeo, as empresas
têm dois objetivos. O .

primeiro é fazer a com

pensação financeira entre

operações menos e mais
rentáveis.

Outra meta das teles é
acabar com o fantasma da
troca de operadora
("churn"), tornando o

consumidor cativo. O mes

mo acontece entre as

operadoras de TV a cabo,
cuja base de clientes
aumentou 11 % em 2006.A
Net, parceria da Globopar e
da mexicana Telmex,
liderou esse incremento
com seu pacote de cabo,
telefone e acesso a internet.

N a dispu ta pelo
mercado dos seryiços
múltiplos, os "triple players II

e "quadriplayers'', só há
espaço para gigantes. Teles,
TVs a cabo, TVs abertas,

radiodifusoras todas se

engalfínharh em busca de
clientes. Vale tudo,
inclusive parcerias estra

tégicas com operadoras e

empresas de comunicação.
Mas qual é o motivo de

tamanho interesse? "Pode ser
resumido em uma única

palavra: convergência",
explicou o sócio-diretor para
Telecomunicações da
Accenture, Petronio
Nogueira. "É como um

tsunami. Antes de a onda se

tomar visível, é possível senti
la."

Para Nogueira, o cliente
sai beneficiado com os

pacotes, por conta do
aumento da competitividade
entre os fornecedores. Basta
ficar atento às implicações
legais e a seus direitos como

consumidor. "É uma salada
em que o molho é a

tecnologia, que avança mais

rápido que os reguladores",
comparou.

Juro bancário sobe
apesar da taxa Selic

�SÃOPAULO
o aumento dos juros

cobrados na aquisição de
veículos fez com que a taxa

!nédia cobrada pelos bancos
apresentÇlsse uma elevação.
no mês passado. Para as

pessoas físicas, o juro médio
Passou de 52 1% em
d

'

ezembro para 52,3% ao

��o em janeiro, segundo
tvulgadô ontem pelo
Banco Central. Essa
elevação ocorre mesmo-com

j� � Corte na Selic feito em

... aneiro. pelo' Capam•

(COtnitê de Política
Monetária), para 13% ao

ano. Essa taxa serve como

referência para o �ercado.
Das linhas de crédito

destinadas aos consu

midores, a única elevação
foi registrada na mo

dalidade voltada para a
.

compra de veículos auto

motores. Essa taxa de juros
apresentou uma elevação
de 0,4 ponto percentual,
para 32,7%' ao ano em

janeiro.
A taxa 'do crédito

pessoal ficou estável em
57,2% ao ano em janeiro.
Em 12 meses, os juros dessa
modalidade apresentaram
um recuo de 11,7 pontos.

VALE DO RIO DOCE

CRVD adquire
empresa de
carvão
A CRVD (Companhia

Vale do Rio Doce) informou
ontem, que comprou aAMCI

Holdings Australia, que opera
e controla ativos de carvão

através de participações em

joint ventures, por R$ 1,378
bilhão.A capacidade nominal
de produção da AMCI é de 8
milhões de toneladas de carvão
e as reservas da empresa são de
103 milhões de toneladas. A
aquisição inclui ainda de
exploração de reservas de
carvão com grande
possíbílídede de prospecção -

potencial para 3,0 bilhões de
toneladas de material
míneralízado não audítado.

O CORREIO DO POVO

A GUARDA Uma mulher britânica está ameaçada de
perder a guarda do filho de oito anos por causa do 'peso
do menino: 89 quilos. Nicola McKeown, de 35 anos, foi
convocada pelas autoridades locals do condado de North
Tyneslde, no norte do Reino Unido e recebeu um ultimato
para controlar a dieta do fllho.O garoto Connor
McCreaddle já perdeu 9,5 quilos nos últimos dois meses,
mas diz ainda preferir comida processada a frutas e

vegetais.
.

LIVRE Autoridades judiciais Iranianas confirmaram ontem
a IIbertaçao do francês Stéphane Lherbler, detido em
novembro de 2005 junto a um alemao no golfo Pérslco
por "entrada ilegal" em águas iranianas.

• PELO

Abel Abdul Mahdi
escapa de tentativa
de assassinato no

Iraque

Vice-presidente foi
atingido'durante a

explosão de uma
bomba, ontem

Um dos vice-presidentes do Iraque, Adel Abdul !
Mahdi, escapou de uma aparente tentativa de "

assasslnato ontem, após a explosão de uma bomba �
..

durante discurso a autoridades municipais em Bagdá; :J
O pars possui dais vices, um de cada facção religiosa. .<�

O outro vice-presidente, Tariq ai Hashemi, é sunlta. �
Mahdl, por sua vez, é xiita, Ao menos dez pessoas ;�
morreram e outras 18 ficaram feridas na ação, segundo ..�
a poltcla. Uma explosão ocorrida anteriormente em �
BagMdáhmdlatfoul hao mite nl oI s dtrês policiais. �a o osp a za o para passar por exames, �
de acordo com um assessor. A polícla Inicialmente

"I

afirmou que o ataque foi conseqüência da explosão :i
de um cano-bomba, mas posteriormente íntormou que ,�.
os explosivos foram plantados no edlfrclo.

