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Atarefag(!) com a<pa.st�
Cultura, o ministro GilbeY
Gil admite que só
conseguiu, Cdrn�Qr dpâ�
músicas nos últimos
quatro 400S. Ma�.ele
afirmaque'issQtJ;â,ré
problema e diz que a

satisfaçã� de aju�ar 00crescimento do Brasil é
maior do Que tudo. • B5

ALERTA

Avanço do oceano
afetará milhões
noBrasil

IliJJJ1lJW

Impasse na avenida

De acordo com o

levantamento divulgado
ontem pelo Ministério do
Meio Ambiente, o nível do
mar pode subir 50 cm no

próximo século, afetando 42
milhões de pessoas, só no

Brasil. A cidade do Rio de
Janeiro é a mais vulnerável à
elevação do Atlântico.
I 83 Semáforo próximo à Trapp não teria autorização para funcionar, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A Pr.efeitura contesta e diz que responsabilidade é do Dnit

Sol com pancadas de
chuva à tarde e a noite.
• 86

'

TERROR

Vice de Bush

escapa da morte
no Afeganistão
O vice-presidente dos Estados
Unidos, Dick Cheney,
escapou ileso de um atentado
suicida contra a principal
base americana em Bagram,
no Afeganistão. A ação
'deixou pelo menos nove

vítimas fatais. O Talebã
reivindica a autoria do ataque.
• 81

'Memória da imprensa' em
exposição no shopping
A Associação Catarinense de

imprensa inaugurou, na noite
de ontem, a exposição
"Memórias da imprensa
catarinense". A mostra é urna

homenagem aos 200 anos de
nascimento de Jerônimo
Francisco Coelho e reúne os 44
diários em circulação no Estado.
O Correio integra a exposição,

_ que fica no Shopping
Breithaupt até dia 12 .

CÉSAR JUNKES/OCP
1/,1

TAÇA BRASIL

Malwee mantém
100% e lidera
com ,12 pontos.
.Com a vitória por 4x3

sobre o Santa Fé, aMalwee
chegou aos 12 pontos e

praticamente garantiu a

classificação para, a
semifinal. Os jaraguaenses
estão com 12 pontos, o

dobro do [oinville, que tem
um jogo a,menos .

• 8

GUARAMIRIM
I

Pupoé
denunciado à

, direção estadual

Membros do diretório do
PT de Guaramirim
reclamam da demora da
direção estadual do partido
em analisar a representaçâo
feita contra o vereador
Evaldo [unckes, o Pupo, por
ofensas a petistas. Pupo diz
desconhecer a denúncia.
• 4
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opiniao@ocorreiodopovo.com.br

• EDITORIAL

Justa homenagem
Empresa que passou o fi;}al de

2003 e parte de 2004 sob o fogo
de um apagãoque deixou'perplexa
apopulação catarinense e do País"
a Celesc vem 1WS últimos a1WS

resgatando a imagem de uma das
mais competentes do setor

energético brasileiro. Amanhã, em
São Paulo, esta tecupetação terá

um dos seus significados mais

emblemáticos. O presidente da

empresa�e ex--governadorEduardo
Pinho Moreira recebe placa
comemorativa, da Bovespa,
representando as 100 companhias
listadas 1WS segmentos especiais de
governança da instituição.

A Celesc foi a primeira
'empresa do Setor Elétrico
Nacional e a segunda do País a
atuar 1W Nível II da Bolsa de

Valores, adotando práticas
diferenciadas de Governança
Corporativa. Desde então, tem

A Celesc vem nos últimos
anos resgatando a

imagem de uma das mais
competentes empresas
do setor energético
brasileiro"
investido em melhorias da gestão
interna, assegurando transparência
em todos seus negócios. Umpasso
ímportante foi a desvincu�ão.90
diretor-presidente da empresa da

presidência do Conselho deAdmi
nistraçõo, emnovembro ck 2005,
com a eleição do empresá-rio
Glauco José Côrte para o cargo.
A empresa também adota o Tag
Along de 100%, mecanismo que
garante integralmente aos

minoritários o direito de vender
suaparticip�ãopelomesmo valor

do acionista êontrolador, se

houver alienação do controle
acionário.
A Celesc foi uma das 28

companhias de caPital aberto
selecionadas pelaBolsa de Valores

.

para integrar o Índice de
Sustentabilidade Empresarial
(ISE), em2005. O ISEmensura
o retorno de uma carteira com

posta por ações de empresas, con
'siderando os melhores desem

penhos nas dimensões quemedem
a sustentabilidade empresarial.

Os serviços da Celesc

Distribuição chegam a 257 dos
293 municípios catarinenses e ao

município de Rio Negro, no

Paraná. Emoutros 25municípios
catarinenses, presta atendimento
por meio de coopetauvas. Em
média, a Celesc Distribuição
realiza 640 novas ligações por
mês.

• ENTRE ASPAS

"
,

A relação que o Brasil pretende ter no Mercosu' nunca será uma relação
hegemônica, mas uma relação de sócios (... ),1 uma relação democrática,
um respeito à soberania de cada povo".

"

Luiz Inácio lula da Silva, presidente, após reunião com presidente uruguaio Tabará Vázquez.

"Temos certeza que vamos encontrar uma solução de unidade. Chega de briga.
Temos que buscar a unidade de um partido unido e que sai fortalecido".
Sérgio Cábral (PMOB), çovernacor do Rio de Janeiro, sobre disputa a presidente do partido entre Nelson Jobim
e Michel Temer.

"Devemos conceber a diferença como algo normal, sem preconceito e olhar com admiração o

que outras culturas podem oferecer". c'

Elien Annuseck, coordenadora do museu Wolfgang Weege, sobre a exposição 'Descobrindo a índia: um passeio por
suas práticas culturais'.

• PONTO DE VISTA

Supersimples
Foi sancionada, com 11

vetos, a Lei Complementar
nQ 123/06, que implanta o

regime tributário
diferenciado para as micro e

pequenas empresas em

relação aos tributos dos 4
entes federativos, conhecido
como Supersimples. O

respectivo projeto sofreu
tantas emendas que acabou
tornando o seu texto final
bastante complexo, senão
confuso.
A nova lei manteve Q�

mesmos limites da receita

bruta para as MEs e EPPs da
Lei nº 9.317/96, cuja vigência
cessará em 01/07/2007,
quando entrará em vigor o

Supersimples.
Pelo novo regime os

seguintes tributos serão

recolhidos em documento
.'mico: IRPJ; IPI; CSLL;

\
.

COFINS; PIS/PASEP;
Contribuição social incidente
sobre a folha de remuneração;
ICMS e ISS.

As alíquotas, no setor de

comércio, tanto para as MEs,
como para as EPPs variam de
4% a 11,61% de
conformidade com as faixas de
receita bruta em 12 meses .e

com o tipo de

empreendimento. No setor

industrial, as alíquotas variam
de 4,5% a 12,11% obedecidos
os mesmos parâmetros das

empresas comerciais. O setor

de serviços é o mais onerado,
com a instituição de três

tabelas distintas de
conformidade com a natureza

das atividades ou dos serviços:
(i) de 6% a 17,42% para as

atividades consistentes em

serviços e locação de bens

móveis; (ii) de 4,5% a 16;85%

•Rafael Schreiber
Advogado na Cassuli
Advogados
Associados.

para os serviços de construção
de imóveis e obras de

engenharia " em geral,
produção cultural e artística,
transporte municipal de

passageiros e escolas de

línguas; (iii) e para os serviços
como academias, elaboração
de softwares e escritórios de
contabilidade, as alíquotas

. variam de 4% a 13,5% nas

vinte faixas de tributação
para as empresas cujo custo

com a folha de salários seja
maior ou igual a 40% da
receita.

A novidade é que nesse

sistema, as empresas não

farão jus à apropriação nem

transferirão créditos relativos
.

aos tributos abrangidos pelo'
Supersimples. Andou, pois,
muitomal a lei nesse sentido,
prejudicando as própriasMEs
eEPPs .
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• DO LEITOR

Uma nova realidade
Em termos de energia
No dia 8 de março, pois o etanol produzido nos brasileira de produção i

quando George W. Bush EUA provém principalmente consumo, desenvolvida .��
botar seus pés em' solo domilho e por isto não pode duras penas ao longo d��
brasileiro, nosso país poderá competir em preço com o décadas, acrescida Ha"
estar iniciando uma nova produzido no Brasil com base perspectiva de saciar

,:)

etapa em sua vida na cana-de-açúcar. Desta mundo por combustíveis"
-

econômica. forma, esperarque Bush acene renováveis, é a grandeJ
O principal tema a ser com a queda dar barreiras ao aposta.

':1

abordado será a energia álcool brasileiro que nos EUA Muito embora os no�i��;
renovável, ,

mais para US$ 0,54 por galão é um americanos estejam
especificamente o etanol do sonho, mas o objetivo dos investindomuito na pesquigào. �r

qualo Brasil e os EUA, junto, americanos é que haja mais de etanol celulósico, aJ

produzem 72% do total produtores de álcool ao redor tecnologia hoje disponível e
, 'J

mundial. do mundo e diversos países economicamente viável é''B,

O etanól só se tomará um da América do Sul e do álcool obtidos à partir d�':
combustível importante principalmente do Caribe cana-de-açúcar e estll,
quando houver produção reúnem ótimas condições tecnologia da lavoura até o,
significativa e proveniente de para se tornarem produtores motor do automóvel SÓ �:,
diversos países. de álcool de cana-de-açúcar. dominada pelo Brasil.

'

,.,

É justamente este o Unir capitais norte - Será que vamos aproveit�:;
principal ponto a ser abordado, americanos e a tecnologia a oportunidade? �.

•

'.
I J

\
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• DOS BLOGS

Itet1tlt'iOE SOUZA

PIB do Brasil só
bate o do Haiti

. o IBGE divulgará na próxima
quarta-feira,uma má notíçia.
Refere-se ao resultado do PIB
no ano de 2006. Ficará abaixo
de 3%. Segundo as perspec1i
vas dos agentes do mercado
financeiro, divulgadas nesta

,segunda-feira (26) pelo Banco
Central, a ecoromatrasíera
cresceu no ano passado só
2,7%. Uma previsão muito

próxima da que foi feita pela
Cepal: 2,8%. Seja 2,7% ou

2,8%, o desempenho do PIB
brasileiro vottará a ocupar posi
ção constrangedora no ranking
das economias la1ino-america
nas. Superará apenas o de

sempenho do Haiti (2,5%). Fica
rá muito atrás da RepÚblica Do
minicana (10,7%), da Venezuela

(10,3%), da Argen1ina (8,5%),
do Uruguai (7,3%) e até do
Paraguai (4%). As autorida-des
da equipe econômica bra-sileira

já ensaiam o discurso que irão

esgrimir a partir da divulgação
dos dados acerbos do IBGE.
Dirão, em uníssono, que a

situação de 2007 será diferente.

�h"P://joSjaSdesouza.fOlha.bIDg,UOI.com.br

Sem pressa
Para decidir
Aguardar. Esta tem sido a

orientação para os

consumidores que estão em

dúvida sobre o melhor plano
para a telefonia fixa, a partir
da mediação por minuto,
Como atualmente ninguém
recebe a conta detalhada,
fica difícil determinar o perfil
de consumo. Quem não

. optar ficará
automaticamente com o

plano básico, o que é

preferível, para esperar as

primeiras contas e, assim,
monitorar o consumo. Mas
não tem jeito é preciso
racionalizar o uso, com
chamadas mais curtas. Em

qualquer plano, no básico ou
no alternativo de oferta

obrigatória, a conta vai ficar
mais salgada para o bolso.
É recomendável não cair na

estratégia de marketing das,
empresas que estão

empurrando planos
alternativos próprios, antes
de vigorar o de oferta

obrigatória.

A primavera
. sangrenta
o Reino Unido deve anunciar >,ôl
em breve um reforço militar i<:,ih
para Afeganistão, segundo o C"I,

jomal The Guardian. Dias atrá�; '.)1
o governo de George W. Bush �'Ti
havia feito o mesmo, e o .

,
J (',1.)

presidente americano pediu .

que a Otan atuasse de modo...
'

mais inoisivo para conter o
1 _�
(" j"l

Taleban. As preocupações )

r .

anglo-americanas não são 1."U

infundadas. Pouco menos de ,'JP.

cinco anós depois de iniciada ;�

a guerra, o Afeganistão assiste
a uma resistência feroz do
movimento extremista islâmico
que foi expulso do poder em ',"

2001 pelos americanos. Uma ;.) ;
reportagem da TV árabe AI ;...

Jazeera mostra que, na

primavera que se aproxima, o
.

�:.
Taleban prepara uma ofensiva' ':1 {
"em todo o Afeganistão" e que'�

.

a ordem é tomar cidades
inteiras. "Quanto mais forças
judaicas e cristãs vierem .Iutar
contra nós, mais isso "p
encorajará o povo a se juntar a,S
nós", disse o mulá Dadallah à
AI Jazeera.

� http://mariaineSdolci,folha.blog.uol.com.br �hnp://bIOg .•stadao.c.m.br/bI.g/gut.rman

.Lourival Karsten
, Administrador
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POLITICA
redacao@iornalcorreiodopovo.com.br

A io
I tegrantes do PTB vão se

re
.

com o prefeito Moacir

Be roldí (PR) para oficializar

oapoio do partido ao governo.
É Jroa resposta ao presidente
Jair Alexandre que anunciou

a saída do PTB.da base aliada.

Alegam que Alexandre não

O!.\8Ultou o partido e que a

post�ra não tem respaldo do

PTB·

Negociação
o PT de Massaranduba

também não descarta uma

aliança com o PP para as

eleições do ano que vem. Os

partiôosmantêm conversações,
mas outras legendas também

assediam o PP.

O PT negocia com a

possibilidade de ser cabeça-de
chapa, mas se vingar a idéia de
um frentão da oposição, pode
abrirmão.

Alvo
A Câmara de Jaraguá do

Sul convidou o secretário de
Urbanismo, Afonso Piazera,
para explicar as alterações no
trânsito da cidade. Todavia,
o convite deveria ter sido
feito aomentor da proposta,

i

Antônio Ferraz, o Coca. Esse
sim é o responsável pelas
mudanças. O outro é

executor do projeto.

