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araguá alcança
terceira posição
dez principais municípios
rtadores catarinenses
responsáveis por

9% do total das vendas
I .

mas do estado em 2006,
rifonne pesquisa do
oricentet Juntos, eles

um volume
rtado de U$ 5,1 bilhões

a$ eXPO!íações totais de SC
de R$ 6,9 bilhões no

esmo período. Itajaí e
inville lideram a lista com

guá do Sul na terceira

,

dicação de líder
de governo tucano

o PSDB é, teoricamente,
um partido de oposição à

administração municipal,
mas recebeu de presente a

vaga de líder de governo
na Câmara de Vereadores.
O prefeito Felipe Voigt
(PP) indicou o tucano

.

Nelson [cão Zo�, decisão
criticada pelo vereador
Rudibert Tank, que vai
levar o assunto para
reunião do PMDB, que
forma a base aliada junto
com o PP.

CELTA - Vende-se
04.Único dono R$ 18,600.

, Tr: 8434-2587

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.596 • R$ 1,00'

PIERD RAGAZZVDCP

ente fere operários

Bombeiros Voluntários, auxiliados por policiais militares, retiraram Alcedir Padilha e Ademir Ramos, que sofreram ferimentos leves.

www.studiofm.çom.br
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ISSEM 1

Auditoria aponta
prejuízo de mais
de R$ 2�5 mi

A auditoria-fiscal realizada
no Issem pelo Ministério
da Previdência mostrou

que a compra de títulos
federais deu prejuízo ao

instituto da ordem de R$
2.521.001,23, além outras

irregularidades.

TAÇA BRASIL .1
Malwee goleiae
confirma
o lO lugar
Com a vitória por 6x 1
sobre o Remo, o time
jaraguaense confirmou a

classificação antecipada e

garantiu o primeiro lugar
do Grupo H. Hoje a

Malwee folga e amanhã
enfrenta ° Afagu-CE às

18h3ü.

.7

"240 'I 33°MíNIMA MÁXIMA

Sol com pancaqasde
chuva. à tarde e a noite

.B6
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• EDITORIAL

,..."

OPINIAO

Passo adiante
Santa Catarina dá um. passo

adiante ao. aprovar uma

programação financeira para este:
ano que tem como uma das
premissas a programação
financeira para todas as fontes de
recursos, o que é inédito no

Estado. Issp significa maior
.

controle no uso dos recursos

orçamentários e financeiros e

garante as metas' da Lei de

Responsabilidade Fiscal e do

Programa de Ajuste Fiscal.
-.

É uma atitude coordenada e

avalizada pelo governador Luiz
Henrique, que parte daquele
simples princípio da dona.de casa:

s6 é possível comprar tudo o que
está na lista do supermercado se

hOuver dinheiro no bolso (ou na

bolsa). Ou seja, se o dinheiro não

der, alguma coisa? O supérfluo ou

o menos necessário? Vai ter que
ser cortada da lista. É assim

também que a�em as empresas,.

se parte do prlnc(pio da
..
dona de casa:csó é" !

possível,comprar tudo o

que está' na lista do
.

supermercado se houver
dinheiro no bolso?

a grosso modo. É claro que estas

têm acesso a financiamento até

para o capital de giro, mas mesmo
assim levam em conta uma

rigorosa programação de receita
e despesa para poder fechar o

.
exercício.

É assim que pensa o Grupo
. Gestor nomeado pelo governador
e que apresentou as propostas
para a programação financeira no
exercício de 2007. De acordo com
técnicos do Tesouro Estadual, o

Governo passa a ter como meta

opiniao@ocorreiodopovo.com,br

.

um 'aumento de 12% da RLD •

-.' Receita Uquida:Disponível (R$
715,9 milhões) em �elaçã� ao

realizado em 2006, o que significa
R$ 321,5 milhões a mais que a

'

RLD orçada.
Além de promover este

aumento da receita, o Estado

precisará reduzir o custeio em

todas as fontes de recurso; quase
50% na fonte 100 (arrecadaÇão
de impostos) e 38% ern fontes
próprias! O que equivale a cerca

de R$ 200 milhões. Uma forma
de recuperar recursos para o

Estado será através do programa
de ajuste nos beneficios fiscais e

regimes especiais, conforme já
abordado neste espaço. A partir
de Iwje, técnicos da Fazenda se

reunirão com representantes de
cada setor para reavaliar as

concessões. O trabalho prevê
diferentes etapas até sua

conclusão, em 'àbril.

• ENTRE ASPAS

" A polltica é uma atividade com suas especificídades, uma eleição
começa dentro de casa. Os primeiros a apoiar um candidato são os

parentes, então é natural que o político conte com eles, pessoas qu, ama
e confia, depois de eleito" .

'.

fernando Elias (PSOB), prefeito de São José, sobre a prática do nepotismo. '

"O futebol é muito dinâmico, e Itamar estava por merecer a oportunidade de mostrar
seu talento num centro maior. E por tudo que ele fez em Jaraguá, não poderíamos
tolher seus passos".
Lio Tiron�, presidente do Grêmio Esportivo Jeveníús.

IIHá muitos casos, principalmente em municípios menores, onde nem sempreo
nepotismo é resultado de má-fé".
Pedr!) Sérgio Steil, procurador-geral de Justiça, sobre o resultado da pesquisa do nepotismo no Poder Público
catarinense. ,>

• PONTO DE VISTA

Quaresma:
tempo de auto-reflexão

_,
I

AQuaresma é um período
de 40 dias que tem início na

quarta-feira de cinzas e se

estende até a Páscoa - maior

celebração religiosa da Igreja'
Católica, em que é

relembrada a ressurreição de
Jesus Cristo e a vitória sobre
a morte..

Segundo a-Bíblia, "Cristo
jejuou e rezou durante

.quarenta dias antes de

.

enfrentar as tentações do
demônio no deserto". Na
quarta-feira - um dia depois
do Carnaval>, os sacerdotes
colocam um pouquinho de
cinzas sobre a cabeça dos fiéis
durante a missa. O
significado desse gesto é

lembrar a todos que um dia a

vida termina, e .que deve ser

vivida intensamente, mas da
melhor maneira possível. Por
causa do pecado, Deus disse
a Adão: "És pó, e ao pó tu has
de tornar".

As cinzas nos fazem
recordar que nossa alma
estará diante de. Deus para
prestar contas de todos os atos
logo após a nossamorte físiCa.
A começar dos nossos

sentirnentos, hábitos e

pensamentos. AQuaresma é,
portanto, um tempo de
meditação, oração, jejum e

caridade. Durante esse

período, a Igreja nos convida
a meditar profundamente

.felipe Aquino
Teólogo e apresentador
dos programas Escola da
Fé e Trocando idéias, na
TV Canção Nova

sobre a Bíblia e viver a

mortificação (cortar um
.

doce, deixar a bebida, cortar
aTV ou alguma diversão, por
'exemplo) com a intenção de
fortalecer o espírito e vencer

as fraquezas da carne.

O que deve ser valorizado
nessas atitudes não é o

sacrifício em si, mas o fruto
da conversão e o fortaleci-

, mento espiritual que ele tr�z .

O tempo é de rever a vida e

abandonar pecados, como
orgulho, vaidade, arrogância,
prepotência, ganância, con
sumismo, gula, ira, inveja,
preguiça e mentira. "Vigiai e

,

orai, porque o espírito é forte,
mas a carne é fraca".
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• DOS BLOGS

l!iJf) CARLOS MERTEN

Um bom,
Outro nem tanto
Dois filmes que vi ontem
foram Letra e Música, comédia
romântica de Marc Lawrence
com Hugh Grant e Drew

Barrymore, e O Motoqueiro
Fantasma, de Mark Steven
Johnson, com Nicolas Cage e

Eva Mendes. Letra é Música

começa com 'um clipe
divertido, contando a história
do cantor interpretado por
Grant e resumindo sua

decadência, quando o

parceiro resolve seguir uma
carrelra solo (e vira o maior

sucesso). É muito engraçado
ver Hugh Grant, com seu jeito
de Cary Grant um pouco
atrapalhado, rebolando feito

Sidney Magal. O Motoqueiro é
mais um herói da Marvel que
vem para o cinema. Antes
tivesse ficado nos quadrinhos.
Achei horrível e olhem que
tinha achado Daredevil, com o

Ben Affleck, do mesmo

. diretor, bem legal.' Só fiquei
com duas dúvidas - Nicolas

Cage fez plástica? Tá muito'
estranho. E Eva Mendes, que
eu adorava, já era tão má atriz
ou ficou agora?