A nova açao Indica que Insurgentes sunltas podem
realizar atentados em qualquer ponto de Bagdá, apesar
da ampla operação de segurança lançada em toda a

capital.

GENOcfDIO O Tribunal Penal Internacional da ONU
anunciou ontem em Haia, na Holanda, que a morte de
cerca de 800 muçulmanos em 1995 em Srebrenlca, na

Bósnia, foi genocfdio, mas isentou a Sérvla de
responsabilidade.

o ex-primeiro-ministro israelense
Ariel Sharon completou 79 anos

ontem no Centro Médico Shiba de
Tel Hashomer, onde permanece
hospltaizado em estado de coma

profundo. No dia4 de janeiro de
2006, Sharon sofreu um acidente
vascular cerebral (AVC), mais
conhecido como derrame, que o

deixou incapacitado para seguir
suas funções, e de cujas
seqüelas nunca se recuperou.
Segundo fontes médicas, não
houve nenhum tipo de
comemoração no quarto de
Sharon, que fica em uma unidade
especlall�ada para pacientes com

ooenças de longa duraçao.

Suposto mentor nega autoria
Um dos supostos cérebros dos atentados de 11 de março de
2004 em Madri, Babei Osman EI Sayed, conhecido como "O
Egípcio", negou ontem que seja sua a voz que assume a autoria
do massacre em conversa telefônica gravada na Itália."O
Egípcio", primeiro dos 29 acusados a ser Interrogado no

processo realizado na Audiência Nacional espanhola em relação
aos atentados de Madri, vonou a sentar-se no banco dos réus
para responder a perguntas de seus advogados de defesa.Há 11
dias, o acusado -para quem a promotoria pede 38.656 anos de
prisão como suposto organizador dos ataques- afirmou que não
responderia nem às perguntas da defesa, mas depois mudou de
idéia e concordou em falar.

Segundo as transcrições das conversas telefônicas, a pessoa diz
sobre os ataques: "Foi tudo idéia minha", "Custou muita
paciência e muito estudo", "Foi meu projeto e levou dois anos e

meio".

Ariel Sharon completa 79 anos em coma
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Por Francíane Fagundes

�
,

,t
Para serem publícadas nessa-coluna, as fotos,âeve!"Â

s�r enviadas até sexta-feira pela Il)anhá.
E obrigatório o envio em alta resOlução,

Colou grau. em Pedagogia, no dia 24,
Thabhatha, Sucesso do marido Flavio
e do filho Flavinho

Completou 15 anos no dia 26, Aline
Maira Schmidt. Parabéns dos

padrinhos, Áurea e Antonio

Daiana completou idade nova no dia 26,
Felicidade dos familiares

Lino Vieira aniversariou dia 21, Parabéns!

(E) Scharlene Chiodini, Schirlei Chiodini, Maria Rosânia Atanásio Chipdini, Scheila
Chiodini de Freitas e Bellina Chiodini, na festa em comemoração do aniversário da
Rosânia, no último dia 11

Turma de Administração com Habilitação em Recursos Humanos da Fameg, que colou grau no dia 24

publicidade@jornalcorreiodopovo,com.br

Adriane Cristina Neitzel comemorou

.idade nova dia 22. Parabéns dos pais,
Ademar e Lurdes, e da irmã, Andréia

Katiucia Brock cola grau no dia 2, em
Ciências Contábeis. Felicitações des
pais, Ivone e Venício

Adriane Cristina Neitzel comemorou idade nova dia 22.
Parabéns dos pais, Adernar e Lurdes, e da irmã, Andréia

Família e amigos parabenizam Tatiane Muller que colou
grau em Recursos Humanos pela Fameg no dia 24
!

Parabéns a Lygia Pedrolli que conseguiu a bolsa do prouni
e irá cursar o Curso de Recursos Humanos, pela Fate].

Completou idade nova no dia 21, Carlos A. Eggert. Completa idade npva no próximo �ia 03/03,Cleber da Rosa.

Que lhes deseja muitas Felicidades são os pais Quem deseja multas tellctdades sao os alunos da academia

Lorena e Wilson, o irmão Paulo, e a cunhada Top Life

Aniversariou dia 20, Alitor Eggert. Na foto ao lado da esposa
Helga no passeio em Buenos Aires. Felicidades dos familiares

PA.R.A.S É N 5 I

miversarlou no dia 20, Lucia Draeger. Felicida
dos filhos, noras e netos.

Família de Hildegard Hauck reunida no aniversário, realizado no último dia 1'8. Parabéns,
de seus filhos, genro, nora e netos

r

PARABENSI

Aniversaria hoje,
Beatriz C. Wilbert.