Oficial
o presidente da Apevi,

Márcio da Silveira, assume

amanhã, 10, oficialmente a

Secretaria de Desen
volvimento Econômico de

Jaraguá do Sul. Será a

primeira experiência do

empresário na administração
pública. A pasta deverá
denominar-se Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
da Ciência e Tecnologia.

De voilà
Há ummovimento para

garantir o apoio do gover
nador Luiz Henrique da
Silveira à candidatura do

ex-deputado Ivo Konell
(PMDB) aprefeito de [ara
guá do Sul em 2008.
Deve sair nos próximos

dias a decisão do Supremo
pondo fim à inelegibilidade
de KonelI.

O CORREIO DO POVO

O PMDB de Guaramirirn

já articula coligações e

acordo comvistas às eleições
do próximo ano. A

princípio, o ex-diretor da
Secretaria de
Desenvolvimento Regional,
Nilson Bylaardt, é o

candidato aprefeito.Namira
dos peemedebistasPPS e PT.

Escolas
, OMinistério da Educação pretende implantar escolas técnicas
em cidades que têm um bom nível industrial e comercial, mas
que necessitam de profissionais para atender os setores produtivos
locais. .s,

"

A proposta faz parte do pacote de medidas voltadas para
!.

educação entregues ontem ao presidente Lula.

b

)

Contradição
o senador Álvaro Dias (PSDB-PR) apresentou projeto de lei �

proibindo a privatização do Banco do Brasil, Caixa Econômica 2,
Federal e Petrobrás. O parlamentar alega que as empresas são lJ

patrimônio dos trabalhadores. :�

Ué, as outras estatais, como CSN, Embraer, Vale, Telebrás, :}

privatizadas no governo FHC, não eram? 1

'O líder da bancada do PMDB,
Osni Bylaardt, busca apoio de
outros' vereadores para

instalação de uma CEI

(Comissão Especial de

Inquérito) para verificar

suposto beneficiamento de

'empresaemprocesso licitatório
destinado à compra de móveis

para um centro de educação
infantil do município. O
assunto foi levantado na

segunda-feira pelo peeme

debista, que precisa da assina

tura de mais dois vereadores

para abertura da comissão.
Ao usar a tribuna, Bylaardt
afirmou ter ficado "perplexo"
ao analisar parte dos

documentos do edital de
concorrência pública, do qual
participaram apenas duas

Eslralégia
Acandidatura deKonell faz

parte da estratégia doPMDB,
que pretende resgatar a força
política na região, de modo

especial emJaraguá do Sul.A
confirmação da candidatura
exigirámudanças no quadro
político, commuitos partidos
revendo os planos para 2008
e outros as alianças.

r,

�� ENÚNCIA: VEREADOR É ACUSADO DE ATACAR E OFENDER CORRELIGIONÁRIOS

� Vereador garante
que desconhece a

ação, mas diz que
';'ai se informar

GUARAMIRIM

Passados noves meses, o

diretório estadual do PT
ainda não se pronunciou a

respeito da representação
Contra o vereador E�aldo
Íunckes, o Pupa, feita pelo
s�Fretário-geral do partida
e)p Guaramirim, Ademir
T�Bk, e por Sérgio Eccel. Na
a�to, apoiada pela maioria

..dgs integrantes do diretório
, �¥nicipal, os petistas cobram
P;�vidências sobre o que
consideram "ataques" a

ll'\�mbros e lideranças do PT,
Cf}fjcas a dirigentes locais e

0i.�Jlsas a parlamentares do
P_ertido.
:, A representação foi
e�caminhada ao diretório
e��adual porque Gua
r\lJllirim, por termenos de 20
�il eleitores, não tem

qOlllissão de Ética, instância
do partido responsável pelos
Plocessos internos. !lEle
(p .

Upo) adotou uma linha de
-

at�,,;.�ques e ofensas a.f· alft�•. _,gentes do PT, além de
lao cumprir as deter-

PIERO RAGAZZI10CP

minações do diretório",
justificou Tank, acres

centando que o vereador
assumiu uma postura de .

independência, negociando
acordos e futuras alianças à

revelia do partido.
O secretário de Formação

do PT de Guaramirim,
Charles Longhi, endossou a

iniciativa dos correligi
onários e disse que o

vereador não representa o

partido na Câmara Muni

cipal. Na opinião de Longhi,
a demora da estadual em se

posicionar sobre a repre

sentação se deve à disputa
entre as alas Campo Majori
tário e Articulação de Es

querda. A segunda, da qual

Pupa é integrante, comanda
o partido no Estado. Aliás, a
candidatura dele a deputado
estadual no ano passado só
aconteceu porque a direção

DATA DE ENTRADA

25 de maio 2006
ALEGAÇÃO
- Ataques e ofensas a integrantes
do PT, além do não cumprimento
das determinações do partido

.INSTÃNCIA
- Diretório estadual do PT

MOTIVO
- O PT de Guaramirim não tem
Comissão de Éticar

estadual bancou .

POSIÇÃO - Pupa
garantiu que desconhece a

representação e que não

vai "dar bola pra isso".
"Estou trabalhando e vou
continuar trabalhando.
Eles (os autores da ação)
deveriam fazer o mesmo:

trabalhar", ironizou, infor
mando que vai entrar em

contato com a direção
estadual do partido para
tomar conhecimento da

. representação.
"Tem um grupo que

quer construir e outro que
tem ciúmes de homem. Se

querem brigar, devem

procurar outro", com

pletou.

Biodiesel �
O interesse de empresas e agricultores no biodisel tem

9,levado o governo federal a antecipar metas de produção e

adição ao diesel. Até 'o final do ano, 24 usinas devem estar
:l

em funcionamento. O crescimento também envolverá os 'í
,

agricultores familiares, responsáveis por plantar e colher boa
\)

parte da matéria-prima do biodiesel.

SCHROEDER

Vereador pede
capela mortuária

Vereador Rudibert Tank

(PMDB) teve aprovada
indicação em que pede a

construção de uma capela
mortuária em Schroeder.

Segundo ele, os velórios são

realizados em salões de igreja
ou nas casas, "ambientes não

apropriados e que contrariam

as orientações da própria
vigilância sanitária". Tank
informou que a prefeitura
adquiriu um terreno em 2005
anexo ao cemitério.

empresas. Segundo ele, uma
delas nãopoderiaparticipar por
não fabricar móveis, apenas

revender, "o que numa

primeira análise demonstra que, .

a licitação foi dirigida à,

empresa vencedora".
'

I
O vereador também acusou a

vencedora da licitação de '

subcontratar outra empresa, ,

que então. teria fabricado os i
móveis ao custo deR$ 13,5mil, :

enquanto que o valor apresen- 21

tado no edital, com critério de
menor preço, seria de R$ 17 j5
mil. Com isso, a vencedora da

licitação teria embolsado R$ 4l
mil "semnada a fazer, a não serr
descontar o cheque". Bylaardt,
no entanto, não informou o

nome das empresas envolvidas
no suposto esquema. (Carolin
Tomaselli, com a colabora- �

çâo de Adriana Cardoso) ;

GUARAMIRIM
,

Acidente no centro J

gera indicação
Vereadores João Deniz

Vick (PMDB) Marcos
Mannes (PSDB) assinam

indicação para implantação I

de cancelas' nos

cruzamentos da via férrea, (

nas ruas João Butschardt,
Antônio' Zimmermann,
Irineu Vilela Veiga e João >,

Ossowski. O pedido já havia
sido formalizado e foi

repetido porque os dois

presenciaram um acidente
entre um automóvel e trem,
na segunda-feira.

Osni Bylaardt propõe
PT estadual ignora representaçãO instalação de uma CEI

GUARAMIRIM

�feita pelo secretário contra Pupo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SERVlçe SECRETARIAS PRESTARÃO ORiENTAÇÕES AOS MORADORES B b·
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·
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om elros pe em aJu a
Preíeítura nos Baírros propoe para pagar despesas .

.

CESAR JUNKES/OOP_ .

diálogo com a comunidade ·IA
üi

Nos, encontros a

população poderá fazer
suas reclamações

, e solicitações
GENIELLI RODRIGUES
JARAGUÁ DO SUL

":ii,
I!,
f o programa 'Prefeitura
"'.

�'Pos Bairros', que inicia no

�:dia 17 de março, tem a

�fntenção de levar mais,

f.::perto d a população as

�Secretarias Municipais.
�Nos encontros as Secre-
I>

�1arias vão apresentar pro-
:?jetos desenvolvidos e

oferecer orientações refe
rentes a seus programas.
Um exemplo é a Secretaria
de Desenvolvimento

�.pocial e da Família que vai

6xplicar sobre o programa
ri8'Bolsa Família'. Já a

Secretaria de Saúde fará
exames de glicemia e

(pressão arterial gratuitos.
A Fundação Municipal de

::l�Esportes, juntamente com

51a Fundação Cultural e o
í·
d(";S I' d.

esc, evara momentos e
:; I -

azer com recreaçoes e

f;ibrinquedos para as

.cr
í

anças. Ao todo são

U!cerca de 80 funcionários

,"'públicos que vão trabalhar
(

nos bairros.
N a oportunidade os

jaraguaenses poderão
trazer suas reclamações e

solicitações para a

Prefeitura. De acordo com
o prefeito Moacir Bertoldi,
desta maneira a

comunidade estará mais

envolvida com a

administração municipal.
As solicitações, impos
síveis de serem resolvidas
na hora, serão encami

nhadas como projetos para
a Prefeitura. "É mais urna

opção de trabalho, a

comunidade vai receber a

nossa estru tura e ter um

momento de- diálogo com

as autoridades", comenta o

prefeito.
Ao todo são dez

encontros mensais em dez

regiões diferentes. Todos
os bairros da cidade vão

participar do programa. Os I

eventos serão nos sábados,
das 9h às 17h, em uma

escola pro x irn a das
localidades. A ordem das

regiões foi feita por sorteio

e os locais dos próximos
encontros serão definidos

pe las Associações de
Moradores e a- Prefeitura.

1° Encontro
Dia: 17 de março de2007
Região: Braço Ribeirão Cavalo, Nereu Ramos, Ribeirão Cavalo, Santo
Antonio, Tifa dos Momos e Três Rios do Norte
Local: Escola Francisco Salamon

2° Encontro
Região: Barra do Rio Cerro, Parque Malwee, Rio Cerro I e II, Rio da Luz I, II, III
Dia: 14 de abril de 2007

3° Encontro
Região: Jaraguá 99, Jaraguá 84 e Garibaldi
Dia: 19 de maio de 2007

,

4° Encontro
Região: Barra do Rio Molha e Vila Nova
Dia: 16 de junho de 2007

5° Encontro
Região: Ilha da Figueira, Águas Claras e Boa Vista
Dia: 21 de julho de 2007

6° Encontro

Região: Chico de Paula, Jaraguá Esquerdo, São Luiz e Tifa Martins
Dia: 18 de agosto de 2007

7° Encontro
Região: Amizade, Czerniewicz, Vila Baependi, Vila Lalau e Centenário
Dia: 22 de setembro de 2007

8° Encontro
Região: Estrada Nova, Rau e Três Rios do Sul
Dia: 20 de outubro de 2007

go Encontro

Região: Nova Brasília, Vila Lenzi e Água Verde
Dia: 24 de novembro de 2007

10° Encontro
Região: João Pessoa, Vieira e Santa Luzia
Dia: 8 de dezembro de 2007

c-

Nova sede do Sesc é uma das maiores do Estado
':'� O Sese (Serviço Social
Ci do Comércio) es tá
iII:construindo nova sede na
r ".

J '::- Rua Jorge Czerniewicz, com
o;'área de aproximadamente
5f·:5.800 metros quadrados. O
o objetivo é ampliar o número
In de atendimentos nas áreas
("r d.. de cultura, saú e,
r, educação, lazer e
5 r

assistência social, e oferecer
f;! atividades para crianças
com idade entre três e seis

anos. As obras começaram
em outubro do ano passado
e devem ser.finalizadas até

agosto de 2008. O
investimento será de cerca

de R$ 8 milhões, com

recursos próprios.
A gerente do Sese de

Jaraguá do Sul, Mery Laise
Demarchi Warmling,

, informa que o espaço vai

abrigar piscina semi-

I olímpica, quadra
poliesportiva coberta,
campo de futebol suíço, pista

,

para corridas e caminhadas,
brinquedoteca e salas de
habilidades de estudo -

onde estudantes de 1 ª a 4ª

CESAR JUNKES/OCP

iii'! :u.

Nova sede da entidade, na Rua Jorge Czerniewicz, vai ampliar atendimento

série do ensino grupo /e música, idiomas e

fundamental participarn, academia para prática de
durante meio período, de musculação, dança e bike in
atividades lúdicas que door.
facilitam o aprendizado. "A unidade é uma das
Também serão instaladas maiores e mais modernas de
duas galerias de arte e salas
de pintura, trabalho em

Santa Catarina", salienta a

gerente, destacando que a

entidade realizou em torno

de 500 mil atendimentos
em 2006. Neste ano, o Sesc
in ic ia no município o

projeto "Sese Cidadania",
levando aos bairros

palestras e cursos - como

gestante e artesanato - para
melhorar a qualidade de
vida dos moradores.

O Sese também oferece
descontos especiais para os

comerciários em vários
serviços, como tratamento

odontológico e atividades

esportivas. A entidade existe
nasceu no dia 29 de setembro
de 1948, em Florianópolis, e
se mantém com percentual
cobrado sobre o compulsório
em folha de pagamento,
repassado pelo governo. A
unidade de Jaraguá do Sul
vai completar dez anos em

agosto deste ano.

Mais informações sobre os

programas oferecidos podem
ser obtidas pelo telefone (47)
3371-8.930, e-mail

cajaraguadosúl@sesc.com.br
ou site www.sesc-sc.com.br,
(DZ)

ENCONTRO DE PAIS E
EDUCADORES NO MARISTA

. ..1

Nesta terça-felra.. 27 .de março, acontecerá nas'

dependências do Salão Nobre do Colégio Marista
São Luís o Encontro de Pais. e Educadores do 2°;
ao 5° ano (la a 4a série) e na quarta-fera, 28/
02 , o Encontro para Pais e Educadores do 6°

ano.