'

�1jhnp:!lbIOg.estadao.CDm.br/bIOg/merten

• DO LEITO'R

Valores

Acho que nunca testemu

nhamos tanta faltá de valores em
nosso país como se vê hoje em. E
quando uma sociedade não

valoriza aÉtica e aMoral... Com
o'tetnp), aspessoasnãovalorizam
a família, a honestidade, a

religião.Oprazer fácil,.as ligàçôes
.

superficíais tomam-se a moda
praticada por quase todos.

Hoje, nossa sociedade é

regida pelos valores associados
à fama e à fortuna. Não qual
quer-fama, mas pode ser qual-

I

quer fortuna.
Uma sociedade que valo

riza a riqueza adquirida não

necessariamente pelo trabalho
está condenada. Trabalhar é

difícil, já especular, traficar,
enganar, iludir são maneiras

iOl§iFARIA
Lula libera aliados
à guerra por Jobim
Agora é fogo para todo lado entre
Lula e os neogovemistas do
PMDB. Por exemplo, quando ci
goyemador Sérgio Cabral reúne
govemadores do PMOB no Rio
para pedir que o presidente da

legenda, Michel Temer, desista da

reeleição, o recado é deque Cabral
está fazendo isso a pedido ,do
presiderte. Para garantir a
nomeação, na cota do PMOB, de

,

um ministro indicado por Lula. No
caso, José Gomes Temporão, na
Saúde. Quando Temer junta-se ao

líder do PMOB na Câmara,
Henrique Eduardo Alves, e vai ao
Plana�o, dizer ao ministro Tarso
Genro que os deputados do partido
abrem mão, oficialmente, da
indicação do titular na Saúde, o que
eles fazem é declarar que estão

prontos para a guerra com Lula. A
,

aproximação entre Temer e
Garotinho deixou Lula irritadíssimo.
A avaliação do presidente e des
aliados no partido é de que, agora,
se Temer vencer a convenção terá
que ser grato a Garotinho, Portanto,
vai passar a atormentar o govemo
para ceder a Garotinho, no Rio, os
espaços reservados a Cabral. Isso
é inaceitável para Lula.

4J www.ig.com.br/blogdosblogs
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EOSdólares entrando,
cada vez mais c. '

'\)

Não apenas o saldo da balança�'3;i.
comercial - ainda bem elevado

para padrões históricos, a ')
pespeito do maior crescimentq .

"li
das importações - desemperra 8d
papel de algoz do processo de

valorização do real face do dólar- j G
. ,I

para desespero justamente dos .,

exportadores que, até prova em
.

�1
_

contrário, continuam I. ):)

contribuindo com a venda dose :)
produtos no exterior para a I�r,?'\ ,

apreciação da moeda nacional. 'j:"
,

Há outra fonte importante que, 'If)
"

tudo indica, tende a pressionar r � '(
.

•
J:)

- com o mesmo vigor o processo ,_,

de valorização do real. O IEDI _,
"1

Instituto de Estudos para o
�,.

-

Desenvolvimento Industrial - ".:,�,

destac o fato do fluxo do IDE" �,b

nos ( ,os três meses terficadó::1
em torna de US$ 2 bilhões por. ,Js.
mês, Quando compara os fluxosb

,

de entrada de dólares para J',):)

investimento direto ocorridos ! rrq
apenas em janeiro, o IEDI \

constata que o crescimento tem
.. "

sido constante e expressivo nos'
' J

últimos anos, Pelo jeito, a menBtl
que alguma mágica se faça, o te'{0-
tende a se manter valorizado pêé) -

muito tempo ainda! J:)frl

4JhHp:llmariaClaradopradO,bli9.ig,Com.br r, {;;(í

IIIMario Eugenio 'Saturno
Pesquisador Iecnoloçista Sênior do Instituto Nacional de

.

Pesquisas Espaciais (INPE)

fáceis de se adquirir fortunas.
Quando crianças, aprende

mos com os três porquinhos
que omelhor, o que é bom (casa
de tijolos) dá trabalho, é

demorado, requer habilidade.
Mas é o que detém o lobomau.
Com Pedrinho (e o lobo)
aprendemos que não se deve

mentir, do contrário, quando
dissermos a verdade ninguém
acreditará. Na Igreja, apren
demos os Dez Mandamentos

que nos dão (auto)confiança
em um Ser Supremo, infalível(

e a conviver socialmente,
Será que pais e professores

não abandonaram a Igreja e

deixaram de contar essas

fábulas formadoras de caráter
aos filhos e alunos? Será que

"

não deixam demais as crianças
expostas à televisão? Muil:�P
pais sobrecarregam-se '-ate
trabalho, esgotando-se, qu;,int'
do, na verdade, o qud::;'c?�
crianças necessitam não \ã@
muitos brinquedos e rout3gs�
mas do tempo disponível. >' 'i�'�

.

Diz-se que as palavrás'
comovem e os exemples
arrastam. 'As crianças fazerhl-ü'Í
que você faz e ignoram o �r

'

você diz. De nada adia'fiW
,

dizer que é bom, honesto.'
trabalhador, esforçado, quê'
superou tantas dificuldades. Se
os olhos c1�les não virem i&s,{:!;;
gabar-se pode ser irritanté.

( I

Nada é melhor do que colher
os bons frutos de uma b6�

1.11..
semeadura.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1,680carac, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados pb?()'
e-mail redação@ocorreiodopovo.com.br.ouporcartanoendereçoCoroneIProcópioGomesdeOliveira246.·clW·C!
89251 200, Caixa Postal 19, É obrigatório informar nome completo, profissão; *CPF e * telefone (* não serão.I»
publicados). 1(.1
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ACUSAÇÃO: PEEMEDEBISTA GARANTE QUE VEREADORES AUADOS NÃO FORAM CONSULTADOS

1, ••PMDB avalia indicação do

�prefeito para líder de governo
.... Rudibert Tank se

r:/ eúne com executiva
para decidir sobre

r postura na Câmara

. I

_- CAROLINA TOMASELLI
SCHROEDER

Os representantes dos
r partidos que compõem a

bas� aliada do governo

o- municipal na Câmara de
Vereadores ainda não

7' digeriram bem a indicação
do vereadorNelson João Zoz
(PSDB) como líder de

!
vemo para o biênio 2007/

"'\' 2008. A expectativa era de,
:f que o prefeito indicasse um

,

dos quatro vereadores de

partidos aliados - PP e PMDB

-, já que o líder de governo
sugere um porta-voz e

defensor dos projetos do
Executivo na Câmara. Em

2004, o PSDB disputou as

eleições municipais coligado
com o PFL, do candidato a

prefeito Hilmar Hertel.
O assunto será discutido

em uma reunião dá
executiva do PMDB ainda

_,p,s,ta
semana, informou o líder

"à"a bancada Rudibert Tank,
Inconformado, o vereador

'afirma que o partido vai se

posicionar sobre a indicação

Ministério confirma
prejuízos ao Issem
JARAGUÁ DO SUL informações prestadas pelos

dirigentes do instituto,
Auditoria-fisca] realizada obriga que todos os contratos

pelo Ministério da tenham como foro a cidade
Previdência no Issem de Jaraguá do Sul, imposição',
(Instituto de Seguridade dos que o Deutsche Bank' não
Servidores Públicos) apontou aceita. Em função disso, a

prejuízo da ordem de R$ custódia dos ativos do Issem,
2.521.001,23 com a compra assim como os pagamentos
de títulos públicos federais e pelos serviços prestados,
com a contratação de agente estão sendo realizados de
custodiante. O relatório, forma precana desde
enviado à autarquia em novembro de 2005".
meados de dezembro e O Ministério da
divulgado esta semana, Previdência conclui a'

contradiz as declarações do auditoria lembrando a

atual presidente do instituto, transferência da custódia dos
Juliano Nora, de que o títulos federais - NTN
ministério pão havia '(Notas do Tesouro Naciona)
encontrado ilegalidades na para o Besc, "a custo zero,

operação financeira, resolvendo dessa forma a

tampoucoprejuízosaoscofres pendência junto ao

do Issem. Nora garantiu que Deutsche Bank sem, no

o Issem teve lucro de cerca entanto, elidir .a

de R$ 1,3 milhão, com os responsabilidade. adrni-
juros dos títulos."" nistrativa dos que descu-'

coligação e ocupar a A auditoria, realizada mpriram normas internas do
titularidade de três das seis entre novembro de 2005 a instituto",
secretárias, além de estar março do ano passado, afirma A compra dos títulos
representado pelo vice- também que a contratação federais e a contratação do
prefeito Luis Aparício Ribas. do agente custodianre - Deutsch Bank como agente
"O PMDB com certeza vai serviçevoealiaado- semi a v custodiante foram realizadas
lançar cabeça de chapa na autorização do Conselho de na gestão do então

próxima eleição. Já coloquei"
'