"', Muitas felicidades
(fé o que deseja sua família

\ I'
/

Turma de Ciências Contábeis que cola grua no dia 2/3. Sucesso é o que deseja a amigai Katiucia Sucesso pela nova

etapa!
\

Para relembrar a despedida de solteira teíta a sete anos, as amigas reuniram-se novamente, essa
�

vez faltou o striper.....
.
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Ellen Jabo,lIr já
está

'Gonfitmada na,

próxima,ediçâo
.

" do quadro
Dança dos

.

Famosos, do
. Domingão do
Faustão. A

. namorada de
Santoro-quer
mostrar que
tem ritmo.

As grandes marcos m�n�!
,bem perto você.

Ip "

-�.�
--
�...�-'l'

Ellen's
cosmética e perfumaria

Shcppinq Breithaupt - 10 PISO

3371 1590 - ellens@ellens com br

mistério

O
Oscar 2007

mostrou que a

Academia de
Artes e Ciências

Cínematcgráficas norte

americana teve apenas um

objetivo em sua 79ª edição:
reparar uma' injustiça do

passado. Martin Scorsese foi

consagrado, ao passo que
outros favoritos acabaram,

praticamente ignorados pelos
membros da Academia.

IIOS Infiltrados" deu a

Scorsese a primeira estatueta

de sua carreira e levou ainda
as de melhor filme, roteiro

adaptado e edição. Desde
1981, o cineasta foi sete vezes.

indicado e rejeitado -cinco

delas como diretor, por "Touro
Indomável", "A Última
Tentação de Cristo", "Os Bons
Companheiros", "Gangues de
NovaYork" e "O Aviador".
Ao subir ao palco para os

agradecimentos, o cineasta

brincou: "Confiram esse

envelope", disse, fingindo não
acreditar que finalmente
havia' ganhado um Oscar. A

disputa parecia apertada, com
't�a ameaça de Clint Eastwood e

seu "Cartas de Iwo J ima", além
do mexicano Alejandro
González Ifiárritu ("Babel"), o
inglês Stephen Frear ("A
Rainha") e outro norte

americano, Paul Greengrass
(IIVôo93").

Mas a noite foi só dele, que
Conseguiu a façanha de reunir
quatro estatuetas (de cinco

indicações) em uma

I

a
premiação marcada não

somente pela "pulverização"
dos prêmios, como pelo
desdém da Academia em

relação aos favoritos.
"Babel", acumulava sete

indicações -o maior número

depois de "Dreamgirls - Em
Busca -de um Sonho", com

oito (inflacionado pelas três

músicas concorrentes em

melhor canção). O longa do
mexicano Alejandro
Gonzáles Ifiárritu, para não

sair de mãos vazias, levou

apenas o troféu de melhor
trilha sonora (de Gustavo

Santaolalla, premiado no ano

passado por "O Segredo de
Brokeback Mountain"). O
musical campeão de

indicações ficou com dois

prêmios (atriz coadjuvante
para Jennifer Hudson e

mixagemde som) .

Melhor saiu-se a fábula
"O Labirinto do Fauno", do
mexicano Gillermo del Toro.
Foram três estatuetas

(fotografia, direção de arte e

maquiagem), metade do
número de indicações
(perdeu em filme estrangeiro
para o alemão "A Vida dos

Outros"). A mesma sorte

não teve o compatriota
"Filhos, da Esperança", de
Alfonso Cuarón, que
concorria em três categorias.

REALEZA
Dos indicados a melhor

filme, "Cartas de Iwo [ima"
(assim como "Babel" e "A

Rainha") ganhou somente.

um Oscar, enquanto o

barato "Pequena Miss

Sunshine", que custou

"irrisórios" US$ 6 milhões,
carregou para casa dois

prêmios (ator coadjuvante e

roteiro original) .

"Diamante de Sangue"
foi esquecido e Leonardo
DiCaprio, assim como

Penélope Cruz, mais uma

vez esnobado pelos
membros da Academia. O
mesmo destino teve "Notas
sobre um Escândalo".

"Os Infiltrados" - 4

"O Labirinto do Fauno" - 3

"Pequena Miss Sunshine" - 2

I"Dreamgirls" - 2

"Uma Verdade Inconveniente'
-2
�'

"Babel"-1

I"A Rainha" -1

"O Último Rei da Escócia" -1

"Cartas de Iwo Jima" -1
I

fo----.

"Piratas do Caribe" - 1 ,

"Happy Feet - O Pingüim" - 1

"Maria Antonieta" - 1

Martin Scorsese foi o grande vencedor do L

Oscar 2007, seu filme "Os infiltrados:',
recebeu quatro estatuetas, melhor direto'
filme, roteiro adaptado e edição

Tudo o que, você precisa, encontra cquil
Megastore - 3275 0137'
Shopping - 3275 6400 '
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• PROGRAME ..SE
- � - � - -

� CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
.

CINE SHOPPING 1
. O mar nAo esté para peixe (dub)
(14h, 1Sh40, 1 7h20 - Todos os dias)
Rocky Balboa
(19h, 21 h - Todos os dias)
CINE SHOPPING 2
A procura da felicidade
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - Todos
os dias)

.