Estes encontros terão como objetivo principal a

apresentação das orientações para o ano letivo de

2007. t

Na ocasião também serão apresentados o grupo de
_-;;

professores que atuarão com estas turmas e

assuntosl.específicos de cada série.
Momentos como estes são de fundamental
importância, principalmente pelas reflexões quarit6às,

'

necessidades e desafios de cada faixa etária, desafios!.. .

-,

e necessidades que podem jntertertr no;
desenvolvimento pleno das atividades escolares.

�'É fundamental que
Pais e Educadores

.

cresçam no diálogo e

na cooperação para
desenvolver
Educandos capazes
de transformar,
através das relações
cotidianas, a si e o

Orsi: precisamos de doações

GUARAMIRIM

"Você sabe quanto vale uma

vida? A vida não tem preço,
mas sua doação salva vidas".
Este é o nome da campanha
iniciada nesta semana pelo
Corpo de BombeirosVoluntários
deGuaramirim, como objetivo
de arrecadar dinheiro. para o

pagamento das despesas da

corporação.
Quem quiser ajudar pode
escolher entre três opções. A
principal delas é a doação
mensal de qualquer quantia
através da conta de energia
elétrica da Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catarina).
As outras duas são pormeio de
boleto bancário ou recibo. Em
ambas é necessano se

. comprometer assinando uma

autorização disponível com os

**�**
* *

*****

MARISTA mundo."

J I

integrantes do grupo. s:
ConformeopresidentedoCorp®:
de.Bombeiros, Ademir Orsi, �
preciso encontrar maneiras de,
equilibrar as contas, que h�je.
chegam a R$ 15 mil por mês ..

"O nosso déficit é de cerca de.
R$ 3 mil mensais", explica. As
doações devem ser somadas aos
repasses da Prefeitura, do
governo estadual e do lucro

�
vindo de promoções, como' .

bailes e feijoadas; para garantir I
a manutenção dos serviços
prestados à população.

•

Atualmente cerca de 2,1 mil

pessoas contribuem com a

corporação. Ameta é alcançar �
as oitomil.contas existentes em
Guaramirim. Vale lembrar que

.

os bombeiros devem estai
fardados quando visitarem á�
casas solicitando o ingresso à
campanha; (KE)

"

f
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PfEJUíZO: LADRÕES LEVAM R$ 450,00 DE VERDUREIRA

Mo odores cobram segurança na Vila Lalal
j anelas quebradas e o

interior complemente
revirado". Ele comenta

ainda que nada foi furtado,
mas, o prejuízoveio a partir
das medidas de segurança
adotadas após a ocorrência.

"Gastei quase mil reais para
colocar grades e reforçar as
portas", contabiliza. Outra
reclamação do empresário é

quanto à insegurança
gerada pela ação dos
arrombadores. "Temos que
ficar escondidos, olhando
através da cortina", relata.

Exemplos como estes são

comuns naquela região.
Conforme dados repassados
pela Polícia Militar aos

moradores, só em 2007,
mais de dez residências e

comércios sofreram
arrombamentos deste tipo.
Para Belmonte o problema
é a falta de policiais nas

ruas, principalmente na

Waldemar Grubba. "Temos

pontos de venda de drogas
aqui e estas pessoas roubam

para alimentar o vício. Só
levam se for dinheiro.",
enfatiza.

Com o objetivo de
solicitar rondas no bairro, a
Associação de Moradores
da Vila Lalau iniciou a

coleta de 2,5 mil nomes
para engrossar um abaixo
assinado. "Vamos mostrá-lo
ao prefeito (Moacir
Bertoldi) e pressiona-lo",
alerta o empresário. O

objetivo é fazer com as

policias Militar e Rodo
viária Federalcheguem a

um entendimento quanto à

responsabilidade sobre a

Waldemar Grubba e áreas

próximas. Atualmente a

avenida é fiscalizada pela
equipe da PRF de
Guaramirim porque é

trecho urbano da BR-280.

Arrombamentos nas

imediações da

Waldemar Grubba são

comuns el preocupam

A comerciante Chirlene

de Souza teveuma surpresa

quando entrou na

� verdureira que mantém

com o marido na Rua

Bernardo Dornbusch, Vila
Lalau. Mesmo com sistema

de alarme, o estabele
cimento foi arrombado e

ladrões levaram cerca de

R$ 450, além de algumas
frutas. O caixa onde o

'dinheiro estava guardado
àcabou sendo encontrado,
vazio, na ciclovia que corta

o bairro.

Situação semelhante
aconte ce u com Cleber
Belmonte. Segundo o

,�mpresário, a casa onde
mora com o sogro teve "as Chirlene de Souza se espanta com a audácia dos ladrões, que quebraram a janela e entraram na verdureira entre às 4h e'8h

Prefeitura e PRF não se entendem quanto avenida
r

•

Remédios serão oferecidos com desconto de até 90%
\

repassar à prefeitura, durante
o primeiro ano de
funcionamento, R$ 50 mil

"

para montar' a estrutura; e

outros R$ 10mil mensais pa.ra
pagamento de despesas.

-

Agora, o se cre tá rio
admite que a prefe itur a
"tem interesse em rever a

proposta" e de avaliar
imóveis centrais de
propriedade da prefeitura
para instalação da farmácia.
Ele explica que, em 2006, não
havia na cidade nenhum
imóvel próprio disponível
nessas condições. Segundo
Ferrazza, a Secretaria �de
Saúde vai verificar se o

governo fede�al
disponibilizaria ao município
outros remédios com

abatimentos além dos que
serão oferecidos na Farmácia
dos Sindicatos. (DZ)

A Farmácia dos
Sindicatos fechou convênio
com o governo federal para
oferecer medicamentos nos

moldes do programa
Farmácia Popular. O gestor
do estabelecimento, Valdir
Stein, informou que a

comunidade terá acesso a

200 marcas de remédios para
diabete e hipertensão com

desconto de até 90%. No
entanto, ainda não está
definido a partir de quando
os itens começam a ser

vendidos porque o governo
ainda está avaliando o

sistema de 'comercialização
no local.
A instalação da

Farmácia Popular no

município já foi" motivo de
discussão no ano passado,
quando projeto de autoria
do Executivo autorizando a

As chances de reivindi-

�"I LGaçlões dos moradolreds dda Vila
),
a au virarem rea � a e são

poucas, pelo menos agora.

Segundo o delegado da
PRF (Polícia Rodoviária

,federal), Arisfeu Fernandes,
"enquanto a Prefeitura criar
problemas o documento de

<i"1'I-

.transferência não vai ser

i assinado". Ele afirma que a

i admínistração pública
i municipal vem descumprin- afirma que "não é ela que
! do ordens da Polícia determina a sinalização nas

! Rodoviária Federal há algum rodovias federais e, sim, o

i tempo e caso isso não se Dnit" (Departamento
I resolva em breve, a Nacional de Infra-Estrutura
: Waldemar Grubba conti- de Trans-partes). De acordoI nuará 'sob responsabilidade com o procurador, até
i da corporação. As princi- agora, o órgão não deu
! pais delas são em relação a qualquer ordem em relação
i dois semáforos instalados ao aos sinais.
! longo da via. O primeiro, em pM x PRF - Sobre as

! frente à empresa Trapp,
i estaria impedido de

,.. I
1 -

,
-

,

IllnsCriçÕeS para Escola de Governo terminam dia 5
I A Escola do Governo e poder político, ética e lembra que os alunos recebem

I Çidadania daAmvali (Associa- cidadania, república, demo- certificados emitidos pela Unerj
! ção dos Municípios do Vale do cracia partici-pativa e meio e o curso serve também como

! Itapocu) está com inscrições ambiente e sua sustenta- plano de cargos e salários nas

i abertas até segunda-feira, dia 5. bilidade.O curso é dividido em empresas.

i O Curso pretende levar' sete módulos, o primeiro é
.

A matrícula custa R$80,00
: Conhecimento dos direitos e essencialmente teórico, o por pessoa ê pode ser feita na

deveres da população. segundo compreende o estudo sede. da Amvali ou ncia de

As aulas iniciam no dia 13 das Organizações Política do Crédito do Vale do Itapocu
de março e acontecem todas as Brasil, oAmbiente Econômico- (Acrevi) , que fica na rua

terçàs-feiras, das 19 às 22 horas, financeiro é o terceiromódulo. MarechalDeodoro da Fonseca,
no auditório da Amvali. A Os próximos são Ambiente número 776, próximo à entrada
preVisãode término é para o dia Extemo, Políticas Públicas e no do Hospital São José. Mais

,
11 de dezembro.Ao todo são 37 final acontece uma avaliação e informações nos telefones 3275-

�,I encontros,noqualsãodiscutidas conclusão do curso. Qualquer 0020 (Acrevi) e 3370-7933

I,questõescomodireitoshumanos, pessoa pode participar. Maria (Amvali). (GR)

devolução de R$ 50 mil

disponibilizados pelo
Ministério da Saúde para

implantação do programa
federal foi aprovado com

voto da maioria dos
vereadores.

"Na época comentamos

que ninguém era contra a

Farmácia Popular, mas

naquele momento não era

viável para o. município",
comentou o secretário de

saúde, Sérgio Luiz Ferrazza.
Um dos motivos expostos foi
a exigência do governo de a

farmácia funcionar em uma
área central de 100 metros

quadrados.
À época, o secretário

destacou que o aluguel de
um imóvel como esse "não
sairia por .menos de R$ 2 mil

por mês". A proposta do
Ministério da Saúde era de

o delegado Arisfeu
Fernandes diz que "a PM
tem obrigação de atender as
ocorrências, se não o fazem
é por falta de vontade". Ele
lista ainda os únicos dois
atos cabíveis somente à PRF:

funcionar porque não tem

autorização para tal. Já o

segundo, colocado na

rotatória de entrada da

ponte Abdon Batista, teria
prazo de retirada deter

minado, estando, inclusi-ve,
embargado.

Para o procurador da
Prefeitura, Jurandyr Bertoldi,
não há motivos para a PRF
tratar sobre estes assuntos. Ele

registro de acidentes e

infrações de trânsito.
Em resposta a estas

afirmações, a' tenente

Arlene Villela, da Polícia

Militar, informa que a

equipe foi desautorizada a

agir naquela avenida por
meio de um documento
enviado por Fernandes.
"Disse que todas as

.

ocorrências cabem a eles
como missão constitu

cional. Quando nos

devolverem a responsa
bilidade, agiremos na

Waldemar Grubba",reclamações dos moradores

quanto aos arrom-bamentos, finalizou.

COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA DE JARAGUÁ DO SUL - CEL
Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 18 - Centro - CEP 89251-010

Caixa Postal, 113 - CEP 89251-970 - JARAGUÁ DO SUL - SC
Fone/Fax: ** (47) 3275-0892 - E-mail: cel.sg@terra.com.br

CNPJ 84.433.945/0001-97 -Inscr. Est.: Isento

CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

I
Pela presente são convocados todos os membros do Conselho da Comunidade Evangélica Luterana de

I Jaraguá do Sul- CEL, constantes do Art. 19 do seu Estatuto, para reunirem-se em Assembléia Geral

I Ordinária, a realizar-se no dia 29 de março de 2007, às 19h em primeira ou às 19h30min em segunda
convocação, no Salão Paroquial da Paróquia Apóstolo Pedro.

I
ORDEM DO DIA

1. Relatório de Atividades 2006;
2. Prestação de Contas Exercício 2006;
3. Alteração da denominação da OASE - voluntárlos da Saúde;
4. Diversos.

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro
L_. _
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Peça "RG" volta à Scar
I

PIERO RAGAZZI/OCP
_\
\

P espetáculo teatral RG,
chega à segunda temporada
na cidade no Centro

Cultural Scar com três

apresentações neste fim de
I

.

semana. No sábado, a peça
é apresentada às 19 e às

2qh30, e no domingo, às 19
horas.
be autoria de Carlos

Hbnrique Schroeder, RG
I

traz a história de um escritor,
I

II Ulp executivo e um office-

boy que ficam presos em um

elevador e travam uma

verdadeira batalha de egos
e poder.A peça tem duração
de 50 minutos e os

personagens são

interpretados pelos atores

Daniel da Silva, João Luís

Chiodini e Liandro Piske.

Ingressos a R$ 10

(estudantes e pessoas acima
de 60 anos pagam meia) na
bilheteria da Scar.

iEleitores
I

ia�t�������:�!����:�:��:::�:: ����:���::��
!pleitos consecutivos. A relação ficará disponível para
Iconsulta até o dia 26 de abril.A chefe de cartório da 87ª
! zona eleitoral, Simone Ladeira, informa que 389 eleitores
ide [araguã do Sul e 103 de Corupá que não justificaram
f�oto ou não pagaram as multas correspondentes podem
ter o CPF cancelado. OCartório Eleitoral de Jaraguá do
Sul funciona das 12 às 19 horas e fica no Edifício Royal
Barg (em frente ao Posto Marechal), na Rua Marechal
Deodoro da Fonseca, Centro. Mais informações pelo
telefone (47) 3371-4542.

,

Dramaturgia
OSese (Serviço Social doComércio) domunicípio está com

inscrições abertas para o projeto Laboratório deAutoria, como

cursoCriaçãoDramatúrgica I, para exercitar a escrita de textos
para teatro.O curso, com duração de 30 horas, seráministrado
por Eliane Tejera Lisbôa, professora de dramaturgia no Curso
de Artes Cênicas do Centro de Artes da Udesc (Universidade
do Estado de Santa Catarina) e diretora da Cia. Teatral
Cenareta, de Brusque. A inscrição custa' R$ 90 para'
comerciários, professores e alunos de teatro, estudantes e pessoas
com mais de 60 anos. Para a comunidade em geral, o preço é

R$'180. Os valores poderão ser parcelados em até quatro vezes.

Mais informações pelo telefone (47) 3371-9177.