"Admírristraçãó cl'ô'Issem':'''f6i <:"l'préSid�nt:ê'tldlisem, Walter
meu nome à disposição, assim irregular, já que o contrato Falcone, num total de R$
como o vice-prefeito. E isto entre o instituro e o Deusche 17,9 milhões. Com taxa de
tudo (a indicação do líder Bank não se encontrava administração em de R$
de governo) será levado em devidamente formalizado, 800,00 por mês. A operação
conta no ano que vem", uma vez que existia financeira foi contestada
ameaçou o vereador, que questionamentos quanto à pelos servidores municipais,
forma a bancada pee - comarca em que este deve o que resultou na denúncia
medebista junto comNorma ser registrado. ao Minis tério da Previ-
Maas Stricker. ,"A lei municipal, pelas dência.

PIERD RAGAZZI/DCP

Segunda Rudibert Tank, a decisão do prefeito será levada em conta nas eleições municipais do ano que vem

que, garante, foi feita sem

consulta previa aos

vereadores da base aliada.
"Indicar alguém da oposição
como líder de governo. Os
vereadores do ptóprio PP
ficaram, assustados. Isto
demonstra que tem alguma
coisa de errado", largou
Tank.

O vereador revela que
havia uma expectativa de

que ele mesmo seria o

indicado para a função, até
por ter sido defensor e

apaziguador de conflitos
entre Legislativo e Executivo

nos últimos dois anos, na

condição de presidente da
Câmara. "Poderia ser outro

da coligação, mas não um

vereador da oposição. Faltou
diplomacia do prefeito",
alfinetou o peemedebista,
frisando não ter "nada'
contra" o parlamentar tu
cano, "um vereador parceiro
e atuante".

Para Tank, é possível até
que o partido decida manter
no Legislativo uma postura
de independência em

relação à administração,
mesmo fazendo parte da

-

Tradição
.

A confirmação da admi-
'

nistradora de Empresa (com
especialização em Marke
ting), Patrícia da Silva, na
chefia de Comunicação da

.Prefeitura de Jaraguá do Sul
r c9mprova a falta de respeito

os poderes aos profissionais
de comunicação.
Aliás, é tradição por essas

bandas, salvo raras exceções,
pessoassem formação na área
s,erem nomeadas para cargos
em assessoria de comuni

cação.

Taxa
O problema se repete quando

se trata doGinásio de Esportes
Rodolfo Jahn. Vereador
Marcos Mannes (PSDB)
denunciou a cobrança de taxa,
pela Prefeitura, para utilização
,oespaço.

E agora?
Vereadora Maria Lúcia

Richard (PMDB) afirmou
que o Legislativo está sendo

responsabilizado pela
cobrança de taxa para

'aluguel do parque de

exposições. Disse ter sido

procurada por pessoas que,
ao questionar a cobrança na
Prefeitura, teriam sido
informadas que a mesma "foi
autorizada pelos vereadores".
Entretanto, não há lei

municipal que autorize a

cobrança da taxa.

Fiscalização
E pior: sem o devido boleto

bancário, o que não garante a

destinação do dinheiro para os
cofres públicos. O tucano

apresentou indicação ao

Executivo para isentar a

população do pagamento.

Contraponto
o presidente do PTE, Jair

Alexandre, e overeadorTerrys
daSilvagarantiramque a saída
do, parti.<tQ da base ãlIa foi
decidida após conversa

individual com membros da

executiva e respaldada pela
maíoríase que a decis�o foi
comunicada ao Diretório
Estadual.

G,

Dívidas
Jaraguá do Sul tem R$ 8,2 milhões de dívidas fundadas, de

longo prazo, que devem ser pagas em 2007. Omontante inclui
o financiamento do prédio que hoje abriga a prefeitura, com
pagamento anual em torno de R$ 2,2 milhões, e que termina
este ano. Já em 2005 e 2006, os dois primeiros anos do governo
Moacir Bertoldi (PR), foram pagos em torno de R$ 17 milhões.

Economia
A economia brasileira cresceu mais no governo Lula do

que nos dois mandatos de FHC. O aumento do PIB (Produto
Interno Bruto) nos quatro anos da administração petista foi
de 2,6%, ao mesmo tempo em que a renda per capita cresceu
1,2% ao ano.

Já nos oito anos governados pelos tucanos - de 1995 a 2002
- o PIB cresceu 2,3% e a renda de cada brasileiro subiu em

média 0,8% ao ano. Os dados são do IBOE .

Curso
o Setor de Capacitação da Acijs (Associação Empresarial

de Jaraguá do Sul), em parceria com a Sociedade Educacional
de Santa Catarina, realiza no próximo dia 10 o Curso
Introdução ao mercado de ações.
O objetivo é oferecer conhecimentos que possibilitem aos

investir em área de negócios em constante evolução.

Ameaça
Alexandre afirma que, na

condição de presidente,
desautorizaqualquermembroda
siglaaassumircompromissos de
fôrmaOOcialemrioinedopartido
CDll1prefeito,viceousecretários,
"podendo osmesmos sofrerem
sançõesprevistasnoestatutodo
partid "

o.

Previsão
O racha interno no PTE

deve se prolongar por mais
alguns dias, atéque as vaidades
e os interesses sejam atendidos.
Aliás, umdirigente do partido
já contou o final da novela.
"Logo, logo o Jair e o prefeito
estarão se abraçando e tudo se

revolverá".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4AI QUINTA-FEIRA, 01 de março de 2007

----------------------------------------------------------------------------------------------�-----------,-

REGIÃO
redacao@ocorreiodopovo.com.br

PARA SUAR: ROTEIRO MAIS LONGO É DE 43 QUILÔMETROS, NA SERRA DO CANIVETE

Turismo organiza círcuíto de
.

,

caminhadas e mountain bike
Inscrições para o

-primeiro dos nove

percursos previstos
'começam hoje, dia 10

KELLY ERDMANN
CORUPÁ

Quem gosta de esporte e

de natureza pode preparar o
fôlego para participar do
Circuito Municipal de
Trilhas e Aventuras de.
Schroeder. A Secretaria de
Turismo programa, demarço

. até dezembro, nove etapas

que incluem desde passeios
até escaladas e percursos de

,43 quilômetros de extensão

feitos de bicicleta.
A primeira expedição,

marcada pela acontecer no

dia 24 deste mês, vai levar
os participantes até a rota

das cachoeiras de Schroeder.
São 2,2 mil metros próprios
aos adeptos do trekking
(caminhadas ecológicas).
Aqueles que preferem testar

a resistência física em trechos
:"mais longos, a dica é esperar
até 25 de agosto, quando
ocorre a 5ª etapa do Circuito,
�desta vez com passagem pela ,

Estação do Bracinho por
meio de 26 quilômetros de

andanças.
Além disso, estão

previstos outros dois

Bracinho é um dos locais escolhidos para as caminhadas do Circuito de Trilhas e Aventuras de Schroeder

específicos aos praticantes
do mountain bike. O mais

curto é de 40 quilômetros,
na Estrada do Rio Manso,
em outubro. Mas, antes há
o percurso campeão em

distância, com 43 mil
metros de extensão pela
Serra do Canivete, no dia
23 de junho.

Segundo o assessor de
Turismo da Prefeitura,
Ivânio Laube, o objetivo é
divulgar os pontos turísticos
da cidade e, ao mesmo

tempo, incentivar a prática
de esportes em meio à

natureza. Ele explica que
esta também é uma forma de
desenvolver a consciência

ecológica nas pessoas,
buscando assim a preservação
da fauna e flora existentes na

região.
As inscrições referentes ao

primeiro circuito começamhoje
e podem ser feitas na Secretaria
de Agricul-tura e Turismo,
anexa à Prefeitura. Os únicos

custos que os participantes têm
são quanto aos acessórios

adequados para a caminhada,
como tênis, e o valor cobrado
na entrada dos locais onde
acontecem as caminhadas. Vale
lembrar que, segundo Laube,
para cada roteiro são 30 vagas
e elas só podem ser garantidas
no período de cadastro

estipulado pela organização.