CINE SHOPPING 3
Uma noite no museu (leg)
(17h20 - Todos os dias)
Xuxa Olmeal
(1Sh30 - Todos os dias

)Ant6nla
(19h40, 21 h30 - Todos cs dias)

JOINVILLE

cine Cidade 1
A procura da felicidade

(16h40, 19h, 21 h20 - Todos os dias)
O mar nAo elt6 para peixe (dub)
(1Sh - Todos os dias)
Cine Cidade 2
A Orande Familia
(15h, 17h1 O, 19h20, 21 h30 - Todos
os dias)
Cine Mueller 1
Babel
(13h40, 16h20, 19h, 21 h40 - Todos
os dias)
Cine Mueller 2
A procurada felicidade
(17h, 19h30, 21 h50 - Todos os dias)
Uma noite no mUleu
(14h30 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
O mar nAo esté para peixe
(14h - Todos es dias)
Rocky Balboa
(15h40, 17h45, 20h, 22h1O-Todos
os dias)

BLUMENAU

Cine Neumarkt 1

Babel •

(13h40, 16h20, 19h, 21h40 - 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 porquinha (dub)
(14h - Todos os dias)

.

Perfume:·A história de um

assassino .

(16h, 18h4S, 21030 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
A conquista da honra
(18h50, 21 h20 - Todos os dias)
Turma da Mônica - Uma aventura
no tempo
(13h50, 15h30, 17h1 0, 18h50-
Todos os dias)

.

� SERViÇOS _,

Audiência
O Sarnae realiza amanhã, às 19h30,
uma Audiência Pública, na igreja
São Luiz Gonzaga. O assunto será o

Projeto da Estação de Tratamento de

Esgoto Sanitário e a implantação
das Redes Coletoras da Bacia 4 -

ETE - PARQUE MALWEE.

Curso'
O curso de dança Sentinela do Pago
inicia no dia 11 de março (apenas
nos sábados), na Sociedade Acaral.
As 14h30 será o curso básico, às
16h45, o curso avançado, O valor é
de R$ 50 por casaL

Extra
eXlra@ocorrelodopovo.com,br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Jaraguá: maior (ndice pluviométrico

Na edição de 21 a 27 de fevereiro de 1987, o Correio do Povo
divulgava que o municipio de Jaraguá do Sul foi o que registrou nos
dias 13, 14 e 15 de fevereiro a malar precipitação de chuvas. Foram
cerca de 620 mlHmetros, para uma média de 1.800 ao ano,
conforme avaliação de Defesa Civil de Santa Catarina.
Segundo a matéria a causa das chuvas havia sido uma frente fria
semi-estacionária e ativa. A região Norte do Estado foi a mais
atingida, seguindo por todo o Vale do ltapccu, não atingindo, porém,
em grande Intensidade, as cabeceiras dos rlos,
A precipitação de 620 milimetros em apenas três dias corresponds
a média somada de três meses de chuvas regulares, em Jaraguá do
Sul.

• O DIA DE HOJE
� SANTO
São Gabriel daVirgem
São Leandro
São Valdomlro

� ePEMÉAUllS
Dia Nadlonal dos Idosos
Dia Nacional do Livro Didático

� 1958
. EUA anuncia à explosão
experimental de mais duas
bombas nucleares pela URSS em
sua área de provas no Ártico.

�1969
O preSidente Artur da Costa e

SlIva·edita o Ato Institucional nO
a, destinado a acelerar a reforma
agrária.
�1986
Decreto-lei nO 2.283 institui o
cruzado, nova rneeda brasileira.

�1994
Governo federal cria a unidade
real de valor (URV), equivalente
a cerca de um dólar, programado
para entrar em vigor em 1 ° de

março.

.. O CLIC DO LEITOR Mande sua folo para o Extra:
extra@ocorrelodopovo.com.br

A vista da torre da igreja, após a construção da represa na antiga
cidade de Ita foi o clic da leitora Ketlin Cristina Fischer.

O CORREIO DO POVO

• UTILIDADE PÚBLICA
-Dança
Abertas as inscrições
para o Baila Floripa - VI

Mostra de Dança de
Salão de Florianópolis.
As inscrições são

gratuitas. Informações:
(48) 3322-1724.

�Exposição
O Museu Wolfgang Weege
- Parque Malwee
promove a exposição
"Descobrindo a índia: um
passeio por suas práticas
culturais" até dia 5 de

. março.

• ANIVERSÁRIOS

�Música
O Ir Encontro dos Músicos
da Cultura Alemã

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

• PREVISÃO DO TEMPO'

Tempo estável no Estado

Uma massa de ar quente deixa o tempo
estável com sol e calor em todas as regiões
catarinenses. No final do dia há condições
de pancadas isoladas de chuva (típicas de

verão) em todo o estado em especial na
divisa com o Paraná.