. B'azar beneficente
o Hospital e Maternidade

. Río.do Testo, de Pomerode,
vaipromover um bazar com
mercadorias da Receita
Federal. O evento acontece

nodía 10, das 8 às 13 horas,
no Ginásio de Esportes Ralf
Knaesel (Parque de Eventos
da Festa Pomerana). Entre os

itens vendidos estão
acessórios para eletroe
letrônicos, amplificadores de
som, antenas para TV e

celular, brinquedos, material
escolar, discmans, DVDs,
entre outros. As senhas para
entrarnobazar serão distribuí
das das 7 às 11 horas, e os

interessados devem apresen
tar cédula de identidade e

CPE Cada comprador poderá
adquirir produtos até o limite

. máximo de R$ 600, e o

pagamento só pode ser feito
comdinheiro.Mais infonnações
peloe-mailhmrt@terra.com.bt

redacao@ocorreiodopovo,com,br

Curso
A partir de março, a Acijs

(Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul) e a Sociesc

(Sociedade Educacional de
Santa Catarina) promovem

.

curso de MBA em Gestão

Empresarial da Fundação
Getulio Vargas. Esta é a

especializaçãomais procurada
do país, pois reúne professores
renomados. Infor-mações
pelotelefone (47) 3275-7059
ou e-mail c?pacita
ca02@acijs.com.br.

Já foi
A coluna de ontem

registrou, por engano, que a

Praça Ângelo Piazera seria

paleo de show de rock
promovido pela Escola de
Música Bicho Grilo no

domingo, às 18 horas. Na
verdade, o evento aconteceu
no último domingo, 25 e foi

prestigiado por cerca de 3mil
pessoas. O show comemorou

o lançamento doCD Festival
Alternativo. .

CD de rock
O CD Festival Alternativo

custa R$ 10 e pode ser

adquirido com as próprias
bandas. Para entrar em

contato com elas, basta
acessar o site

www.escolabichogrilo.com.br.
Participam doCD 18 bandas,
como Demom Creation,
Kaótico, Lefttover Sopu e

Tribo da Lua.

Dança contemporânea
I

O Conselho Artístico do
Institute Festival de Dança, de
Joinville, selecionou seis

companhias profissionais para
a Mostra de Dança
Contemporânea, inserida na
programação do 25º Festival
de Dança de [oinville, que
acontece de 18 a 28 de julho.
A mostra vai de 19 a 24 de
julho; partedas apresentações
acontece no Centreventos

Cau Hansen (Teatro Juarez
Machado) e a, outra em

espaços alternativos, a serem
escolhidos. As companhias
são Andréa Jabor e Ricky
Seabra: Renata Vieira Cia. de
Dança; e Tudo que Se Espera,
do Rio de Janeiro; Marta
Soares e Cia. Borelli de

Dança, de São Paulo; e Quik
Cia. de Dança, da cidade de
Nova Lima, Minas Gerais.

Empregos
AWeg está com inscrições

abertas para graduados ou

estudantes deAdministração,
RH, Sistemas de Informação,
Tecnologia, Direito, Com
putação, Ciências Contábeis
e Econômicas, Secretariado,
Publicidade, Jornalismo,
Psicologia, Serviço Social e
.T'edagogía. Interessados
devem preencher currículo
no www.weg.net/banco
detalentos.

PIERO RAGAZZI/OCP

Concurso público
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul continua com inscrições
abertas para processo seletivo
até sexta-feira, 2.O concurso

destina-se ao preenchimento
de 42 vagas para agente
comunitário de saúde. As

inscrições acontecem das 9 às
12 horas e das 13 às 16 horas,
no ambulatório do Parque
Municipal de Eventos, na
RuaWalterMarquardt, 900/

Cursu de bumbeiros
OCorpo deBombeirosVoluntários domunicípio abriu

30 vagas para a terceira edição do curso de Capacitação
de Bombeiros Voluntári�! realizado em.parceria como

Senac (ServiçoNacional de AprendíaagémComercial).
A capacitação começa no dia. 18 de junho e termina em
dezembro. Este é oúnico cursoparabombeirosvoluntários
oferecido no Brasil, e as aulas acontecerão no Senac de
segunda a quinta-feira, das 19 às 22 horas. Interessados
deverão apresentar-se na sede da corporação (Rua
Epitácio Pessoa, 90/Centro), entre 14 e 18 de maio das

. ,

14 às 18 horas, para uma entrevista de pré-seleção. Os
candidatos deverão ter 18 anos completos. Mais
informações pelos telefones 21061013 ou 21061008.

,

Bairro Vila Nova. Os
candidatos devem ter idade
mínima de 18 anos, ensino

fundamental completo e

residir no bairro onde existe

vaga disponível. O salário
inicial é de R$ 564,18 mais

vale alimentação e a carga
horária é de 40 horas
semanais. Duas vagas são

reservadas aos portadores de
deficiência.

• INDICADORES

DETALHE
INPG
O INPG (Instituto Nacional
de Pós-Graduação), de
Joinville, vai abrir o ano com
aula-magna do economista ,Otto Nogami, na próxima
sexta-feira, 2. Informações
sobre as novas pós
graduações pelo site

www.inpgeducacional.com.br.
e-mail
joirMlle@inJYJOOucaci.COOl.br
ou telefone (47) 3433-4950.

Palestra
A Amvali (Associação dos
Municípios do Vale do
Itapocu) realiza, no dia 16,. ;
das 8h30 às 12 horas, ipalestra gratuita sobre o f
correto preenchimento da
Dime (Declaração de

Informações do ICMS e

Movimento Econômico) no

auditório da Acijs. O
encontro será ministrado
por Ari José Pritsck, da.
Secretaria de Estado da
Fazenda.

Viagem
Os estudantes do curso de
Arquitetura da Une� viajam.
para São Francisco do Sul
na próxima terça-feira, 6. O
objetivo é buscar o
conhecimento em tomo do

espaço geográfico,
arquitetônico e histórico de
um dos municípios mais

antigos do Brasil.
nos sábados, das 9 às 12h e �
nos domingos, das 15 às 18
horas .

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,101 2,102 "

PARALELO 2,19 2,29 "

TURISMO 2,042 2,192
"

EURD

I COMPRA I vENDA I. 2,8056 2,8075

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
0,6331

• CUB fevereiro

R$890,14

Se o seu mundo é saber tudo o que
acontece no globo, então seu jornal é
O Correio'do Povo,
Ele traz resumos dos principais e mais

marcantes fatos mundiais, ou seja, o
mundo que interessa a você,

�ONTOS OSCILAÇÃO
Ie BOVESPA 43,145 -6,63%
Ie DOW JONES (N, York) 12,216 -329%
Ie MERVAL (B. Aires) 2.052 -749%
Ie NIKKEI (Tokio) 18.119 -0,52%

• FALECIMENTOS
Faleceu às 14:00h do dia 26/02, o senhor Adenor Luiz Bertoli, com
idade de 53 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária Senhor
Bom Jesus e o sepultamento no Cemitério Municipal de Guaramrlm.

_

Faleceu às 05:00h do dia 25/02, a senhora Lony KOhlbach, com idade
54 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária Maria Leier e o

sepultamento no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

LEIA O MUNDO
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AGORA É OFICIA.L: CHEFE VAI EMBORA E LEVA EQUIPE JUNTO PARA A CIDADE VIZINHA

Itamar Schulle deixa tricolor
e leva Carlos Gamarra junto

ARQUIVO/PIERO RAGAZZI DE FREITAS/OCP

Gamarra (E) e Itamar Schulle deixam o comando do Juventus para assumir o outro tricolor do norte catarinense no restante do campeonato

Auxiliar Alaor Palácios
assume interinamente
e novo treinador deve
ser anunciado hoje
JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Agora o anúncio é oficial.
Itamar Schulle não é mais
técnico do Juventus. O Chefe
assinou com o Joinville e levou
junto opreparador físico Carlos
Gamarra, grande responsável
pelo fôlego dado' aos atletas
tricol6res no Campeonato
Catarinense. Ontem, às llh30,
Schulle se despediu dos
jogadores e da diretoria.
Segundo o presidente Lia
TirOni, o treinador aceitou o

convite doJec como umdesafio
e que isso pesou mais do que a

questão salarial.
"Ele (Schulle) deu provas de

que gosta do Juventus. Saiu
semmágoa nenhuma e quis um
novo desafio para a carreira. Sei
que um dia ele vai ter orgulho
de dizer que começou a

carreira aqui", disse Tironi. O
dirigente disse que Schulle
convidou o auxiliar técnico
Alaor Palácios, que aifida não

deu resposta. Enquanto isso,
Palácios assume o comando do
clube interinamente.

Sobre um novo treinador,
Tironi acredita que a diretoria
deve anunciar hoje ou no

máximo amanhã. "Não
acreditávamos na saída do
Itamar, 'e começamos hoje

(ontem) à tarde os contatos

com outros treinadores",
comentou. Especulações já
apontam que um treinador que
está no futebol gaúcho, e que
já passou pelo Juventus, seja o
nomemais cotado para assumir
o comando da equipe. Outro
nome que pode acertar é Carlos
Roberto, campeão carioca pelo
Botafogo e que já trabalhou no
futebol árabe.

Schulle e Gamarra traba
lharam juntos no Juventus por
quatro anos. Ambos chegaram
aqui em 2004 e conquistaram
o título da Série Bl. Em 2005 a

dupla levou o [uventus de volta
a elite do futebol estadual,
terminando em terceiro lugar
em 2006 e em segundo no

campeonato deste ano.

CATARINENSE 2007

16h � Atlético x Brusqu�
16h - Próspera x Criciúma

16h - fv1etropolitano x Marcílio
.

Diíts
16h - Joinville x Guarani

2a Rodada

Cristiano Rosa busca vitória em São Bento
GUARAMIRIM

o piloto do Guaramirim,
Cristiano Rosa (Gaboardi
Palitos Dentais), disputa neste
fim-de-semana a 2a Etapa do
Campeonato Catatfuense de
VelOcidade na Terra. A prova
acontece em São Bento do Sul
eRosa busca a primeira vitória
na competição na categoria
MarcasN.Na etapa inicial, em
Chapecó, nos dias 10 e 11 de
fevereiro, ele esteve muito
Próximo. Fez a pole position,
llIas terminou em segundo
lugar, atrás deWalter Schmitz

OIVULGAÇAo/VIPCOMM
Neto.

Atual vice-campeão da

Copa Norte, Rosa resolveu
partir para o Estadual e

acredita na vitória em São
Bento do Sul. Os outros

representantes da região são
Rui Prussi, deGuaramirirn, na
Marcas B (quinto na primeira
etapa) e Thiago Rausis, de
Guaramirim, na S tack Car

Omega (oitavo emChapecó).
Uma boa pedida para os

amantes da velocidade na

região, que sempre lotam o

Autódromo de São Bento do
Sul em dia de competição. Rosa terminou em segundo lugar na primeira etapa do catarinense

. �

• LINHA DE FUNDO Julimar Pivallo

Eventos da FME
Foi divulgado o calendário de eventos da Fundação Municipal de
Esportes de Jaraguá do Sul. A primeira competição será o Varzeano,
que neste ano chega a 25a edição. As inscrições começam dia 10 e

seguem até dia 16, 'com previsão de início para 31 de junho. As duas
maiores novidades são a criação dos Jogos Acadêmicos, que
acontecem de 18 a 27 de maio, destinado para universitários. Doutro
será o Escolares Inter-Redes, de 19 a 28 de outubro, para alunos até
13 anos. Já o Aberto de Futsal está marcado para começar no dia 11
de setembro. Mais informações só acessar o site da FME -

www.fmejaraguadosul.com.br.

Seminário
Entre os dias 26 e 28 de
março, Jaraguá do Sul sediará
o seminário "Projetos
Paraolimpicos do Futuro",
para a capacttação de
professores que trabalhem
com o paradesporto escolar.
Modalidades como atletismo,
basquete, bocha, futebol, além
de goalball, judô, natação,
tênis de mesa e tênis fazem
parte do conteúdo
programático. O ano é

propício para a cidade, que
sedia o Parajasc em julho.

Especulações
Elas se abrem agora com

o vazio na comissão
técnica do Juventus. A
primeira a aparecer foi a
de um nome de um

treinador que já passou
por Jaraguá do Sul na
década de 90 e hoje está
no futebol gaúcho. Os
outros nomes estudados
devem ser os mesmos

que já foram sondados
antes do campeonato
começar.

"
,

, ..

Mais forte
Outros boatos apontam que
o nome mais forte para
assumir o Juventus seja o

de Carlos Roberto,
campeão carioca pelo
Botafogo em 2006. Ex
jogador, ele já treinou
equipes do Oriente Médio,
além da Seleção
Tailandesa, América-MG e

Rio Branco-MG. 'Carlos
Roberto jogou pelo
Botafogo, Santos, Atlético
PR, Fluminense, Bangu e

Bonsucesso-RJ.

Seleção do turno
o Juventus teve quatro
nomes na Seleção do turno
do Campeonato Catarinense.
O ala Pereira, o zagueiro
Diego e o meia Andrade
foram considerados os

melhores em cada posição
durante a primeira fase do
campeonato. O outro nome é o

do agorà ex-técnico ttamar
Schulle. O Criciúma, com três
jogadores, foi a outra equipe
que mais teve indicados para
a seleção.

: J

.:

Atletismo traz quatro
medalhas de Timbó

Marcelo Zimny conquistou duas medalhas de prata no domingo ')

JARAGUÁ DO SUL A prata nesta prova r

também foi para Jaraguá do �

SuI, com Maico Angst
alcançando 6m08. As outras
duas medalhas ficaram corn
Marcelo Zimny, no adulto�.
Ele levou a pra ta no

arremesso de peso (13m68)-
e no lançamento de disco
(42ni25). "Willian fez uma
boa prova e segue firma na

.
busca pela vaga no mundial
de menores. Ele precisa r

repetir a marca que fez na \
Olesc do ano passado", )

disse o coordenador I

Adriano Moras. Para �

chegar ao mundial da
Eslováquia, o atleta tem de 3

saltar 7m15.

A equipe Apa/Malwee/
FME de atletismo participou,
no fim-de-semana, do
primeiro campeonato oficial
do ano. Eles estiveram em

Timbó,' onde disputaram o

Festival de Atletismo, com
provas de saltos e

arremessos. Os cinco atletas
que representaram a cidade
voltaram com quatro
medalhas, sendo uma de
ouro e três de prata.
De sraque para Willian
Barrionuevo, que venceu o

salto em distância na

categoria menores, com a

marca de 6m74 .
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TAÇA BRASIL: COM DIFICULDADES, MALWEE VENCE A QUARTA PARTIDA CONSECUTIVA

Malwee quase na semifinal
No jogo mais difícil
da competição, os
jaraguaenses bateram
Santa Fé por 4x3

TERESÓPOLIS

Com muitas
dificuldades e enfrentando
um time que se comportou
bem defensivamente, a

Malwee venceu a quarta
partida consecutiva na

Taça Brasil. Os
comandados de Fernando
Ferretti saíram atrás no

placar e tiveram de buscar
a reação, vencendo a

partida por 4x3 com dois
gols de Valdin e dois de
Falcão. Vitinho, Messinho
e Douglas marcaram para os

paulistas. A vitória

praticamente garantiu a

Malwee na semifinal. Hoje
-o time j araguaen se
enfrenta o Remo, às 17h.