CIRCUITO

Rotas das cachoeiras (24/3);
Morro Pelado (28/4);
Serra do Agudo (26/5);
Serra do Canivete (23/6);
Trilha das Cascatas (28/7);
Estação Ecológica do
Bracinho (25/8);
Estrada Rio Manso (27/10);
Arroio Gerônimo (24/11);
Morro Schroeder (8/12)

INSCRiÇÕES
A partir do início de cada

mês, na Secretaria de

Agricultura e Turismo de
Schroeder

.

,

.

.

I

•

.

• Inscrições para
Bazar de produtos apreendidos pela Receita curso de bombeiro

'PQMERODE

O Hospital e

Maternidade Rio do Testo,
em Pomerode, organiza para
sábado, dia 10, um bazar com

produtos apreendidos pela
Receita Federal. Os itens

serão vendidos por preços
abaixo do que é praticado no
comércio e a quantia final
fica com a entidade.

Os interessados em

participar devem ir cedo ao

Ginásio de Esportes Ralf

Knaesel, no. Parque de
Eventos da Festa Pomerana,
para garantir a senha de
acesso. Elas devem ser

distribuídas entre 7h e 11h,
por ordem de chegada e

mediante a apresentação do
documento de identidade ou
CPF. Já o bazar começa às 8h
e se estende até às 13h

daquele sábado.

Quem adquirir qualquer
um dos produtos disponíveis

Dvd 's estão na lista de ofertas

precisa fazer o pagamento
à vista e em dinheiro. O
valor máximo de compra

para cada pessoa é de R$
600. Na hora de acertar a

conta é exigida a

apresentação do RG e CPF.
Entre' as mercadorias

oferecidas estão

eletroeletrônicos, como

câmeras fotográficas,
calculadoras, aparelhos de cd

player, de dvd e mp3 para

automóveis, gravadores, e

televisores. Além disso, há
também utensílios de cozinha,
perfumes, óculos, peças para
carros e motos,material escolar,
ferra�entas elétricas e

acessórios em geral. (KE)

Crianças com 12 anos ou que

estejampróximos de completar
esta idade podem se preparar

para fazer parte do Corpo de
Bombeiros Voluntários. A
Câmara de Schroeder aprovou
projeto proposto pela
corpóração a fim de iniciar um
curso de formação na cidade.
As inscrições ocontecem no

sábado, 3, das 8h30 às 11h30,
na Escola Professor Emílio da
Silva. As aulas serão

ministradas no mesmo local,
a partir do dia 17.
O curso é de nove meses e os

integrantes têm a chance de
continuar os estudos até os 18

anos, passando pelos níveis

"mirim" e "aspirante". Depois
disso, eles se formam e dão

seqüência ao trabalho como

voluntários adultos. Os
iniciantes aprendem desde o

histórico do grupo até noções
de ecologia, educação,
civismo, entre outras

disciplinas.

O CORREIO DO }lO�

dinheiro na compra de um

aparelho de ar-condicionado,
um computador e no acerto de
outras pendências.

De acordo com a

funcionária a entrega dos
camês vai servir também con1b
senso.O objetivo é organizarp
cadastro junto aoMinistério do
Trabalho, Fetaesc (Federaç�o
dos Trabalhadores na

AgriculturadoEstado de Santa
Catarina) e Contag
(Confederação Nacional dos
Trabalhadores naAgricultura).

Atualmente a entidade
schroedense conta 1+7
associados, mas, foram gerados
502 carnês de contribuição
sindical. A sede fica na Rua
Marechal Castelo Branco,
próximo à Prefeitura. O
telefone de contato é 3374·
1246.

Sindicato entrega
taxa de contribuição

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.

Atividades Complementares'
no MARISTA

W Colégio Marista São Luís
Jl? nn Q\t www.mcristc.orq.br
"V€DO'l?', 47 - 33710313
MARISTA

I
I

W

J, X

�

f
,1

Em clima de muita alegria, entusiasmo, descontração
e vivencia de grupo, teve inicio na tarde da última terça
feira, 28 de fevereiro, as Atividades Extra Curriculares;'

esportivas, culturais, formativas e tecnológicas no

Colégio Marista São Luís.
Tendo pautado sua proposta pedagógica
essencialmente na formação integral da pessoa, o

Colégio Marista São Luís, oferece aos seus alunos uma

série de atividades complementares; sendo elas: teatro,

dança, futsal, basquete, voleibol, PJM (Pastoral Juvenil
Marista) e robótica básica e avançada.

.

A qualidade do serviço prestado pode ser comprovada i
pelo trabalho realizado pelos profissionais
especializados que atuam nas diversas atividades, �.
desenvolvidas como forma de vaiorização e de

manifestação da personalidade.
As atividades complementares não visam apenas

competições, mas sim um objetivo maior: a formação
integral, buscando proporcionar autodisciplina, maior
concentração, lnteqração e socialização de alunos,
professores e familiares. Tais atividades alongam o

turno da aula dos educandos e permitem uma maior

convivência no ambiente escolar, tornando o Colégio
uma extensão de sua casa.

SCHROEDER

Os agricultores de
Schroeder precisam passar no

Sindicato dos Trabalhadores
Rurais para retirar a taxa de

contribuição sindical. A

informação é da secretáriaDiva
Strelow, lembrando que este

ano o documento não será

enviado pelos Correios a

residências dessas pessoas.
O valor cobrado é igual para

todos os produtores, sendo
fixado em R$ 47, com

vencimento até o dia 30 de
abril. Depois disso, a quantia a
ser paga sobe para R$ 55,22.
Ambos são recolhidos nas

agências bancárias .

Em 2007, foram repassados
ao Sindicato de Schroeder R$
6 mil referentes à taxa. A
diretoria optou por utilizar este

LEIA O MUNDO

******...
*****
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DESLIZAMENTO DE TERRA: CAUSA DO ACIDENTE AINDA NÃO FOI IDENTIFICADA
I

Funcionários são soterrados
em obras na Ilha da Figueira
Alcedi Padilha e

,Ademir Ramos ficaram
presos em buraco para
f�bulação em empresa
'.H

DAIANE ZANGHELINI
.JARAGUÁ DO SUL

" Dois funcionários de uma
construtora foram soterrados
na tarde de ontem quando'

. faziam um buraco para

tubulação nos fundos da

empresa Tritec, Bairro Ilha
da Figueira. Alcedi Agenor
Padilha, 21 anos, e Ademir
Ramos (idade não

informada) foram
encaminhados ao pronto
socorro do Hospital e

Maternidade São José.
Segundo o Corpo de

Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul, que realizou
.

o resgate, os funcionários
:_ foram surpreendidos com

: deslizamento de terra e

� ficaram presos em um buraco
f de aproximadamente dois

r' metros de profundidade.
l Padilha apresentava pressão
i baixa, dores e ferimentos no

braço esquerdo e joelho
,

.

direito, e Ramos foi socorrido
;

com suspeita de fratura no

tórax e de hemorragia
interna. A' causa do
deslizamento ainda não foi
identificada.

Um dos socorristas

informou que Alcedi

PIERO RAGAZZIjOCP

conseguiu'sair do
I
buraco 'internados. Mas segundo uma

sozinho. Já Ademir, que atendente do hospital, os

estava com ferimentos mais Padilha e Ramos estavam

graves, ficou com os pés
presos entre os tubos e teve

de ser retirado do buraco pela
corporação. A operação, da
saída até' a volta dos
bombeiros à sede, levou .18
minutos. A construtora

responsável pela obra não.

quis se pronunciar sobre o

assunto.

Até ó fechamento desta

edição, os dois permaneciam

conscientes e passavam bem.
SINDICATO A

reportagem do O Correio do
Povo tentou contato com

diretores do Siticom

(Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Civil e do

Mobiliário) para obter

informações sobre as

providências trabalhistas,
sem sucesso.

Um especialista em direito

trabalhista, que preferiu não

se identificar, no entanto,
garantiu que, se comprovada
negligência' ou falta de

segurança na obra, cabe

indenização aos trabalhadores.

segunda-feira, no trecho
.

não duplicado da BR-I0l, na
divisa dos municípios de
Sombrio e Santa Rosa do Sul.