� Jaraguá do Sul e Região

�LAGES

� Fases da lua

QUARTA d
MiN: 23° C

'." ,

MÁX: 320 C
Sol com pancadas de
chuva.

QUINTA d
MiN: 22°C
MÁX: 32°C
Sol com' pancadas
de chuva.

SEXTA �
MiN: 21°C
MÁX: 35°C
Sol com nunvens

MíN: 17°/MÁX: 28°

26/02

Maria de Lurdes Truppel
Ana Caroline Clconeti
Rosa Marla Klatkowski
Prlscila Pawlak
Sidnei Szlrkowski
Evaldo Maestri
Paulino Tabashlklta
Felipe Nunes

.

Nllda Borba
Moacir Pedrelll
Antonio Manoel Machado
Marlene Bona
Rosell Aparecida Rezena
Daniell cos Santos
Rosima G. Derettl
Susana H. Rowedar
Sidnei Szlrkowskl
Poliana K. Luiz

- Ivone Jagn
Luciano José Pastai
Nicoli C. Costa
Monlque Relnk
Gilmara D. Blhr
Sabrina G. Vaz
Artur Elias
Dulce Tomlo
Vanessa C. Rambo
Rafael F. Junckes
Agulda C. Heleodoro
Bruno Drews
Zita Po Fanzner
Alessandro Hass
Amarlldo Baade
Prlsollã Silveira Souza

27/02

Beatriz Caroline Wilbert
Brunllda Marla Lucloll
Valmor José Plcolll
Adriani Schroeder
Marcia Selke
Wilson A. Ferreira Jr.
Mariane Oechsler

. Amilton César de Aguiar
Camila Juliana dos Santos
Silvio Roberto Moeller
Jaqueline Giese
Adelaide Raimundi
�adia P. Vieira
Erica Saibert
Zita Homburg
Erfred Walz
Rosenel A. S. Schreiber
Erineia Po Rambo
Márcio Schweder
Adriana V. Zimermann

. Ocimar Floriano
Josefa Minei
Ismael Miguel Hein
Apolôllia Decker
Valcir Pinter

, :

HOJE d-
. "". ,

MIN: 220 C
MÁ)(: 31° C
Sol com pancadas de
chuva.

.

.'

CHEIA MINGUANTE NOVA
.

CRESOENTE

O 02/02 10/02' 17/D2 24/02

t ",-:1 f f

�jARAGUÁ
DO SUL

l\I1íN:22"

d
LORIANÓPÓLlS
MiN: 20D/MÁX: 32°

31"
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r coruOOo DO POVO

�'NOVElAS
� GLOBO - 18H

o Profeta
Clóvis se alia a Ruth para destruir o amor

de Sônia e Marcos. Ruth se recusa a

devolver o diário e beija Clóvis. Lia teme

que Clóvis engane Ruth. Camilo aparece

para Marcos e jura se víngar de quem o

matou. Clóvis pede que Abigail seja
testemunha no processo de adultério

contra Sônia. Marcos solicita a Francisco

uma sessão para ajudar Camilo. Camilo

aparece e diz que s6 amou SOnia.

Marcos pede perdão a Camilo por ter se

apaixonado por Sônia. Camilo segue a luz,
mas antes de ir pede que Marcos cuide

de seu filho. Arlindo diz que arquitetou o

plano para Moreira ser preso. Carola

insiste que Arlindo confesse ser Clóvis o

_. mandante.

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca

Bernardo avisa Elizabeth do acidente 13
ela o manda embora. Tadeu pede
desculpas a Dorinha. Deodato encontra

Jo. Lance desconfia das armações de

Vanessa e ela finge que vai pular da janela.
Deodato leva Maria para o hospital.
Morgana é avisada que Maria está com

hemorragia. Marquinho encontra com Suo
Lance não consegue telefonar. Maria

pede que avisem lance. Vanéssa beija
Lance. Tadeu mostra-se decepcionado
com Giácomo, que pega uma garrafa.
Lance resiste e Vanessa se emociona

com o amor dele por Maria. Juan manda

amensagem falsificada para o celular de

Maria, dizendo que não pode voltar. Gui
estranha a mensagem. Vanessa liga para

;6J Arthur e diz que o ama. lance toma sem

I saber um calmante que Vanessa colocou
em seu copo. Marquinho vê a garrafa de
bebida e sai para a competição
aborrecido. Morgana expulsa Elizabeth
do hospital. Gui manda Tadeu ir a São
Paulo. Marquinho perde a competição.
José diz quetem água embaixo do sítio.