No começo da partida,
o goleiro Tiago, da
Malwee, sofreu uma

entrada dura e- teve de ser

substituído. Frio no jogo, o
jovem Dudu, em uma

infe líc.idade , acabou
sofrendo o primeiro gol da
partida aos 3'06". Vitinho
recebeu, girou e chutou no

meio das pernas do goleiro
jaraguaense. Tiago voltou
depois de sofrer o gol e

ajudou a Malwee a

pressionar até chegar ao

empate. Aos 18'47",
Márcio fez linda jogada e

tocou para Valdin deixar o
placar igual em

Teresópolis.
A Malwee voltou do

intervalo disposta a mudar
o jogo e, aos dois minutos,
Valdin roubou a bola e

chutou forte, sem chances
para o goleiro Alê. Os
paulistas marcam duro e, às

vezes, chegam a exagerar
nas faltas. Em um dos
lances, Coala acertou

Tiago, que novamente deu
lugar a Dudu. Aos 6'27", o
goleiro da Malwee
cometeu pênalti em Izavan
e, na cobrança, Messinho
empatou. Os jaraguaenses
chegaram ao terceiro gol
aos 9'46" com Falcão,
aproveitando a vantagem
nume rrc a depois' da
expulsão do goleiro Alê.

Aos 17'18", Falcão
aproveitou passe de Xande
e mareou o quarto gol da
part ida. Faltando 15
segundos para o fim,
Douglas descontou e deu
números finais ao jogo.

C'

Valdin (com a bola) mareou os dois primeiros gols na vitória de ontem por 4x3 diante do Santa Fé

O CORREIO DO POVO

CLASSIFICAÇÃO
Chave G

Times

Petrópolis
Universo

Teresópolis
Balsas

FesuN"
Carlos Barbosa

Jaraguaenses trazem três medalhas
do Brasileiro de Bicicross em SP
JARAGUÁ DO SUL

Cinco atletas da cidade
participaram, no fim-de
semana, da abertura do
Campeonato Brasileiro de

. Bicicross, na cidade de Paulínia
(SP). Eles trouxeram na

bagagem três medalhas, sendo
uma de primeiro lugar e duas
de terceiro.

O destaque ficou com

Guilherme Krause Getelina
que venceu na categoria boys
15 anos e subiu no lugar mais
alto do pódio. Já o jovem
Eduardo Spredemann (Gatos

& Atos/Borrachas Decabor/
Posto Marcolla/Hotel Etalan)
ficou em terceiro lugar na boys
sete anos e Luis Eduardo
Markiewcz conquistou a

mesma colocação mas na

categoria boys 16 anos. Além
deles, participaram também

Julio Soares e Leonardo
Spredemann, que 'não

chegaram às finais.

Agora as atenções se

voltam para o Campeonato
Catarinense, que começa no
próximo sábado, 3, em

Brusque e tem a segunda
etapa no dia 11, em Joinville.

Com 'O programa FACE2F�, exêJiB"o''''' .

Academia Impulsol tenha resultadOs em 4E<!DW
com treinos de��� I1x�m·i§jíjir:Iil'!)

ou $leu lIinheiro de vo.ta.*

Guilherme venceu na boys 15 anos

'ti
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Promoção de verão
Preços:

. R$5.00 .. R$10�OO ..

R$15,OO • R$20,OO
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VICE DE BUSH ESCAPA DE
·ATENTADO NO AFEGANISTÃO;
TALEBÃ REIVINDICA AUTORIA
DO ATAQUE TERRORISTA � 83

81
-----_ ..

42 Mil BRASilEIROS PODEM
SER AFETADOS PELA ELEVAÇÃO
DO NíVEL DO OCEANO, REVELA
PESQUISA DIVULGADA ONTEM @ 82

ELES QUEREM GANHAR MAIS·

'Câmara adia discussão sobre reajuste salarial
Parlamentar critica
Iialarde feito pela
Imprensa" e defende
o uso íransparente da
verba indenizatória

, .,

BRASíLIA

Sob o argumento de que
-,ê preciso evitar desgastes
para � imagem da Câmara,
a Mesa Diretora da Casa
decidiu adiar a discussão
sobre o reajuste dos salários
dos parlamentares. Na

primeira reunião dos

dirigentes da Casa depois
da eleição, os deputados
concluíram que a Câmara
está conseguindo recuperar
sua imagem com a votação

de um grande número de

projetos e que este não é o

momento para trazer o

assunto à pauta.
Os membros da Mesa

receberam, no entanto, a

tarefa de analisar um

estudo da FGV (Fundação
Getúlio Vargas),
encomendado pelo ex

p r e s i d e n t e da Casa,
deputado Aldo Rebelo (PC
do B-SP), que indica
cenários para o reajuste
salarial. Segundo o

segundo vice-presidente
da Casa, deputado
Inocêncio Oliveira (PFL
PE), o reajuste só deve ser

discutido "mais adiante".
N a próxima reunião da

Mesa, em 15 dias, os

deputados 'decidiram

discutir o pagamento da
verba indenizatória. Os
513 deputados têm direito
a R$ 15 mil por mês para
custear despesas pessoais,
desde que apresentem
notas fiscais.

Inocêncio disse que a

imprensa tem feito alarde
com o uso da verba e que
ele mesmo deixou de-usar
os recursos em janeiro e.
fevereiro para não ter a foto
estampada nos jornais
como se tivesse feito
alguma irregularidade.
"Precisamos discutir o uso

da verba e discipliná-la
.para que a imprensa não
nos acuse de cometer

irregularidades, mesmo

usando uma verba legal",
disse.

Mp's do PAC não devemser
-.

analisadas nos próximos dias
o presidente da Câmara, '

Arlindo Chinaglia (PT-SP),
informou ontem que as

Votações das medidas
provisórias relativas ao

Programa de Aceleração
doCrescimento (PAC) não
devem ocorrer nos

próximos 15 dias. Ele disse
que a maioria dos relatores
das nove medidas já estão

analisando a's emendas ao

texto original do governo.'
"Não estou trabalhando
COm a hipótese de votar

nenhuma das MPs antes de
15 dias", afirmou.
Embora desde ontem as

medidas provisórias do
PAC estejam na pauta de
VOtações, elas só começam
a trancar a pauta da
Câmara no próximo dia 19

demarço.
.

, Chinaglia informou que'
lnc[uiu todas as 21 MPs,
entre elas as do PAC, que
eStão na Câmara, na

PaUta de votações. A
lnt ' ,

enção do presidente da

Chinaglia acredita que fim da

votação secreta deve ser

colocado em pauta

Câmara é ir votando as

MPs na medida em que
houver acordo. "Estou
adotando o critério de
votar as MPs antes delas

começarem a trancar a

...

�

pauta", disse.
Com relação à votação,

em segundo· turno, da
Proposta de Emenda à

Constituição (PEC) que
acaba com as votações
secretas no Congresso,
Arlindo Chinaglia disse
que hoje, em reunião
com os líderes par
tidários, vai colocar o

assunto em discussão.
"Se vai ser votado agora
ou não vai depender da

compreensão das'
bancadas", disse.
O presidente da Câmara

_disse, ainda, que pretende
criar uma comissão

especial, vinculada à

presidência da Casa, para'
debater os temas relativos
à segurança pública.
Segundo ele, as matérias de
segurança pública precisam
ser bem debatidas para
então .serem votadas. "É
preciso ter cautela na

discussão e votação dessas
matérias", ponderou.

Deputados temem desgastar ainda mais a imagem da Casa e adiam debate sobre reajuste salarial

Oito nomeiam
parentes nos

Estados

PT lança campanha
pela reforma polí�ica'

Pelo menos oito gover
nadores nomearam parentes
para cargos em suas admi

nistrações. A contratação de
familiares pelo Executivo não é

ilegal, mas enfrenta resistência
de opositores e do Ministério
Público.O governador do
Paraná, Roberto Requião
(PMDB), ainda não nomeou

todo o secretariado do segundo
mandato, mas a recondução de
ao menos oito parentes em

pastos no Estado é considerada
fato consumado..
Os irmãos Maurício Requião

e Eduardo Requião devem
continuar na Secretaria da'

Educação e na Superin
tendência dos portos de

Paranaguá e Antonina, respec
tivamente. A mulher, Maris
tela deMello e Silva, é assesso

ra especial por presidir oMuseu
OscarNiemeyer.
Outros estados do Brasil

onde a prática já está

confirmada são Minas Gerais,
Ceará, Pará, Mato Grosso e

Maranhão, Tocantins e

Alagoas.

BRASíLIA

O presidente nacional do
PT, Ricardo Berzoini,
anunciou, após reunião da
Executiva Nacional, que o

partido vai lançar uma

campanha em defesa da
reforma política.
Segundo Berzoini, a

campanha será feita com

base nos pontos de
consenso dentro do partido
-fide lidade partidária,
financiamento público de

campanha e fim das

coligações proporcionais.
A Executiva Nacional vai

fazer uma reunião em abril
para fechar uma posição
sobre pontos polêmicos,
como o votó em lista (em
que a sigla decide, pela
ordem, quais políticos
gostaria de ver eleitos e o

eleitor vota apenas. no

partido).
"Achamos que, mesmo

tendo tido deliberação

anterior que aprova o voto

em lista, é preciso um maior

aprofundamento para deixar
claros os critérios", afirmou
Berzoini.
A Executiva Nacional do

PT definiu na segunda-feira
uma lista de ministérios e

demais escalões que deseja
ocupar no segundo mandato
do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.
No entanto, o presidente

nacional da legenda impôs a

"lei do silêncio" aos membros
da Executiva e disse que vai

tratar do assunto apenas com

o-presidente.
"Fizemos um debate sobre o

conjunto de espaço do

governo que ocupamos e

vamos tratar esta questão com
o presidente para que ele tome
.a decisão, até para não ter

qualquer tipo de cons

trangimento. Para até que
haja a reunião [com Lula] não
se fique especulando com

nomes e situações."
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Avanço.de oceano pode
prejudicar 42 milhões
Número corresponde
somente ao Brasil,
revela pesquisa
divulgada ontem

sAo PAULO

Um estudo divulgado
na manhã de ontem pelo
Ministério do Meio
Ambiente (MMA)
mostra que cerca de 42
milhões de brasileiros que
vivem na zona costeira

podem ser afetados com o

avanço de até meio metro
do Oceano Atlântico,
durante este século. O

diagnóstico foi dado pelo
Centro de Previsão de

Tempo e Estudos
Climáticos (CPTEC) e do
Instituto Nadonal de

Pesquisas Climáticas
(lnpe), que elaboraram
essa parte do estudo.

De. acordo com o

levantamento, na costa

brasileira observou-se a

tendência de um

aumento do nível do mar
de �O centímetros por'
século, mas, devido aos

fatores globais de
aquecimento, esse

avanço pode chegar até
50 centímetros. A cidade
do Rio de Janeiro- é a mais

vulnerável à elevação do
Atlântico.
Estudos, do Inpe

"

Nível do mar pode aumentar50 em no próximo século
também simularam uma

enchente na Ilha do
Marajó com o nível mais
alto do oceano e

chegaram a conclusão
que, com uma elevação
de dois metros, cerca de
28% do território da ilha
desapareceria. Se a cheia
atingisse seis metros, mais
de 36% do local ficaria
submerso.No entanto, os

pesquisadores afirmam
\

,

que o aumento do nível
dos oceanos não afetará a

costa br as í leir a . por
inteiro. Há lugares em

que está acontecendo
justamente o contrário, e

a faixa de areia está
aumentando.

"A maré atua por
ciclos e, apesar do
derretimento das calotas
polares, o que estamos

vivendo nesse momento,

\.

é um desses movimentos
de maré, que deve durar
todo esse século. É uma

\
'

.

'tendência, mas que vai
afetar a' costa de
maneiras diferentes",
explica a professora
Emília Ar as ak i, 'da
Universidade de São
Paulo (USP).
Segundo ela, os

fenômenos naturais
extremos estão cada vez

mais intensos, o que
provoca ou tras

alterações na costa.,

BB lucra R$ 6 bi
e ultrapassa rivais·
BRASiLIA

o Banco do Brasil
informou ontem que

, registrou lucro líquido de R$
6,044 bilhões no ano

passado, o que representa
um crescimento de 45,5%
em relação ao mesmo

'período de 2005.
O resultado foi o melhor

obtido entre os bancos
brasileiros em 2006. Em

"seguida aparecem Bradesco
(R$ 5,05 bilhões), Itaú (R$
1,3 bilhões), Caixa
Econômica Federal (R$ 2,39
bilhões), ABN�Amro (R$ 2

bilhões), Unibanco (R$ 1,75
bilhão) eBanespa (R$ 1,26

bilhão).
Btadesco, Itaú e

Unibanco, entretanto,
tiveram seus resultados
reduzidos pela amortização de
ágio proveniente da aquisição
de outras instituições
financeiras. Isso porque ao

comprar um rival, esses

bancos podem lançar como'
prejuízo em seus balanços o

ágio pago e dessa forma
reduzir o Imposto de Renda
e a Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido a serem pagos
para a Receita Federal.O
Banco do Brasil atribuiu o

forte crescimento de seu lucro
ao crescimento de 30,8% da
carteira. de crédito.

TERROR

Vice de Bush
escapa da morte,
o vide -presidente dos

EstadosUnidos, DickCheney,
escapou ileso de um atentado
suicida cometido ontem

�

contra a principal base
americana em Bagram, no
Afeganistão. A ação deixou
pelo menos nove vítimas
fatais.Estão confirmadas as

. mortes de um soldado
americano e dois civis afegãos,
além do próprio suicida que
protagonizou a ação.

Um policial que
testemunhou o ataque contou
que o terrorista suicida
conseguiupassar por um posto
de controle de

responsabilidade de soldados
afegãos. O grupo Talebã
reivindica a autoria do ataque
terrorista.