Sete pessoasmorreram com

o choque entre um Gol, com
placas de Tabuleiro do Norte/
CE e um caminhão de Pelotas/
RS.

Associação protesta contra doenças profissionais
A Apiler (Associação de

Portadores. de Doenças
Profissionais) de Jaraguá do

l�_. ',i, Sul
c

realizou ontem

• manitestaçâo em Itajaí, em

frente à sede da empresa
Seara/Cargill, para lembrar o
"Dia Internacional de
Combate .às Doenças

. Profissionais", instituído em

28 de fevereiro. Segundo a

presidente Rosane da Silva,
a empresa de processamento
de carne de aves tem "um

grande número de
trabalhadores que sofrem de

doenças profissionais no

Estado".

Hoje, a Apiler presta
orientação para cerca de mil

portadores de LER (Lesões

� por Esforço Repetitivo) e

" Dart (Distúrbio Osteo-

muscular Relacionado ao'
Trabalho). As doenças mais

comuns são tendinite
(dedos), bursite (articu
lações), síndrome do túnel

cárpico (pulsos), síndrome
de impacto do ombro e

problemas de coluna.
Para Rosane, apesar da

divulgação acerca' das

doenças profissionais, faltam
medidas de prevenção por

parte das empresas da

microrregião. Cita que, em

alguns casos, os imóveis são

ergonômicos (adaptam-se ao

porte físico dos
trabalhadores), mas QS

funcionários não são

orientados a ajustá-los
conforme suas características.

"Outras vezes, os operários
são obrigados a recuperar na

produção o tempo gasto com
a ginástica laboral (movi
mentos . preventivos)",
afirma.
A ex- costureira Marcia

Círico, 40 anos, sofre com

dores nos ombros, cotovelos
e pulso esquerdo devido aos

movimentos repetitivos no

trabalho. Ela começou a

sentir dores nos ombros em

1996, depois de dois anos na

função. Mesmo assim,
continuou no mesmo posto

P_9fmais dois anos e procurou

ajuda somente quando as

dores aumentaram e

migraram para as

articulações. "Quem sente

dores diárias deve procurar

ajuda logo no início, pois
essas doenças não têm cura",
alertou. (DZ) Marcia sofre de LER há 11 anos

Nota de esclarecimento das loterias CAIXA'

A área de loterias da CAIXA, por intermédio desta notlil, VérTl
esclarecer as

.

afirmações do jornal Correio do Povo, publicadas no dia 8 de'
fevereiro de
2007.

• Antes de acusar a Caixa Econõmica Federal; é importante conhecer
a fundo como funcionam as Loterias Federais do Brasil. Assim como

em qualquer outra parte do mundo, as loterias oficiais sempre são '

reguladas ou administradas pelo o Estado em razão de d'bis principals
motivos: 1°) Por que é dever do Estado salvaguardar a integridade da
vida social e impedir o surgimento e proliferação de jogos, que ". 1
podem ser perniciosos à sociedade, principalmente quando em mãos
de aventureiros; 2°) Por que necessariamente parte da arrecadação
das loterias é revertida a programas governamentais, tendo como

base princípios. éticos de solidariedade social (em qualquer parte dd
mundo).

"
'.' J

• As loterias têm por natureza forte componente redistributivo de
renda, em decorrência dos repasses de recursos para o-tomento de
áreas prioritárias dos governos, principalmente a área social. Desde
que passaram a ser administradas pela CAIXA, as Loterias Federais

repassam 34,8% de sua arrecadação para áreas corno educação,
segurança, seguridade social, esporte e cultura .

- É importante destacar que a maior beneficiária com arrecadação
das Loterias Federais é a população brasileira eorn a canalização dos
recursos para aplicação em programas do Governo Federal. Isso

acontece por causa da contribuição voluntária, ou seja, a cada R$ 1

apostado, R$ 0,48 (incluído o percentual para o imposto de renda) .

voltam para a sociedade por meio de investimento nas áreas çltadas
acima.

'

• Recebem recursos das Loterias Federais: a Seguridade Social, o
Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), os Comitês Olímpico e

Paraolímpico Brasileiros (COB e CPB), o Ministério dos Esportes
(ME), o Fundo Nacional da Cultura (FNC), os Clubes de Futebol e o

Fundo de Investimento ao Estudante de Curso Superior (Fies).

• É também com os repasses das Loterias CAIXA que cerca de 396 ;

mil estudantes carentes cursam o ensino superior, por intermédio do
FIES. É por meio dos repasses sociais que o esporte paraolímpico
teve seu melhor resultado nas Paraolimpíadas:de Atenas, onde
conquistou 33 medalhas. É com o dinheiro das Cciierias:Federais que
presídios de alta segurança estão sendo construídos no- Brasil.

.

• O papel do Estado na administração das loterias também garante o

retorno para a sociedade de praticamente tudo Q que se arrecada com
os produtos, seja em forma de prêmios, impostos, repasses para
beneficiários legáis; até mesmo o percentual destinado para custeie e

manutenção retorna em forma de emprego e renda, na remuneração
dos Empresários Lotéricos, no pagamento das empresàs
fornecedoras de equipamentos, rede de comunicação, confecção e

distribuição de insumos, além de sua utilização ria manutenção de'
estnnura para processamento, sorteio, apuração, pagamento das

apostas premiadas e de todos os grandes processos que envolvem
as loterias. ..,

• As loterias de outros países, assim como no Brasil, tarnbérn.são
reguladas pelo Estado porque, corno já consignado, nec.essariamente
parte da sua arrecadação é revertida para programas
governamentais. Em Portugal, por exemplo; a, Loteriã da Santa Casa
de Misericórdia de Lisboa foi criada com o objetivo de socorrer os

doentes e enfermos. No México, os recursos beneficiam a educação
e a saúde. Na Irlanda, a destinação social vai para a

cultura e o esporte. E nos Estados Unidos, no período de 1790 a 1865,
50 faculdades, 300 escolas e 200 igrejas foram construídas com
recursos provenientes de loterias. Mais notoriamente, as
Universidades de Harvard, Yale, Princeton e Columbia receberam
contribuições das loterias americanas.

• Também é necessário ressaltar que os valores divulgados pela
CAIXA para o pagamento de prêmios das Loterias Federais são
valores líquidos, já deduzido o imposto de renda devido, ou seja, do
total arrecadado, cerca de 44% são destinados ao paqameotooe
prêmios (30,8% prêmio líquido + 13,2% írnposto de renda).
Com os esclarecimentos aqui prestados, esperamos ter contribuí.do
quanto à responsabilidade social atribuída à CAIXA Econõmica
Federal e suas nove modalidades de loterias. É por meio da vendá
das Loterias Federais que a CAIXA garante a integridade de repasses
fundamentais para o desenvolvimento de áreas prioritárias no Brasil
razão de sua existência,

In,'torrnaçôea: wwvv.ctglj.com�br I (47) 9973-8741
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"'agem de Transatlântico
,

.

PIERD RAGAZZl/DCP

��

No próximo domingo,
d�a 4, sete garotas da

agência Catarina Modelos
dê J araguá do Sul vão

I
b 1"

.

em arcar no transat annco

it�liano 'Costa Romântica'.
I

São quatro dias de viagem
d� porto de Santos até a

B�hia. A seleção foi feita na

a�ência V. Models de

Curítíba e os critérios de

s�leção foram a altura (mais
dé 1,73), a idade (acima de
1$), e cabelos compridos.

Isso porque as modelos
terão que apresentar
diferentes cortes de

cabelo, feitos por

profissionais renomados
como Carlos Carrasco e

Mauro Freire. Conforme o

sócio da Agência Catarina
Modelos FabrícioWelter, é
a primeira vez que
acontece um trabalho
deste tipo e é um

reconhecimento para as

meninas de Jaraguá.

�agamento do IPTU,
.

": erra no dia 9 o prazo para o pagamento do IPTU em

c ',. �a única, com 18% de desconto. A data é a mesma

p��á:os contríbuíntes que optaram pelo parcelamento, em
a��?ito vezes. O petcentual descontado não incide sobre

I

�%JiS
de Serviços Públicos e Limpeza Urbana. Quem

p �f.erir parcelar, o valor da prestação não pode ser inferior
:35% daUPM (Unidade PadrãoMunicipal). Osmoradores

.Cl;tt.��·ainda não receberam os camês devem procurar aReceita .

llriputária, na Prefeitura. O imposto pode ser pago em

quálquér agência bancária ou lotérica até o vencimento.