�GLOBO - 21H

Páginas da Vida
EM "PÁGINAS DA VIDA", POR SER A
ÚLTIMA SEMANA DE EXIBiÇÃO, OS
CAPíTULOS SERÃO MANTIDOS EM
SIGIL{) PARA GARANTIR A AUDIÊNCIA

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Mariano e Francisca armam um

piquenique romântico, mas o clima é
quebrado com a chegada de Alzira e

Geraldo. Mariano pede Francisca em

casamento e chama Geraldo e Alzira para
padrinhos. Frederica vai à casa de Vanda
que não está. Ela conta a Túlio que é irmã
de Ramalho e que vai entregá-lo à polícia,
e pede que Iúllo a acompanhe no

encontro. Túlio aceita e vai armado pro
precaução. Claudia esconde o diamante
num vaso. Túlio entra e diz que Ramalho
não valmatar mais ninguém. Na casa de
Bárbara, Ruth chega para conversar com
Cecília. Todos a expulsam, mas ela
insiste. Ruth provoca Cecília e pede sua

ajuda' e de Juba para encontrar o

diamante, em troca de suas próprias
vidas.

� RECORD - 20h

Vidas OpostasJacson entra no buraco e consegue ver o
céu e as estrelas. Helio contrata Patrícia
para representar a mãe do policial Alencar,
assassinado por um milionário. Sovaco
SUgere a Miguel que ele arranje um

. celular com seu advogado. No
restaurante, Nogueira e Helio brindam
Por Patrícia ter aceitado a causa,
antevendo os problemas que trará para
Leonardo. Maria Lucia diz a Mário que
ficaria se ele se casasse com ela. Ele
resPonde que ela só pode estar
brincando. Jacson tem um pesadelo
onde vê Jéferson no túnel o ameaçando
dernorte.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��DANÇANDO
As atrizes Fernanda
Vasconcellos, Cristiana
Oliveira, Mara Manzan e

Elaine Michelly, a cantora
Fafá de Belém e a modelo
Ellen Jabour são

presenças garantidas na

temporada 2007 da

"Dança dos Famosos",
que estréia no domingo, 4,
no "Domingão do Faustão".
O time masculino do

quadro, porém, está
incompleto. Carmo Dalla

Vecchia, Juan Alba e

Sérgio Loroza são os

únicos confirmados.

��ROMANCE
Gisele Itié terminou o

namoro com o advogado
Fernando Haidamus
no carnaval e chegou

.

a um dos camarotes
da Sapucaí, no Rio,
neste sábado,24 ,

acompanhada de
Reynaldo GianeCchini.
Os dois foram vistos

.

aos beijos na terça-feira,
20, no trio elétrico
em que.se apresentou
o DJ Fatboy Slim, em
Salvador. "Somos
muito amigos. É uma

época de esperanças", dis
sem desmentir o romanc

��DE VOLTA
O retorno de Claudia
Jimenez às novelas globais :�I
já tem data para acontecer. ..;; I

""Õ'

A humorista aceitou o I
." I
,.

,

convite de Jorge Fernando,
para viver Custódia em

,li,...Os Sete Pecados, a
próxima trama das sete.
Na trama, assinada por .' ...

'

Walcyr Carrasco, ela vai I,

viver um anjo atrapalhado. �dL...

Mas este não será o único ,o.. ,r.

trabalho de Claudia nos

próximos meses. Ela lá I '

começou a ensaiar Tsunami, "::"'<
um monólogo escrito para .'

4�' " :
ela por Miguel Falabella. -:. ,1

Sou da Paz
Um amigo conta ao outro:
_ Estou com 50 anos e não tenho nenhum inimigo vivo.
_ Nossa! _ exclama o amigo _ E como você conseguiu
isso?
_ Matei todos!

Não Posso Engravidar
Duas amigas estavam conversanco no ônibus:
_. Ai, amiga! Não posso engravidar de jeito nenhum!
Estou tomando todo o cuidado do mundo! Pílulas, DIU,
camisinha ... Tudo!
_ Ué, mas o seu marido não fez vasectomia?
_ Por isso mesmo!

II CAÇA LAVRAS .• DIVIRTA-SE
C A M S Il 2: Q Il V V A A V W !
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II HORÓSCOPO -,

Áries 20/3 a 20/4
Com a Lua fora de curso por todo esse dia, seu
sucesso dependerá de muita paciência e

organização. Você tem um plano, não tem?
Então siga-o. Guarde seus loucos impulsos para
quando forem necessários: para os momentos
de romance, por exemplo, Estruture-se para a

realização de suas metas, zere suas dívidas,
retorne telefonemas, etc.

Câncer 21/6 a 21/7
o convívio familiar lhe parece mais atraente e

estimulante do que o normal? Afeto, paz e

harmonia, hummm ... Vá mais cedo pra casai
Cumpra as tarefas essenciais e tchau. Enquanto .

todos se agitam na barulheira urbana, você
relaxa tranqüilamente na segurança de seu lar,
ao lado de seus amigos e amores. Nada como

seguir a natureza do caranguejo.

Libra 23/9 a 22/10
Contratempos diversos poderão interferir em sua

performance e alterar o rumo das suas
atividades. Busque um estado de relaxamento e

calma, não vá contra a corrente, certamente
você não precisa de curtos-circuitos. Usufruir
dos momentos de espera também é uma arte.