,
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Pelo Estado
Mais controle sobre uso de celular público
Qcontrole do uso de bens públitos para finalidades particulares alcança agora

também os telefones celulares. Em Balneário Camboriú, está sendo deflagra
da investigação para apurar o uso indevido do serviço na prefeitura e na câmara
de vereadores. O promotor público substituto Jean Forest aponta que o procedi
mento foi motivado pela denúncia de que uma única conta mensal de.celular no
gabinete da presidência do Legislativo teria somado R$ 20 mil. A partir do que,
o próprio presidente da Câmara, Claudir Maciel (PPS), concordou com a visto-

" ria. "Eventualmente podem ser gastos altos valores, se for para trabalho. Mas se
houver utilização com fins particulares, está caracterizada apropriação indébita",
explica Forest. Ele compara o desvio aoUso de veículos oficiais para destinos par
ticulares, Também o secretário de Estado da Administração, Antonio Gavazzoni,
trabalha para a 'adoção de medidas de austeridade, Semana que vem, o Comitê
Gestor vai aprovar uma instrução normativa para o uso, de celulares. Ano passa
dó, os aparelhos disponíveis na administração direta tiveram um custo de R$ 5,1
milhões. Neste, as despesas terão de ser reduzidas em 33%, com a restrição do
número de linhas disponíveis a chefias e assessores.
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, O prefeito de Gaspar, Adilson Schmitt,
surpreendeu correligionários e eleitores ao

anunciar sua desfiliação do PMDB. Ele venceu
uma das mais disputadas eleições da história do
município em aliança com o PP do vice Clarinda
Fantoni. Com quem, aliás, está a prefeitura nestes
11 dias de férias do titular. Schmitt é o primeiro a

render-se aos encantos do neoaliado governista I
PFL. Por ação de Raimundo Colombo e Paulo
Bornhausen, o prefeito estará entre as primeiras
novas filiações ao Partido Democrata.

Associação dos Diários do Interior - ADiisc colunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BAlDlSSARELU, COM COLABORAÇÃO DE PATRiCIA ijOMES/FlORlA:NÚPOllS. SANDRO GALARÇA/ITAJAí. SONIA
GIARETTAICHAPECO E VALMIR GRElN/BALNEÁRlO CAMBORlÚ.

Encomenda petista ,

o pano de fundo na intervenção no dire
tório do PP em Chapecó corresponde, em
algumamedida, à corrida do páreoOdacir
Zonta e Hugo Biehl ao ministério de Lula.
Em Concórdia, base do primeiro, PT e PP
vivem em lua-de-mel desde outubro. Já
em Chapecó, andam às turras. Ali, a rixa
local é quase insuperável. Biehl, que tem
trânsito privilegiado com as poderosas
petistas Dilma Rouseff - e por que não?
..c.. ldeli Salvatti, tratou de mostrar serviço.
De novo: nas eleições também foi ele quem
aproximou o bonde progressista ao PT.

Pela beirada
o apetite do neoPFL aumentou em Cha
pecó. Há quem aposte que, com a briga
interna do Pp, o futuro PartidoDemocrata
pode arrebanhar filiados. Não apenas en
.tre os quadros do prefeito João Rodrigues,
mas também no empresariado que tem di
ficuldades em superar as diferenças histó
ricas com petistas. ,

Aposta
Antonio Gavazzoni, ex-procurador-geral
da Prefeitura de Chapecó, acompanhou
Luiz Henrique ontem ao Oeste. Disse res

peitar a decisão do Pp, mas palpitou que,
com a intervenção, os progressistas ficam
obrigados a se afastar de uma das partes:
ou da prefeitura ou do partido. E arriscou
que não será "do vitorioso e, aprovado
governo de João Rodrigues e EHo Cella",
mesma expressão, aliás, usada em nota
pelo diretório deposto.

Mui familiar
Quase nove de cada 10 prefeituras catari
nenses serve de abrigo para parentes. Le
vantamento do Programa de Combate ao

Nepotismo no Serviço Público, do Minité
rio Público de Se.

BA ]sc
Associação dos Diários do Interior

,

It
Lotes governistas I

No final das contas, o PMOB deverá ter 'I'43% dos cargos comissionados do gover-
no, contra 24% do PSDB e 21% do PFL. I·
Difícil é saber o quê vale quanto. O PSDB ,

reivindica as diretorias-gerais da Educa- !I"ção, Planejamento, Turismo e Agricultura,
assim como o PFL a da Segurança Pública. I

Menosémais
Para combater a "intranqüilidade" interna
no PMOB, resultante da necessidade de
abrir mão de cargos - seja pela inclusão de

siglas, seja pelo corte de vagas -, Eduar-
I':

do Moreira propala o exemplo de Mauro
Mariani. Ele teria tido o menor número de

I
pessoas dentro do primeiro mandato para ,

a maior votação para deputado federal na !
bancada do PMOB. I

Disputa legítima li"Se não há discussão, não há entendimen
to." Este tem sido o mantra do deputado

"Marcos Vieira. Ele observa que particípa
do Conselho Político como secretário-ge- !
ral do PSDB e para defender os interess:s I!legítimos da sigla. Nem precisa dizer, tao

Ilegítimos quanto os do PFL. ,.

!
I

II
1 J
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ADQUIRA UM VOLKSWAGEN ZERO E SAIA DE BIKE 18 MARCHAS DE BRINDE! MAS CORRA OU PEDALE ATÉ A CARAGUÁ.
PROMO�ÃO POR TEMPO LIMITADO! SEMPRE A MELHOR OFERTA E NEGOCIAÇÃO PIA VOCÊ ESTÁ NA CAIAGUÁ.

111 ��, it! � ,:, J:1 :t:IFttj,jMi5UH'I'U',J&lbi!lml
'!J;t,',1 � �: [I];] ft f!l:f!$II'I,M i I � ,!, � [3 ,!, lIllOJ
IMI'ftlHf!1Imli(tH,a!II;I:,mniBa� r:lld :1;\ i ti
ttm 1'1 [.Utt·IfJ,], i%14,) jli%I:,I@IIlMWhWI

"'" .,_

Jii1l,fW:.!�1
Financiamento Sob Medida
Banco Volkswagen'

Do Jitho que_t pted....

!l l\N()S �)1�(,1\1\1\N'll1\

Antes de Comprar Compare!
Fa�a um Best Drive.

Aberta de Segunda a Sexta-feira das 8:30hs às 19:00hs.

Jaraguá do Sul - Rua Bernardo Dornbusch, 800
3274.6000

Caraguá_·a'PROCONVE ;! I
flI!ilDIiIij �

� Toda a linha
@ (í"J/!!It. �

Volk5wQgencom Iii" __
:a��J.;( . D�k"_� lfNRCtEUTsoE �il._�;..-

0UfK,U __�. frotista@caraguo�veiculos.com.br

CONSÓRCIO NACIONAL@..VOLKSWAGEN Will Sua Concessionária do Coração

Condições válidos para fada linho Gol zero quilômetro, financiamento (CDC) em 60 parcelas, entrada mínimo de 50%, taxa de 1,69% a.m., 22,28% ao ano.(0) Valor dos demo is 48 porcelas paro a Gol City 1.02 partos básico, valor da veículo à vista: R$ 23.790,00. Entrodo de R$ 11.895,00, 12 primeiros parcelas(alé fevereiro de 2008) de R$ 99,00 e demais de R$ 411,64 - Valor total da operaçõo : R$ 32.841,81. Valor das prestoções consideram IOF, Tarifa de Aberturade Crédito nõo incluso. Imagens de cunho meramente ilustrativos. Outros opções de finonciamentos à partir de 10% de entrado mais 60 vezes poro toda linho
exceto Kombí. 'Promoçõo acenas ooro veículos em estoque. TAC não incluso de R$ 550,00. Ofertos v61idas até 28/02/2007.

J �. \
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VIAGEM: QUALIDADE DE VIDA E BELAS PAISAGENS

A melhor em qualidade de vida da �LExplorando a capital do
Chile e seus arredores

os.
Pertinho de Santiago está a cidade de Vilia Del Mar, famoso balneário com
maravilhosos parques, que lhe atribuíram o nome de Cidade Jardim. Lá o turista pOde
ver suas maravilhosas praias, cassinos, e ainda conhecer um pouco da historia local

Santiago além de ser.a capital,
também é considerada o centro

cultural, administrativo e

financeiro do Chile. Com mais de 6
milhões de habitantes, concentra
35,9% da população total do

país.Para quem não sabe Santiago é
considerada a melhor cidade da
América Latina em qualidade de
vida. No Século XX a cidade se viu
em franco crescimento da

população, principalmente de
pessoas provindas do campo, o que
descontrolou a planificação urbana
e a cidade começou a crescer

indiscriminadamente. A cidade se

expandiu até as periferias e, em

1940 nasce o conceito da Gran
Santiago (Grande Santiago)
chegando a quase um milhão de
habitantes.

Em 1975 foi inaugurado o

Metrô de Santiago, um grande
adiantamento para o transporte da
cidade que permitiu unir os
diferentes pontos desta grande
metrópole.Os chilenos são muito
agradáveis e hospitaleiros com

todos os estrangeiros tornando o

passeio pelo país bastante
agradável.

Uma última dica: o Mercado
Central é uma boa opção para
conhecer restaurantes

especializados em peixes e frutos
do mar, pela qualidade e variedade
de ofertas, garantidas pela
proximidade do mar e pela

"'<;;;f�'s9rt
corrente de água gelada que ganha
o litoral chileno.

Ainda está em dúvida? Fâ��'já
'

suas malas e vá conhecer S go ,"

e seus arredores. Vale a pen
Procure já seu agente de vi

LiG

00

o §-

, ,

lOT

,-

S!;
B:;,: Parada obrigatória: não deixe de conhecer e tirar alqurnas.totos do Palácio da Moeda, sede do governo chileno<.; , '

,-

Continuando pela costa até o

norte desta baia, chega-se à
cidade de Vifia Del Mar, famoso
balneário com maravilhosos
parques, que lhe atribuíram o

nome de Cidade Jardim. Lá o

turista pode ver suas maravilhosas
praias, cassinos, e ainda conhecer
um pouco da historia local.

De maneira alguma deixe de
fazer uma excursão para o Vale

N��ado que fica a 60 km de
Saritiago. O caminho é cheio de

CUI:'yas e passa-se por vários
centros de esqui, destacando-se o

EI Colorado e La Parva. Ambos
os centros tem suas pistas
,int�rligadas a Vale Nevado, que
possui três hotéis de 5, 4 e 3
estrelas, além de restaurantes,
lanchonetes, mercadinho, lojas de
aluguel de equipamento etc.

antigo Prédio do Congresso, a
Praça de Armas, o Museu de Arte,
os bairros históricos e os

shoppings do moderno bairro de
Providência e Las Condes.

Os '��redores de Santiago
também.reservam grandes
surplesâs. Vá em direção ao

Oceano-Pacifico, passando pelos
vales agrícolas de Curacavi e
Casablanca, até chegar à cidade

deValparaíso, l?rincipal porto do
País. Sua pitoresca forma

prçtegida pela serra que cai no
mar aponta ao mais importante
destino naval do Pacifico Sul, até
a abertura do .Canal do Panamá
em1914.

Conheça ·a cidade e seus

bairros localizados na serra, para
e�t¢Pcl.êlmelhor a cidade que
"mais se desenvolveu 11.0 começo

SéQ�lo XX no. Ch:t1�.';:�,,;:,
..

':',- .c.xs, ""; ..

.

;,'�:"

.or; Santiago é cercada
pela cordilheira dos
Andes, a 120 Km
do Oceano Pacífico

&

S ��!����;:f,:0q�
Cidade feitap?--ta ser

percorrida a pé, eWifl.\-le o.Yisit
tem sempre um guii'kà�:� '<�%

Perdeu-se? Olhe para
onde está a cordilheira.d

w "'t'>. s- -�

Lá é o leste. Ou oriente, c . o os
w'

donos da casa Pf�te�eIR-' ��llla, 'Ir2
se esconda cada'v�l'maís'-lNão qtiie
a culpa seja dela. Pel'o
totalmente.
A poluição gera�a por��us

quase 6 milhões ��;llabit�tes U:�
cidade enevoa o�' rit�:mtes. E lá

,.'

fica, justamente porque a4i,Wi
montanhas que cercam a <tldade
impedem a dissipação
poluentes. Os contórnos
melhoram nos fins de semana �

.
- .<) "::', ":WN�\'-,4 , j

com ruas mats vanas-, m�snao
muito.

1\
", ,'1"A situação tende a fuetgôrar,

pois existem vários programas �e
controle de émissãe de.polUeJil;têsil
Mas alguns aspectos de visibilidade
",'Çlão estãospfP-ente.)f!.s�05iados com
a poluição mas também c.,··· a

neblina", diz Ma.t;ia
;?)��dra:�e, 'pr�£es

de Astronomia, Geofísica e

Ciências Atmosféricas da ÚSR
Se as montanhas se escondem

na paisagem, escolha. outra
orientação. Uma alternatíea é a

avenida Libertadou,1'?ernaj;d.o.
O'Higgins, a principal rua da

Na
semana passada,

iniciamos nossa visita
ao Chile conhecendo

a cidade de Punta Arenas e hoje
.

ic,';.. vamos explorar um P9UCO da
20� capital Santiago. Localizada na

s" zona central do Chile, Santiago
0[,;- está rodeada pela majestosa
-i<' cordilheira dos Andes a 120 km

. cidade -eonhecída pela al
�. , '

de Alameda-, que corta vá
. pªirr�se empfestã o curso

4principallínha dometrô -

\;aliás; é .: ,abarro.t�ãollt).a.s sil
'$

'"

¥

.,
(há pneus diminuindo o atrito
'dos trens õorrí os trilhos) .. "'\I:

Outro guia é o no'Mapóeho.
,que, limpo, mas com-águas
escuras, estabelece â'fron
entre vários bairros. A o

d';�entt�;·t.olITrss'fa�ger
palácio de la Monedá e Ji'
;A�más: Pouco m�is além,
outro lado do Mapocho,
B¢UaNista e suas casas côlopdas,
que;�erv�� de palco'para

.

re�tª,p.rantes turísticos e ca�$:s d..,; '$\",: '-',
':. "": ,'" ,<;Í!l':." ,.�:>��>,.

jazz: envolventes (sini, Santiago
tem seu lado Nova .Orleans) .