Depois disso, o pagamento será aceito somente na Caixa
Econômica Federal.
" ,

Encontro.de Secretários
tj ;�

Çcmeça hoje o 35º

Encontro de Secretários
I Municipais de Saúde de

Santa Catarina. O evento

acontece na Scar, a partir
das 20h30. Espera-se a

presença do governador
Luiz Henrique da Silveira,
-do prefeitoMoacir Bertoldi,
de presidente do Cosems

(Conselho dos Secretários

Municipais de Saúde) do
Estado, Celso Della

giustiria, secretário de

Estado da Saúde, Eduardo
Cherem, e do secretário de
Saúde de [araguá do Sul,
Sérgio Ferrazza. O evento

prossegue amanhã, a partir
das 9 horas com precisão
de término às 17h30.
N a oportunidade, será

feitas a eleição e pose da
nova diretoria do Cosems/
SC. O evento é uma

realização do Cosems/SC e

da Secretaria de Saúde de

Jaraguá doSul.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Curso
O curso "Introdução ao

mercado de ações" é umaboa
oportunidade para entender
a dinâmica de uma atividade
cada vez mais presente no

meio empresarial: omercado
de ações. O setor de

Capacitação da ACl]S em

parceria com a Sociesc
(Sociedade Educacional de
Santa Catarina) é que está

promovendo o evento, que
acontece no dia 10demarço.
O ministrante é Raphael
Cordeiro, mais informações e
inscrições pelo telefone 3275-
7059 ou pelo e-mail
capacitacaoârg'acijs.com.br

C'onvênio
A Fundação Jaraguaense

do Meio Ambiente deve
assinar novo convênio para
ampliar a sua competência
nos licenciamentos ambi
entais e dar maior rapidez
às emissões dos documentos
e na fiscalização. Conforme
Leocádio Neves e Silva,

.

assessor de Meio Ambiente
da Fujama, a instituição
pretende implantar uma
Central de Atendimento,
criar um site da Fundação,
realizar concurso público
para a formação do próprio
quadro � ampliar as áreas de
lazer e revitalização de

espaços ambientais pú
blicos. Além de estudos
sobre a implantação de um

parque zoobotânico em

Jaraguá do Sul.

Bolsa de Estudos
As inscrições para concessão

de auxílio financeiro da
Prefeitura de Jaraguá do Sul
estão abertas até o dia 9. Os
alunos de baixa renda familiar

que moram no município
devem preencher o cadastro

que está disponível no site

www.portal.jaraguadosul.com.bt
O aluno deve ficar atento,
porque a inscrição só terá

validade com a entrega de

cópia impressa, com os

documentos exigidos no editaL
Aentrega do cadastropode ser .

feita de segunda a sexta-feira,
das 7h30min às 13h30min, no
pavilhão' "B" do Parque
Municipal de Evento�. O
auxílio deverá beneficiar 300
estudantes, que dividirão 500
UPMs - R$ 92,56-, cabendo a

cada aluno cerca de R$ 130,00
mensais durante seis meses.

Doação
AFundação Municipal de

Esportes doou 80 bolas das
modalidades: vôlei, han
debol e futsal, para a
Secretaria de Desenvol
vimento Social e Família de

Jaraguá do Sul. A doação
foi por meio do Programa
"Pintando a Liberdade",
realizado em parceria entre
a Fesporte e oMinistério do

Esporte.

PIERD RAGAZZI/DCP

Consórcio de Saúde
A exemplo de Corupá, a

Secretaria de Saúde de

J araguá do Sul pretende
.

ingressar no Consórcio

Intermunicipal de Saúde,
do qual participam nove

cidades no Norte e litoral
Norte do Estado. Entre as

vantagens, consultas
especializadas em oftal

mologia, otorrinolaringo
logia, urologia, neuro-logia

Os skati&tas da regr
inauguração dapista
term1nat no dia
trabalho.

e fonoaudiologia, entre

outros que são compradas
pelo preço da tabela do
SUS. Também está previsto
o credenciamento de

algumas clínicas para
exames de média e alta

complexidade. Implantado
em 1999, o consórcio é

presidido pelo prefeito de
São Bento do Sul,
Fernando Mallon.

• INDICADORES

DETALHE

Inauguração em
Guaramirim

Acontece hoje, às 9h, a
inauguração da Escola
Padre Mathias em
Guaramirim. No total forma
dois anos de entre compra
e adequação do terreno e a

construção do prédio. A
Escola Pe. Mathias tem

. registro desde o ano de
1943, quando acidade
ainda pertencia a Joinville.
No ano passado a atual

administração entregou à
comunidade a reforma do
prédio que abrigava a

escola e agora poderá se

tornar Centro de Educação
. Infantil.

Orientação Gratuita

O Núcleo de Consultores
Acijs e Apevi oferece
consultoria gratuita para as

empresas de Jaraguá do
Sul desde o dia 26 de
fevereiro. As orientações
compreendem as áreas
Comercial, Marketing,
Alimentos, Qualidade,
Treinamento e

Desenvolvimento de
Récursos Humanos. O
objetivo é aumentar o nível
de competitividade das

empresas e contribuir para
a tomada de decisões. Os
empresários interessados .

no serviço devem fazer o
agendamento na Central de
Relacionamentos Acijs,
pelo telefone 3275-7021 .

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL e.ns 2,121 11

PARALELO 2,20 2,30 11

TURISMO 2,038 2,202 11

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA . 43.892 1,73%
11 DOW JONES (N. York) 12.268 043%
11 MERVAL (B. Aires) 2.067 072%
Ie NIKKEI (Tokio) 17.607 -2,85%

• FALECIMENTOS

• POUPANÇA
0,6331

• CUB fevereiro

R$890,14

Faleceu às 19:40h do dia 27/02, o senhor Albino Odorizzi, com idade 69
anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no

Cemitério Municipal da Vilalenzi.

LEIA O MUNDO 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 ínteressa a você.
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GARANTI COM A GOLEADA POR 6X1, TIME JARAGUAENSE CONFIRMA PRIMEIRO LUGAR
-

.

Malwee bate o Remo e está
.

,

classificada para a semifinal

Falcão mareou duas vezes na partída de ontem, assumiu a artilharia da competição com sete gols, mas desfalca a equipe amanhã

Hoje a equipe folga
e amanhã terá cinco

desfalques contra
Russas do Ceará

JULIMAR PIVATTO
TERESÓPOLIS

A Malwee garantiu a

classificação e o primeiro lugar
do Grupo H da Taça Brasil,
ontem, contra o Remo. Com a

.

goleada por 6x 1 sobre os

paraenses, o time do técnico
Fernando Ferretti chegou aos

15 pontos e manteve

aproveitamento de 100% na

competição. Hoje a. equipe
folga na tabela e amanhã
enfrenta o Russas, do Ceará. O
treinador aproveitou a

classificaçãoantecipada e cinco
jogadores queimaram cartões

amarelos - Xande, Leco, Falcão

Willian e Chico não enfrentam
os cearenses amanhã, às 18h30.

O time j araguaense
enfrentou dificuldades com a

marcação paraense no primeiro
.tempo. Aos 5'31", Valdin
recebeu passe de Falcão e, de
frente para o gol, abriu o placar.
Dois minutos depois, Willian
teve duas chances de ampliar
o placar. Mas quem mareou

novamente foi Valdin. Aos

14'14", Xande chutou e o

camisa 13 completou para as

redes.

Depois do intervalo, a

Malwee acertou o passo e

construiu a goleada. Aos cinco
minutos, Falcão acertou um

chute rasteiro para fazer o

terceiro da Malwee. aos 9'19",
Leco chutou forte no ângulo do
goleiro Beto para fazer 4xO. Na
pressão, os j araguaenses
marcarammais um aos 13'23",

com Falcão, assumindo a

artilharia da competição com

sete gols. Três minutos depois,
[otinha descontou para oRemo
e Willian, aos 17'51", deu
números finais à goleada .