Contemple o horizonte, estruture-se para
alcançar s�us elevados ideais,

Touro 21/4 a 20/5
Será que não está na hora de expandir seus
negócios e procurar novas formas de gerar
recursos? Não é só guardando e acumulando
que as coisas aumentam de tamanho, taurino
querido. Aproveite que a Lua está fora de-cuse
até amanhã de manhã, atrapalhando o fluxo dos
trâmites externos, e se dê um tempo para fazer
reflexões e montar projetos.

Leão 22/7 a 22/8
Pois é, você queria tanto ajudar as pessoas,
mas está complicado, seus recursos andam
escassos? Diga lá, meu rei, onde está escrito
que você tem que cuidar de gente que poderia
muito bem tornar conta de si mesma? Não se

culpe por querer modificar velhos padrões e

desestabilizar uns e outros. Se economize, dê
só o que você pode.

Escorpião 23/10 a21/11
Um escorpiano tem o vigor e a paxão de,
digamos, umas sete pessoas. E quase
impossível de acreditar que um único ser pode
carregar tão intenso desejo. Apesar de toda sua

estratégia e movimento calculado, essas são as

forças que movem suas ações. Vai ser diffcir
parar o 'que você começou .. , Ainda bem que
semana está recém iniciando, Uêbas!

Gêmeos 21/5 a 20/6
Obstáculos podem colocá-lo em dúvida, mas
com a agilidade de sua mente e de seu corpo,
você contornará as situações, Talvez você tenha
certa dificuldade para entrar no espírito deste

, dia, pols o ritmo tende.a ser um tanto lento e

desencontrado, bagunçando a sua agenda,
Transfira movimentações importantes para
amanhã e não se estresse,

Virgem 23/8 a 22/9
Estava tudo andando bem, mas agora parece
que há algo bloqueando seus movimentos?
Talvez hoje seja um pouco difícil de progredir,
mas não se deixe abalar por pequenos
percalços. Use a frustração e/ou a irritação
como ferramenta e aproveite para reparar (em)
coisas que estavam se empilhando e

empoelrando em sua mesa por falta de tempo" ,

Sagitário 22/11 a 21/12
É incrível como você espalha positividade e

entusiasmo ao seu redor! Use essa mesma

energia para evitar que certos receios interiores
o incomodem e dificultem o contato com seus

sentimentos. Relaxe sua mente e dê um pouco
de atenção ao seu corpo: sua maneira intensa
de viver exige que você preserve ritmos e

hábitos saudáveis,

Capricórnio 22/2, a'21/1 . _

Ainda que as atividades externas o requisitem e �".
exijam sua participação, reserve-se momentos

"�o ,

de meditação. Tudo funcionará melhQr se você -

estiver em sintonia consigo mesmo, assim
-

podera usar a pleno as suas capacidades: Não
se incomode se não puder contar com a

presença e o apoio de todos, de sua estrutura - �
interna virá sua força. :;::

,
.

-:

Aquário 21/1 a 18/2
- �'�Ufa! A vida está ficando um pouco mais fácil.
.

Você pode sentir o poder, você comanda o seu .

_
" ;

destino, As cartas estão na mesa, diga o que
.

_ �
você quer, faça a jogada. Talvez algumas

'.

� !
pessoas se surpreendam com sua atitude, mas .',
para aqueles que o conhecem bem, você está .:; :

fazendo o que esperavam de você. Sua
'
-'

autocônfiança determina o desfecho.

Peixes 19/2 a 19/3
Enquanto muitos sucumbem ao caos, esse dia
maluco pode nem chamar sua atenção, afinai os
piscianos já nasceram doidos demais, Fique
antenado, mantenha contato com o que acontece
dentro de você e também atento para o que
acontece lá fora, No final da tarde, nada como
sentar numa pedra e assistir ao pOr-do-sol,
navegar nas cores do céu ...
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Par Moa Gonçalves'

PRA AGENDAR
Recebi' gentil convite da amiga
Karla Schacht, gerente do Hotel
Vale das Pedras, para participar no
próximo dia 21 de março da

primeira Noite de Frutos do Mar de

2007, acompanhado de um� boa
música popular brasíleíra. Aliás, em
2006 essas noites foram sempre
muito concorridas, e certamente

este ano não será diferente.

ATRAPALHADA
Como o meu amigo e colunista Ney'
Bueno demonstrou que entende

pouco de futebol e menos ainda das

funções inerentes a cada membro da
diretoria do [uventus (e de repente
não sabe nem o caminho que leva o

para o Estádio João Marcatto), não
vou mais responder a suas notinhas

(da sua coluna Observatório, do
AN [aragua) contra a minha pessoa
e o clube. Valeu!

As belas Pamella Rosa e Andreia Caviguioli
em rasante pelo aristocrático Clube Atlético

Baependi

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracàso.comlcontato@poracaso.com
confira em nossa versão on. line as coberturas completas dos eventos

Destaque para Crisfiane Fiamoncini curtindo mais uma animada
noite de quinta-feira na Choperia Bierbude.