Aihda mais álém', atravessàfido '

novamente o rio, fica
"Pr6videncia, outra zona)h5�6ia,
com pitadas deruas comer�iais.
£p'volvendo tudes ruas limpas, rc

anizado, táxis
O �flCço � nos carros;

.

da ,tie 2QO pesos

w�t1��1) i�iibus
OS',d. as bcii'itos"' (Wenos de

R:�J,50). E um povo que adora
,e'l','

. "
,
".

'

ar '

os brasileiros. 'Você pode arflSC

seu melhor espanhol que eles
" sempre vão querer travar

conversas em' português -ou
,

,\tnelhor,espaphpl cop} �u,as o:, �--/).�
três palavras çm nosse idiOm

o;» �riagien;i c
£\> , ele
2': lo
2C.:

�,�_ Os famosos vinhos e parques de esqui
. chilenos

I'�
(oJ _

Nq vale do Rio Maipo rói
0':: fundado o maior e mais importante

vinhedo do Chile: Concha e Toro.?,f>

Santiago e a 2.850 metros acima do
nível do mar, em plena Cordilheira
dos Andes, no caminho para a

fronteira com Argentina, perto da
base do Aconcagua, a .rnontanha
mais alta da América e corn uma
área esquiável que rodeia a

impressionante Lagoa do Inca.
Dispõe de 12 meios de elevação.
'Possui um Hotel5 estrelas,
restaurantes, bares, auto-serviço,
aluguel de equipamentos etc.

Mas voltamos a falar mais um
pouco de Santiago. A capital do
Chile apresenta grandes variações
na temperatura durante o dia, o
motivo é estar localizado próximo
ao deserto elo pais, No verão: os dias

,

(29°C) são quentes, mas as noites
(12°C) são frias, o que faz a média

das temperaturas no verão não
ultrapassarem 20°C. O mês mais

quente da cidade é janeiro. No
inverno, o dia e a noite são frios,
cerca de 14°C ao dia e 3°C à noite,
às vezes pode chegar aos O°C. O mês
mais frio da cidade é julho, sendo
comum entre maio e setembro

'

temperaturas abaixo de zero; regiões
mais elevadas da cidade, a leste,
frequentemente registram
precipitaçôes de neve. A.
temperatura média anual da cidade
é de 13,8°C, sendo a quarta capital
mais fria da.América do SuL

Esta região é ideal.p�ra a produção.5'
da uva Cabernet Sauvignon, o
vinho tinto mais tradicional do país.
Fundada em 1883, possui moderna
tecnologia em equipamentos de
refrigeração, tanques de aço
inoxidável, filtros-barris de

,- carvalho americano ou encina
francesa. Não deixe de visitar os
parques da família,'bs vinhedos e as

"�

adegas e principalrnente de
degustar os vinhos.

Interessante também é o turista

passar um dia inte�ro np centro de
esqui Portillo, que fica a150 km de

1/Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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As grandes marcas mundiais
bem perto você. David Beckham

está a um

passo das
telonas. O astro
de futebol deve
dar vida a um

soldado
britânico.

-�.�
.., �

�.�-
Ellen's
cosmética e perfumaria

ShopplllU Breithoupt 1 0111:>0

331 I 1590 - clh 11:-,(u)l'II{ II:; 10111 hi

Desde que assumiu o ministério da
Cultura, Gilberto Gil s6 conseguiu

escrever duas canções, mas para ele
poder participar do governo lula é

recompensa pela dedicação

O
cantor e mi
nistro da
Cultura, Gil,

berto Gil, reconhece que nos

últimos quatro anos só
escreveu duas canções,
porque seu trabalho como

ministro da Cultura não
deixa tempo "físico e

psicológico" para ele compor.
O compositordestaca que se

dedica a seu trabalho como

ministro da Cultura e à
música com "igual
entusiasmo", apesar de serem
dois trabalhos "muito
diferentes" .

No entanto, o ministro,
m ú s i c o , a f i r -m a q u 'e

historicamente, compor
nunca foi a parte mais
interessante do seu trabalho,
e especificou que prefere
cantar, tocar e atuar.

"Felizmente posso continuar
fazendo isso, embora não tão
intensamente como antes",
especificou.O trabalho como
ministro, acrescentou, é algo
prático, "de fazer coisas que
possam e devam ter um

impacto na vida real",
enquanto a função damúsica
é "entreter e propiciai
olhares e paisagens
descritivas sobre a vida, o

homem, a natureza".
Para o ministro, estamos

vivendo o auge de governos
de esquerda na América,
"comprometidos com o povo
e com as políticas sociais",
frente aos governos ante,

riores e aos golpes militares.
Disse que, no Brasil, os

números falam "com
eloqüência" desde que Lula

assumiu governo, e ressaltou
que gosta de fazer parte desse
projeto. Seu futuro no

ministério ainda é mistério,
mas sua contribuição para o

futuro do país é certa.
Gilberto Gil sempre foi

uma pessoa de vanguarda.
Emblemática é aquela
história que Caetano Veloso
conta em seu livro Verdade
tropical, repete num de seus

discos e virou até letra de
música. Que sua mãe, certa
feita, enquanto via tevê,
chamou Q filho: "Caetano,
venha ver aquele preto que
você gosta!" O caso revela
muita coisa: que Gil já existia'
publicamente antes de
Caetano, que influenciava
pessoas inteligentes, que
chamava a atenção.

Ao longo das décadas,'
como compositor, intérprete
ou cidadão, Gil sempre teve

postura de agitador. Foi
vereador, candidato a cargos

.

eletivos em eleições ganhas e

perdidas, filiado a partido
político. Sempre se posi
cionou. Nunca sossega,
nunca pára quieto; Pouco
antes de se tornarministro da
Cultura, emendou projetos
tão díspares e bacanas
quanto o Percpan
(Panorama Percussivo
Mundial), a pesquisa de
reggae na Jamaica, show e

álbum com Milton Nas,
cimento, a trilha do filme Eu,
tu, eles, só de forró, o filme
Viva São João e o disco São
João vivo, sobre as festas
populares no Nordeste.
Pouco?Não para ele.
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.11. • PROGRAME-SE

� CINEMA

JARAGuA DO SUL

CINE SHOPPING 1

O mar não está para peixe (dub)
(14h, 15h40, 17h20 - Todos os dias)
Rocky Balboa
(19h, 21 h - Iodos os dias)
CINE SHOPPING 2

A procura da felicidade

(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - Todos
os dias) .

CINE SHOPPING 3

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

(15h30 - Todos os dias
:61f'
Antônia

(19h40, 21 h30 - Todos os dias)
Joinville
Cine Cidade 1

A procura da felicidade

(16h40, 19h, 21 h20 - Todos os dias)
O mar não está para peixe (dub)
(15h - Todos os dias)
Cine Cidade 2
A Grande Família
(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, 21h50 - Todos os dias)
Uma noite rio museu

(14h30 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
O mar não está para peixe
(14h - Todos os dias)
Rocky Balboa
(15h40, 17h45, 20h, 22h10 - Todos
os dias)

BLUMENAU

Cine Neumarkt 1
,

Babel

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

Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
Rocky Balboa
(Hh40, 19hsO, 22h - Todos os dias)
Uma noite no museu

(1Sh30 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
A Grande Familia
(14h45, 17h, 19h1 O, 21 h15 - Todos
os dias)
Cine Neumarkt S
A menina e o porquinho (dUb)
(14h - Todos os dias)
Perfume: A história de um
assassino
(16h, 18h45, 21 h30 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
A ,�onquista da honra
(1 e.hSO, 21 h20 - Todos os dias)
Turma da Mônica - Uma aventura
no tempo

.

(13hSO, 15h30, 17h1 O, 18h50-
Todos os dias)

� SERViÇOS

Ralestra
A,Amvali (Associação dos
Municípios do Vale do Itapocu)
realizará palestra gratuita no dia 16
osnnarço, às 8h30, no Auditório da
Acijs. O encontro será sobre o

correto preenchimento da
Oeclaração de Informações do
ICMS e Movimento Econômico.

Te�tro
O espetáculo teatral RG terá três
apresentações nesse final de
semana, no sábado ocorrem às 19
horas e às 20h30, e no domingo às
19 horas. Ingressos a R$ 10, no
Centro Cultural de Jaraguá do Sul.

extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

SCAR inicia a sua Orquestra

Na capa da edição de' 21 a 27 de fevereiro de 1987, o Correio do Povo
trazia matéria informando que Jaraguá do Sul estava preste a çanhara
primeira Orquestra. A Sociedade Cultura Artística iniciava no começo
de março os ensaios, regidos pelo maestro Ricardo Feldens, com
'assessoramento técnico-musical do maestro Luiz Fernando Melara.
Segundo a reportagem a estréia da nova Orquestra seria em julho,
durante a Semana de Jaraguá e, a princípio, os lnstrurnentos utilizados
seriam o violino, viola clássica, violoncelo e piano.
Posteriormente, segundo o então presidente da Scar, Rolf Hermann,
seriam incorporados à Orquestra instrumentos de percussão,
contrabaixo, oboé, pistão, tuba, fagote, flauta transversa, clarinete e

outros.

• ANIVERSÁRIOS

• O CLIC DO LEITOR• O DIA DE HOJE Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo,com.br
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Renata M. Kitamura
Jeliel Nunes da Silva
Cu���dio �iei�ê �,a COs!�
Hilário Mannes'
Luzia Drews

Meflflar Lang� ..,

Sandt Lourenço
Kali�ne Gonçalves
Egºr.í1Marquardt
Claudete Werlang Jungton
AU�;�!l1ar Lipil1s�i
De�nson C. Camargo

-

Mara Maas
Val r Steilein Júnior
Pôl K. t::iJl�$
Fátima Ap. L. R. Jurci
M ia �ocuai. ';

.

'··'ibP iW'q-
In aria Krause Bartel4
Adilson Guilow

Dél3�ra Vers,,�L9
Crlstíane Alegri
Josefa Minei

Mar;pin Drews
<Dirceu Antonio Matos

LEIA O MUNDO

��

� SANTO

São:�:ustoSão0�eandro'
São Sarapião
São Romão

'q;:

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

seu jornal é O Correio do Povo.
Ele traz uma cobertura completa da sua
cidade e região, com dados completos

dos fatos de sua comunidade, ou
seja, o mundo que interessa a você.

�1964
O Marrocose a República Árabe,
Unida(RAU) reatam relações
diplomáticas.

.

.� 1il5'
Petrobrás anuncia a descoberta
de reservas de um bilhãO de
barriS em Carmópalis SE.

� 1983 .

O FMI aprova um crédito de 5,46 ,

bilhões de dólares para o Brasil.
Plantar, regar, cuidar e apreciar a vida. A bela orquídea da foto foi clicada

.

pela leitora Lorezita Riegel Wilbert

d
�JARAGUÁ
DO SUL

MIN: 23° l MÁX: 32"

Ô.
FLORIANÓPÓLlS
MíN: 23°/ MÁX:31"

�1986
Governo lança plano de
estabilização econõmíca que cria
uma nova moeda, o cruzado.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Curso
O Instituto Eneagrama
inicia no dia 6 de março
um curso aplicado a

uestão de pessoas. As
aulas acontecem nas

terças-feiras, das 19 as
22h30min.

�Pós-graduação
o Instituto Nacional de Pós- '

Graduação, em JoinviUe,
lança este mês nove novos

cursos de pós. As matrtculas
já estão abertas. Informações
pelo telefone (47) 3433-4950.

�Parceria
Com início em março, a
Acijs promove em parceria

.

com a Sociesc, o curso de
MBA em Gestão
Empresarial da Fundação

,. Getulio Vargas. Informações
no fone 3275-7059 .

.1992

I Anulado o iylgamento do
'. fazendeiro Darli Alves da Silva
pelo assassinato de Chico

I� Mendes, em 1988.
•

• PREVISÃO DO TEMPO
Sol entre nuvens no Estado
Nesta quarta o sol aparece entre algumas
nuvens em SC, porém o norte do estado
terá mais nuvens. A chuva deve ocorrer de
forma isolada a partir da tarde em quase
todas as regiões. No Planalto Norte e

Litoral Norte a chuva deve ocorrer no início
e fim do dia. Temperaturas altas. Vento de

"""-_.J

nordeste a noroeste, fraco a moderado.

� Jaraquá do Sul e Região

MíN: 20°C
MÁX: 34°C

r�,
\.

.......... , .............j� QUINTA

MíN: 23°é
MÁX: 32°C

SEXTA SÁBADOHOJE

MíN: 23°C
MÁX: 32°C

MíN: 22°C
MÁX: 34°C

Sol com pancadas de chuv Sol com nuvens
à tarde e à noite,

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

� Fases da lua

� LegendasCHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE

02/02 10/02 17/02 � 24/02

o.,L.

"de)>' <f�sr,-- .

Q (_,) Çf) "", ,;::'/:' �
Enseíarado Parolamente Nublado mstável Chuvoso Trovoada

nubíano

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCORREIO DO POVO

�� ,NOVELAS
� GLOBO -18H

o Profeta,
Clóvis pede uma conversa com Sônia e

com Marcos, Flávio aguarda, aflito a

chegada de Marcos no programa, Clóvis

propõe um desquite amigável e pede que
Sônia leia e assine os papéis, Sônia

treme quando ele vai embora. Henrique
conta que reatou com Ester. Gilberto diz a

Clóvis que ele não podia ter colocado
.

Ruth como sócia, Clóvis guarda as

páginas do diário dentro do piano no

sótão e se lembra de laura, Edite e Neusa
vêem Dedé e Joélson de mãos dadas,
Edite briga com Dedé, que exige que
Joélson conte a verdade para Edite,
Joélson tenta conversar com Edite, mas
ela não quer ouvi-lo, Marcos agradece no

�' " ara todos que o ajudaram e diz que só vai
usar seu dom para ajudar as pessoas, O

público vaia e grita pelo profeta.