Ferretti' elogiou o

comportamento da equipe nos
primeiros jogos e se mostrou

satisfeito com a classificação
antecipada. "Demos o primeiro
passo, quê era garantir vaga na
semifinal. Amanhã (hoje)
temos uma folga, mas quem
tiver condições de jogo vai

treinar", afirmou o treinador.A
única equipe que pode
alcançar aMalwee é o [oinville,
que ontem venceu oAdepa por
3xl. Mesmo se empatar em
número de pontos,. os

jaraguaenses levam amelhorno
critério de desempate, que �
índice técnico e confronto
direto. Afagu

MOTOVELOCIDADE

Beto Alchini
estréia no PR
O piloto de Guaramirim,

Beto "Schurni" Alchini

(Netuno Transportes/Águia
Motos/Nenê Motos/Seven)
estréia neste fim-de-semana
no Paranaense de

Motovelocidade, na cidade de
Quitandinha. Schumi
também mudará de categoria
neste ano. Agora ele disputará
na 125cc e Força Livre

Especial. Além dele, Daniel
Schmitz (Netuno Transportes/
SchumiMotos), deMassaran
duba também compete.

ÁFRICA DO SUL

Parreira tem

primeiro desafio
O brasileiro Carlos Alberto

Parreira estréia como técnico

.da África do Sul no dia 13 de

março num amistoso contra a

vizinha Suasilândia, em

Johanesburgo. A Associação
de Futebol da África do Sul
disse ontem, no entanto, que
a partida não terá validade
oficial e servirá apenas como

jogo-treino. Parreira pediu
que os dirigentes marcassem
a partida para poder observar
os jogadores que atuam nó

país.

Ronaldinho Gaúcho
I

pode atuar em filme
BARCELONA

DIVULGAÇÃO

O atacante brasileiro
Ronaldinho poderá aparecer
no próximo filme do cineasta

norte-americano Woody
Ãllen. O jogador do Barcelona
deverá ter um pequeno papel
na produção', que será filmada
na .capital catalã no segundo
semestre deste ano. O filme
ainda não tem título definido.
Ronaldinho apareceria na

trama como ele mesmo. Ronaldinho estreando no cinema

• LINHA DE FUNDO Julimar Pivatto

o nome do novo treinador do Juventus deve ser anunciado hoje. Até
o final da tarde de ontem, a diretoria continuava os contatos com os

possíveis nome e se reuniu à noite para tentar bater o martelo. No jogo
de domingo, contra o Avaí no João Marcatto, Alaor Palácios deverá "

comandar a equipe. E já pega o time com dois desfalques. Pereira foi #,:
expulso e Mazinho levou o terceiro amarelo contra o Figueirense. A
maior dúvida, para Palácios, é mesmo quem entrará no lugar de •

Pereira, capitão, lateral e até homem gol dO.Juventus, já que ele é um .

dos artilheiros da equipe, com cinco gols, junto com Andrade e Jean'
"

-Michel.

Ficou para hoje

Varzeano
Diferente do que foi
divulgado ontem, nesta

coluna, o Varzeano tem

previsão para começar no
dia 31 de março. Uma das
mais tradicionais

competições da cidade

chega a 25a edição e com

uma novidade - atletas que
disputam a Primeira Divisão
da Liga (tanto no aspirantes '

como nos titulares), não

poderão participar da
competição.

Reforço
o Marcílio Dias apresentou
ontem mais um reforço
para o Campeonato
Catarinense. É o atacante

Agnaldo, 31 anos, que já
defendeu grandes clubes
como Fluminense, Grêmio
e Corinthians. Atualmente,
ele estava no Nacional de
Patos, da Paraíba. O

jogador chega para
substituir Leonardo Pupa,
que está com uma

contusão no joelho.

Zagueiro
Avaí também anunciou um

novo nome, mas para a

zaga. Rafael Souza, 20
anos, chegou pr
empréstimo do Juventude e

defendeu o alviverde
gaúcho em 13 partidas da
Série A em 2006. Além do
time de Caxias do Sul, o

jogador também teve

passagens pelas categorias
de base do Grêmio. Ele foi
apresentado ontem e talvez
estreie no domingo.

=,�'" h
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Metropolitano
o movimento nos times de
Santa Catarina com o

término do turno aumentou.
Em Blumenau, o

Metropolitano também
anúnciou mais uma

contratação para o returno.
Trata-se do lateral-direito
Sepetiba, 20 anos,

emprestado pelo Botafogo.
Indicado pelo recém
contratado técnico Gérson
Andreotti, ele se apresentou
ontem.

-,
'

;

Dez atletas do Vitória.�
serão' julgados na' Ligà�'

ARQUIVo,/CÉ$Afl,JjJNKES/qÇ.�*

3

Jogadores envolvidos na confusão da final serão julgados amanhã

JARAGUÁ DO SUL

A confusão na final do
Campeonato Amador da la
Divisão do ano passado pode
não ter tirado o brilho da

conquista do Vitória, mas

atrapalhou. Tanto que dez

jogadores e mais o massagista
serão julgados amanhã, pela
Comissao Discíplínar da Liga
[araguaense. O presidente da
comissão, Ruy Lessmann, disse
que cada um dos 11 será

julgado individualmente, de
acordo com as informações

. feitas na súmula. "As punições
são válidas para todas as

competições, não apenas para 3:

aPrimeira Divisão", informou
Lessmann.

Os atletas que serão

julgados são - Arivelto
Becker, Jacir Cunha, Augusto "

Mendes, Daniel Pereira,"
Richard Meier, Luiz Gustave �

do Nascimento, Edson �

Gomes, Welson Silva, b
WagnerClemente e Gilberto q
Corso, além do massagista.I
Marcos [unckes, Nob

julgamento, que começa àsb
1Sh de amanhã na sede da )

Liga, será individual e cada.í
atleta terá a oportunidade dei
se defender.
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Compra • Vende • Aluga • Administra
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JOVENS ENTRE 15 E 24
ANOS SÃO METAQ�.DOS
DESEMPREGADOS D.O'..PAfs.

,
-l,'"

ESCOLARIDADE AUMENTA � 83

JAPÃO E CORÉIA DO NORTE
ENSAIAM APROXIMAÇÃO
E MARCAM ENCONTRO DE

lÍDERE� PARA MARÇO It 82

Reza Estakhrian

MUNICIPIOS NÃO REPASSAM INFORMAÇÕES

Controle sobre o Bolsa Família é incompleto
Apenas 70% dos dados
sobre freqüência dos
alunos são entregues

. ao governo federal.

üuase cinco milhões
estão desatualizados

sÃO PAULO

O controle do governo
federal sobre o programa
Bolsa Família, grande
bandeira eleitoral do

presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, é pouco rigoroso e

bastante incompleto. Os

registros oficiais indicam

que só 70% dos dados sobre
a freqüência escolar dos

alunos cujas famílias são
beneficiadas pelo programa
são entregues ao Ministério
do Desenvolvimento Social.
Com isso, o governo não

sabe se 4,9 milhões de
alunos cumprem as

exigências para o

recebimento dobenefício.
De acordo com reportagem
publicada ontem,' pelo
jornal Folha de S. Paulo, o
governo recebe dados

incompletos da maior parte
dos municípios do país, mas
mesmo assim não adota

qualquer tipo de punição às

autoridades locais. A

freqüência escolar é um dos
critérios obrigatórios para o

repasse de verbas do

programa,' junto com

exigências na área da saúde.
Até capitais brasileiras

.

enviam dados incompletos
. à União, tanto sobre

educação como sobre saúde.
Maceió entregou os

registros de só 29% das

crianças inscritas no

programa, enquanto
Salvador e Macapá
mandaram apenas 30% dos
dados. No caso da saúde, o
envio de dados é aindamais

incomple to: Maceió

entregou só 7 % das

informações, João Pessoa
11% e Macapá 14%.
Grandes cidades como

Salvador e Cuiabá não

mandaram informação
alguma. sa 'fi:, I ...

Municípios não repassam dados sobre alunos e continuam recebendo verba

I

LHS será destaque no Almoço de Idéias

FLORIANÓPOLIS

O governador Luiz Henrique
da Silveira será o palestrante do
Almoço de Idéias ADVB/SC,
que será realizado no dia 29 de.
março, na FIESC, em

Florianópolis. "Será uma boa

oportunidade do Governo do
Estado para apresentar sua

proposta de desenvolvimento à

classe produtiva catarinense",
explicou o empresário Natanael
Santos de Souza, presidente da:
ADVB;SC.
O primeiro evento da

ADVB/SC em 2007 foi
realizado no começo de

fevereiro, em Jaraguá do Sul,
com o Jantar de Idéias que teve

como convidado o presidente
da Coteminas, [osué Gomes da
Silva. O evento, que contou

com o apoio da ACIJS, reuniu ,

importantes lideranças
empresariais premiadas pela
ADVB;SC. Estiveram presentes
os empresários Leonardo Fausto

Zipf (Duas Rodas), Vicente

Donini (Marísol), Wander

Weege (Malwee) e Décio Silva

(Weg), que já receberam o

título de 'Personalidade de

� Vendas ADVB;SC'.
"São empresários que

Entidade terá o governado LHS como palestrante

contribuem para valorização da
marca empresarial catarinense
dentro e fora do país. Temos
muito orgulho dos nossos

premiados", salientou o

presidente da entidade.
No Jantar de Idéias, Josué

Gomes da Silva mostrou
como sua empresa' passou a

integrar, juntamente com

sócio norte-americano, a

Springs Global a maior

empresa de cama, mesa e

banho. A nova empresa, cuja
participação majoritária é

brasileira (62%), responde por
quase 8% da produção
mundial do setor. No evento,
também foi empossado o

empresário Giuliano Donini,
como vice-presidente regional
daADVB/SC.