(47) 3370-4522

MOBYCHEGACOM NOVIDADES
Moby alegra ao anunciar seu próximo lançamento, mas desanima pela
falta de inovação: um CD com nqmes estourados da música eletrônica

global remixando seus hits. Participam do trabalho os DJs Mylo, Vitalic,
Benny Benassi e Faithless entre outros, que no álbum "Go - Remixes" dão

sequência à compilação "Go - The Very Best OfMoby", de 2006. A previsão
de chegada às lojas é para 26 de março. Fica a pergunta de fã: quando
Moby vai cansar de remexer o CD que deu. certo e criarnovas músicas?

Inspirada na lista de "verdades" sobre o

ator/personagem Chuck Norris, a agência
Almap lançou no último final de semana uma

campanha em torno das agora "verdades sobre
o Gol". Enquanto a lista sobre o ator americano
reúne máximas que supervalorizam seus

poderes, em tiradas como "As lágrimas' de
ChUCK Norris curam o câncer. É uma pena, pois

Chuck Norris nunca chora", a lista sobre o Gol vêm na mesmalinha, e'
exagera nas caracteristicas do carro. Nada que tenha ficado

.

extraordinariamente engraçado, mas agora veremos anúncios inusitados
com titulos como "Alguns extraterrestres juram que foram abduzidos pelo
Gol" ou "Não é o macaco que levanta o Gol. O Gol é que faz o macaco

empurrar a Terra para baixo". No hotsite www.verdadeSsobreogol.com.br
dá para conferirmais do ousado trabalho.

BAD MUSIC RÁDIO
Procurando escutar uma rádio honesta? Ouve-se muita coisa ruim por aí

.

ao acaso, mas a Bad Music Radio já vêm com a proposta de só tocar o pior,
sem pretensão alguma de ser boa. Nela escute clássicos do ruim como
"Dur dur d'être, bébé", de Jordy, ou William Shatner - ator de "Jornada nas

Estrelas", com sua versão medonha de "Lucy in The SkyWith Diamonds"

(que chegou a ser eleita como a pior versão de uma música dos Beatles em
toda a história!). Espante as visitas chatas e os clientes ruins acessando

. www,zonlcweb.neteouvindoolink"MuseumofBadAlbum".

O CORREIO DO POVO

• TE CONTEr?
As luluzinhas de toda a região já estão se

movimentando para a próxima edição da Noite do
Champanhe que acontece dia 30 de março na Deseo
em Balneário Camboriú.

. ,

Hoje à noite o radialista Valéria Gorges, embora seja
. considerado um dos maiores sovinas que já conheço,
abre a mão e paga a festa do seu aniversário, que
aconteceu domingo (25). O babado será no GT Society.
Embora meio tardio, quero registrar hoje com todo '

carinho o aniversário da bonita Mariana Riegel,
secretária da Câmara de Vereadores, que festejou
idade noya no último sábado (24).

O empresário Antidio Lunelli, presidente grupo Lunendet
. arrumou maneira diferente de curtir a vida passeando.

'

Para isso o big shot adquiriu um ônibus superequipado
com 28 poltronas, tipo leito e com couro branco,
inclusive com bar a bordo, OVO e outros luxos e .

regalias que provam o bom gosto do empresário. A'
inauguração do mimo foi a viagem ao show dos Rolling
Stones e a mais recente viagem foi no feriadão de
Carnaval, quando curtiu as delícias da serra gaúcha.

No próximo dia Dito de março o empresário Mauro
Bramorski toma posse da diretoria da Associação
Empresarial de Massaranduba. A cerimônia será no

Salão de Festa da Sociedade Atir,adores da cidade,
às 19h 30m in. Na ocasião haverá jantar por adesão,

. ao valor de R$ 25,00. J
É bem nesta terça-feira (27) que Salete Tecilla Meix
(Acstvi) recebe todo o carinho dos amigos e familiares
pela estréia de mais um aniversário. Quem também
recebe coro de parabéns hoje é o arquiteto Gelson
Emmendoerfer e Alana Cristina. Os nossos maiores
cumprimentos!

GASTRONOMIA PARAAQUARTA
A Cachaçaria Agua Doce promove amanhã o tão esperado
lançamento de sua Noite Mineira, que agora além do já variado

cardápio da casa, disponibilizará toda quarta-feira variado buffet
com .cornidas típicas brasileiras. Saladas e sobremesas, além da

boa cachacinha completam a boa pedida. Contato: 3371 8942.

ATUMBADE JESUS
Após causar polêmica com o recente "O Evangelho de Judas", o

Discovery Channel marca para 04 de 'março mais um grande
documentário, quanto aos achados em 1980 de urnas contendo os

restos mortais de Jesus, José, Maria, Jofa(irmão de Jesus) entre,
outros. O documentário levou 3 anos para ficar pronto, sendo

acompanhado e endossado por famosos cientistas, arqueólogos e

especialistas em DNA. Aguardemos!

Eduardo Picolli e Ramon Solon Salai Schrauth
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