� GLOBO - 19H

I Pé na Jaca
(

Celina ,se tranca no quarto, Cândido dá
uma dura nela, que muda de atitude,
Husseim leva presentes para Tadeu e

Giácomo, Maria alega que se Lance foi

dopado, havia uma mulher, e ele afirma

que não se envolveu com ela, Maria
confessa que não acredita nele, Lance
vai embora, Arthur e Celina tomam
remédios para se acalmar. Arthur não
acredita quando Tio José insiste que eles
têm uma fortuna enterrada no solo: água
para a fábrica de cerveja. Laura aceita
depor depois que Elizabeth lhe oferece
uma cobertura em Piracicaba, Arthur
bate o telefone quando Lance liga

) procurando por Vanessa, Tanaka deseja
I sorte a Gui, quando ela sai para o fórum,

Husseim começa a trabalhar na padaria,
Tadeu cobra de Marquinho que pare de
culpar Lance por ter perdido o

campeonato, Lance cruza com

Marquinho, que é lacônico, Átila
comunica a Maria Clara, Nuno e Morgana
que vai dividir a presidência da cervejaria� com Elizabeth,

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
EM "PÁGINAS DA VIDA", POR SER A
ÚLTIMA SEMANA DE EXIBiÇÃO, OS
CAPíTULOS SERÃO MANTIDOS EM'
SIGILO PARA GARANTIR A AUDIÊNCIA�

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Frederica quebra o vaso para desentalar a
mão de Cláudia e o diamante cai em meio
aos cacos, Lá, eles contam toda a

história e entregam o diamante e o

endereço do esconderijo, Juba ainda

desconfia_de tocaia e chama a polfcia
para irem juntos pegar Ramalho.Juba
entrega o endereço de Ramalho ao

policiai Paulo e avisa que irá junto prender
o bandido, Cecília insiste que também irá,
Emilio diz que agora, só mesmo o

processo que responde por ter dirigido
bêbado e matado uma pessoa poderá
destruir a sua felicidade, Ele chora
arrependido e teme ser preso, Silvia o

consola lembrando que sempre estará ao

",
seu lado, Yopanã diz a Iru que não aceita
que Ana se sacrifique por ele.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Sempre muito sarcástica, saboreando
cada momento da sua virada, Maria
Lucia diz a Mário que tem documentos
que o colocam com a faca no pescoço,
Frederico (Boris) oferece dinheiro a Pavio
em troca de informações sobre o tráfico
de drogas no Torto na época de Sovaco,
Jacson planeja escalar o muro do
presídio com uma teresa (corda de

tecido),Pavio revela a Boris que
semanalmente Alencar vinha ao morro

pegar dinheiro com os traficantes. Mas
que o policial era apenas um pau
mandado de um chefão que nunca

aparecera no Torto, Claudia diz a Felix
que Maria Lucia lhe perguntou sobre
Oscar.

Extra
extra@ocorreiodopovo,com,br

TERÇA-FEIRA, 28 de fevereiro de 2007 I 78
.JIi\'4

por um representante do
orfanato vietnamita, Tam
Bin, da cidade de Ho Chi
Minh .. O porta-voz garantiu
que o casal não visita o
orfanato desde novembro
do ano passado e que
certamente não estão
envolvidos em nenhum
processo de adoção na

cidade.

��CINEMA
O jogador inglês David
Beckham está a um

passo do cinema. Ele
acaba de assinar um
contrato para participar
do filme "Truce", No

longa, que está previsto
para estrear no final do

ano, ele vive um

soldado britânico
durante a Primeira
Guerra Mundial. Com
um personagem tão
rústico assim, é bom o

. metrossexual aí parar de
fazer a sobrancelha
desde já..

��DESMENTIRAM
O site "US Weekly"
publicou na última sexta
feira, 23, que os atores
Brad Pitt e Angelina Jolie'
estavam tentando adotar o _".

quarto filho. No entanto, os "-'�
boatos foram desmentidos ":;""
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• DIVIRTA-SE
4

-

�'.

,';.1)Mande sua piada para o Extra;
extra@ocorrelodopovo.comibr.

��NO ExtERIOR ��RETA FINAL
Bruna Surfistinha está

.

rpals internacional do
que nunca. O motivQ?,

�: ",":':;',
'

:»

Acaba de chegãr nas
livrarias italianas seull'

livrq. O 99ce ��r o
s Eséorpiãb: qu�'n
traduçãqse c�,�O),af"l:<'
Dolce Veleno deÍ10

.

Scorpiol}e. BrOria él:dmai\
e�-prostitut�,que se
casou co:" um de seus

cJjentes·'.e;resolveu,;�{'

C?rl�Br s�ª traí��ória!QOnv�:' urTitexempiar�'''N

custa 15 ..eurollj(41
reais).

'

Alex (Marcos Caruso)
tentará estrangular
Marta (Lilia Cabral). em
"Páginas da Vida", para
descobrir o paradeiro
da neta dada como

morta. Prestes a perder
os sentidos, a vilã
conta que Clara (Joana
Mocarzel) está viva.
Também atrás de pistas,
Léo (Thiago Rodrigues)
e OUvia (Ana Paula
Aróslo) decidem
procurar Helena
(Regina Duarte) para
saber mais
informações sobre o

destino da garota,

:�")�----------------------------------------------�

Pedido de Aniversário
As duas menininhàs conversavam no intervalo da escola:
- O que você vai pedir de aniversário?
- Uma boneca, uma bola e um jogo de pazinhas para brincar na areia. E
você?
- Eu vou pedir um absorvente íntimo.
- O que é isso? Pergunta a outra já se sentindo por baixo.
- O que é eu não sei, mas eu vi na televisão que com isso a gentE) pode
nadar, andar de bicicleta, montar a cavalo, dançar...
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Ir Para o Céu
Igreja lotada, o padre interrompe o sermão e pergunta:
- Quem deseja ir para o céu levante a mão!
Todo mundo levanta a mão, menos um sujeito sentado na primeira fila,
caindo de bêbado.
- O senhor não quer ir para o céu quando morrer? - pergunta-lhe o padre.
E o bêbado:
- Ah ... Quando morrer eu quero! Pensei que o senhor tava organizando
acaravana pra hoje!

• CAÇA PALAVRAS
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Libra 23/9 a 22/10
Escolhas, sempre. Algumas se repetem,
algumas vezes é a situação, outras é o tema .. ,

Deixar passar ou não? Não querer se incomodar
é uma opção, mas e se você não consegue
esquecer? Na verdade, então, não passou: ficou.
E, não raro, fica só em você, porque as pessoas
já estão noutra, Pois é, se você fosse realmente
tão desencanado quanto parece .. ,

Capricórnio 22/2, a 21/1 '.��
.

Você quer saltar por cima de uma pedrinha e, êle·'1
repente, pém! Ela não parece mais tão pequena :
assim. Você olha a sU�I�a do morro e ;:

subitamente ela ficou mais i"greme. Tudo tem c

seu tempo, Relaxe,. caprica. A regra hoje é ir
'.,

tocando em frente e prestando atenção no

caminho, mas sempre fazendo pausas para
respirar e contemplar a paisagem.

Aquário 21/1 a 18/2
Sua rotação é acelerada, írnaqens correm na tela:

IIda mente, milhares de acontecimentos chamam"
sua atenção. Passa uma cena, passa outra e uriF:
fotograma especial captura o seu olhar. O que é;;·
o que há, alguém lá? Ajuste o foco, dê um zoam: iem si mesmo e atualize a consciência. Muitas ;::," .

transformações andaram rolando nos últimos "" 1

tempos...
.

'._

-

Escorpião 23/10 a 21/11
É isso aí, bicho: Mercúrio, o planeta da
comunicação e do movimento, faz um link com seu

regente Plutão. Momento de mergulhar fundo,
especialmente através de diálogos, Quem sabe não
é agora que vão entendê-lo um pouco melhor?
Normalmente, Escorpião é misteriosíssimo para as

outras pessoas, Pode ser que, afinal(!) tenham
aprendido a falar a sua língua.

Áries 20/3 a 20/4
o que está faltando? Você está tendo o

incentivo que precisa e até mesmo o que é raro:
investimento, Talvez você esteja esbarrando em

alguma tranqueira interna, auto-sabotagens,
sabe-se lá, .. Confira aí onde foi que você perdeu
a contnuícade do roteiro, Isso só você pode
fazer, não adianta chamar o assistente de
direção.

Câncer 21/6 a 21/7
Seu querido astro regente, a lua, transita num

signo de Fogo. Hummm, tempo quente: prepare
sua concha para grandes emoções. Quê? Calma,
sem notas, Você não vai fritar na areia, é só um

jeito de dizer que o clima está estimulante,
aquecendo a temperatura de suas águas. Você
tem tanto amor pra dar.. , Encare a praia cedinho.

Sagitário 22/11 a 21/12
o que é isso, sagitarinho, vai amarelar? Você
estava tão empolgado, fazendo o maior
marketing e agora vai querer sair do páreo? Ah,
você contava com um gordo patrocínio, mas só
vai poder contar com um orçamento magrinho .. ,

Ora, não é a primeira vez que isso acontece.
Use seus talentos de lmprovlsação. Sacuda as
crinas e siga o trote!

Peixes 19/2 a 19/3
É, talvez não consigam entender bem qual é a

sua, mas será que você quer que entendam?
Se suas intenções nem sempre sao muito

'

claras para si mesmo, não dá pra esperar que
captem a mensagem. Se bem que,

.

I

vezenquando, outros conseguem ler suas
entrelinhas e traduzi-Ias para você ... Existem
outras pessoas sensivels por ai.

Touro 21/4 a 20/5
Tudo bem, você pode se sentir um pouco
inquieto porque isso ou aquilo não está rolando
como você planejou, mas há situações que
ocorrem justamente para sacudir sua estrutura
certinha e motivar audácias, Reviravoltas
internas e, por que não, reviravoltas externas?
Vai dizer que você já não está "por aqui" com
certas coisas e pessoas?

Leão 22/7 a 22/8
Miau, ninguém pode com você hoje! A
majestade está em você, meu rei. Seu
magnetismo escorre pela juba e atrai coisas
boas para o seu lado, Hãn? Sim, gentes boas
também, Que tal aproveitar para lamber aqueles
arranhõezinhos que você (se) deu outro dia?

-

Procure as pessoas, peça desculpas. Abrace-as
forte, com o ardor que só você tem,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Se sentindo diferente, sem aquela vontade louca
de fazer mil e duas coisas ao mesmo tempo?
Volta e meia também é bacana fazer uma coisa
por vez, concentrar a dedicação. O céu do dia
convida a ir fundo, inclusive a rever algumas
questões que você já considerava resolvidas, E
o melhor de tudo é que é isso é possível sem
estresse nem sofrimento,

Virgem 23/8 a 22/9
Você tem a força! Talvez uma ou outra coisa lhe
deixe um pouco inseguro, ou, o que é mais,
provável, que a insegurança venha dos
pensamentos inconvenientes que insistem em
bater na sua cachola.. Quebre o jogo, siga
aquele impulso forte que lhe acordou para a

vida quando você andava tão desinteressado de
tudo, Encha o pé e faça o gol! .
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As beldades Ana Cristina Rozza e Laís Skoula
posando para a coluna durante o carnaval em

Jaraguá do Sul

Estrutura de eventos
Sala de r-ewUiowm

.

capacidade para até 100 pessoas
Tdefone
BusÍDmCenter
Locação de equipamen.tos
htttmet (cobertura sem fio
ao toda án:a social).

CAMAROTE

moagoncalves@netuno.com.br

Por Moa Gonçalves

NAMORO À VISTA
Quem foi visto feliz da vida com a

bonita Andressa Isidoro, filha do
casal amigo Rosane e Ademir
Isidoro, foi o garoto sangue bom
André Caviglioli. O casal radiava
alegria na última sexta-feira no

Kantan Sushi Lounge. Namoro à
vista!

. ATRAPALHADA
O boa gente Adalbergio Elisio, o

popular Cascão, técnico dos
veteranos do Juventus, está mais feliz
que ganso novo na lagoa. O motivo

.

da alegria é a matéria exibida pelo
SBT, . no Jornal Jaraguá, mostrando
todo o seu acervo musical, que é uma

tradição na família Elísio.
Adalbergio coleciona mais de 150
tipos de instrumentos musicais,
alguns de extrema raridade. Outra
especialidade de Cascão é a sinuca -

ele é o verdadeiro" Rui Chapéu", que
tem corno mascote sua inseparável
"branquinha". Sem ela, Cascão não

joganada.
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Farmácia,
arana

Disque ..entrega
3275·168

Bem Confortável
Apartamento duplex com 60m.2
Vista para. o rio
Cozinha americana completa
Cama solteirolcasal king size
Banheira de hidroolassagelIll
Sala de estar e lavabo

.

Conexão rápida e lavado
Conexão rápida rom ünrernet

Lazer
S. de aloapmeuto
Sauaaseca
Saunaúmida
P"1Idaa
Sobrium e íÚa$.te..,.. .

Jacazri(�
,..,.�)

O CORREIO DO POVO

Hoje, quarta-feira, é um dia muito festivo para
minha querida Eliane Moretti da Silva, que ao
lado de seus estimados amigos e familiares
recebe o merecido coro de parabéns.

A organização da 6a Feijoada do Moa está
lançando uma enquete para ver se o nome do
cantor Nando Reis é aprovado para ser uma das
bandas que irá fazer um show festa, que este
ano, pra quem não sabe, será realizada na Arena
Jaraguá.

A prefeitura de Jaraguá convidou toda a

imprensa local para participar na próxima
sexta-feira (2), no qulesquedc prédio da
prefeitura, de um delicioso churrasco de
confraternização e também de um "racha",
entre a imprensa e o secretariado.

Neste final/de semana haverá ainda três
apresentações da peça teatral RG, que tem a

produção da Companhia Resistência Teatral e da
Sociedade Cultura Artística. Os atores são os

jaraguaenses Daniel da Silva, João Luis Chiodini
e Leandro Piske. O texto é do jornalista Inácio
Carreira Boa pedida! .

o empresário Ariovaldo Dos Santos, diretor da
Duas Rodas, recentemente deu rasante em

Buenos Aires, na Argentina, onde cumpriu
roteiro de trabalho.

O casal Alessandro e Alessandra Costa
inauguraram ontem em São Bento do Sul a
primeira filial da Receituário, Farmácia de
Manipulação.

!
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Restaurante
AbertO

,

dllO público
contrafé .

damanMp
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Tarifas que vão te deixar bern satisfeito
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