CCJ aprova volta da cláusula de' barreira
,

BRASíLIA
. restringe a participação
parlamentar dos partidos
que não atingirem 5% dos
votos válidos para deputado
federal em todo País,
distribuídos em, pelomenos,
nove Estados, com no

mínimo 2% em casa.

A aprovação foi uma

resposta ao -Supr emo

Tribunal Federal (STF), que,
em dezembro do ano

passado, derrubou a regra .

O único senador que se

manifestou contrário a

decisão da CC]. foi Inácio
Arruda (PCdoB-CE).
Segundo ele, a cláusula de
barreira representa o

autoritarismo. "Temos de'
parar de tentar de criar

impedimentos e querer
eliminar a participação dos

partidosmenores", disse.

Em votação simbólica, a

Comissão de Constituição e

Justiça (CC]) do Senado
aprovou ontem a volta da
chamada cláusula de
barreira. A Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC), que ainda tem de

passar por aprovação em

dois turnos no plenário,
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Itajaí e Joinville no

topo das exportações
Jaraguá ultrapassou
Blumenau e alcançou
a terceira posição
em 'Santa Catarina

FLORIANÓPOLIS

Os dez principais
municípios exportadores
catarinenses foram
responsáveis por 73,9% do
total das vendas externas

dó estado em 2006. Juntos,
eles somam, um volume
exportado de U$ 5,1
bilhões ' as exportações
totais de SC foram de R$
6,9 bilhões no mesmo

período. As duas primeiras
posições entre, os dez
maiores permaneceram
inalteradas. Itajaímanteve
a liderança, registrando
uma exportação de U$ 1,8
bilhão em 2006. O valor
representa uma queda de '

9,5% em relação aos 2,0
bilhões de 2005.

Joinville se manteve na

segunda posição, mas com

registrou uma evolução
positiva, passando de U$
983 milhões em 2005 para

U$ 1 ,4bilhão em 2006 (um
acréscimo de 47,5%).
A terceira posição entre

os dez maiores exportadores
de 2006 tem um novo dono:
J araguá do Sul, que
ocupava o quarto lugar no
ano anterior. As vendas'
externas da cidade saltaram
de U$ 351 milhões para U$
490 milhões (acréscimo de
39,6%).

Jaraguá tomou o lugar
de Blumenau, que em 2006
desceu do terceiro para o

DlVULGAÇAo

quarto lugar. Suas
exportações, que em 2005
foram de U$ 396 milhões,
passaram para U$ 434
milhões. Isso representa um
aumento de 9,73%. Foi a

menor taxa de crescimento
entre os dez maiores. São
B�nto do Sul se manteve na
quinta posição, mesmo

registrando uma queda de
22% em suas exportações
(foram U$ 261 milhões em

2005 contra U$ 202 milhões
no ano passado) .

CIDADE EXPORTA 2005 EXPORTA2006 VARIAÇÃO
em U$ mil emUS mil

Itajaí 2.087.648.102 1.887.615.820 -9,58%

Joinville 983.768.486 1.451.240.292 47,52%

Jarauua do Sul 351.595.478 490.894.968 39,62%

Blumenau 396.137.378 434.694.433 9,73%

S. Bento do Sul 261.128.036 202.150.870 -22,59%

Caçador 147.698.075 173.426.566 17,42%

S. Fco do Sul 184.686.925 168.701.820 -8,66%

Lages 90.226.147 "

122.910,977' ,;, I 36,23% : ' ,

Rio Negrinho 95.908.210 107.281.861 11,86%

Brusque 100.681.775 100.096.686 -0,58%

se investirá R$ 1,7 mi
em segurança no Norte

DIVULGAÇÃO

��
Secretário disse que região de São Francisco deve ganhar presídio

JOINVILLE

O secretário da Segurança
Pública e Defesa do Cidadão,
Ronaldo Benedet, anunciou a

destinação de R$ 1,7 milhão
para construção de novas alas
do Presídio Regional e

Penitenciária Industrial de
Joinville, melhorias
emergenciais na rede coletora
de esgotos e reformas internas.

Sobre a construção de
Unidades Penitenciárias
Avançadas (UPA's), Benedet
disse tratar-se de assunto de
prioridade junto à pasta da

Segurança Pública e assegurou
a viabilidade de recursos para

construção de pelomenos uma
na região, nomunicípio de São
Francisco do Sul.

"

O juiz Corregedor da 3ª
Vara Criminal, Davidson Jahn
Mello, pediu também a

intervenção do Estado para a

ampliação de convênios com

empresas que possam absorver
a mão-de-obra ociosa do
presídio, a resolução imediata
da falta d'água e infiltrações,
bem como la ampliação de

espaços para berçário e área
coberta.

PRESIDÊNCIA

·Catarinense
assume BRDE

Desde ontem, a

presidência do Banco Regional
de Desenvolvimento do
Extremo Sul- BRDE voltou a

ser ocupada por um

catarinense. CasildaMaldaner,
que já presidiu a instituição
entre 2003 e 2004, reassumiu o
cargo, em substituição ao

paranaense Carlos Frederico
Marés de Souza. Maldaner tem
a missão de aprofundar o

processo de descentralização do
acesso ao crédito para
desenvolvimento por todo
Estado de SantaCatarina, com
especial atenção às regiões de
baixo IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano).

O banco conta com um

patrimônio líquido de R$ 842
milhões e fechou 2006 com

contratações superiores a R$ 1
',. bilhão, em8.778 operações, nos
setores da indústria,
agricultura, comércio e:
serviços e infra-estrutura.Na
próxima segunda, 5,Maldaner
reúne na sede do banco, em
Florianópolis, para uma reunião
café da manhã; senador e

deputados federais de se.

O CORREIO DO PO�

Pelo Estado
Polêmica sobre o destino da Casan

A situação - e o destino - da Casan dispararam o alarme vermelho no Centro
.£\Administrativo. Ocorre que as próprias ações do Executivo transformaram
o assunto numa torre de babel. Está lá no projeto de reforma administrativa: o
Artigo 159 autoriza o governo a alienar o controle acionário da companhia. Até o

comedido líder de governo, João Henrique Blasi, cogitou erro de redação e a ne

cessidade de corrigi-lo, limitando, expressamente, a venda de ações à manutenção
do domínio público sobre a companhia. Naturalmente menos condescendentes,
deputados do PT e do PP e representantes dos servidores públicos denunciam que
é nítido o propósito do governo de privatizar a companhia. O presidenteWalmor
De Luca, além de tentar combater a vertente técnica que aponta para o desmonte
espontâneo da Casan com as municipalizações e concessões privadas, assegura
que "jamais passou pela cabeça do governador Luiz Henrique" que o Estado per
ca o controle sobre a Casan. Ainda que o Estado esteja pronto, na opinião de De
Luca, para deixar de lado"ortodoxias" e aceitar parcerias com investidores priva
dos, negociando parte dos 79% das ações que detém. -

Enquanto aguarda ser chamado de volta
,
ao governo federal, o ex-ministro da Pesca
e Aqüicultura José Fritsch pratica lances
livres entre amigos petistas. Esteve em
Itapema para elogiar o prefeito Sabino
Busanello. Disse que os assíduos veranistas
oestinos aprovaram as mudanças no
suprimento de água, na instalação de
banheiros biológicos e na recuperação geral
da orla. E, claro, programou ações futuras
para quando voltar aoministério. Tarso
Genro garantiu que SC volta ao Planalto.

Transporte escolar
Paulo Bauer confirmou ontem repasse

rr

de R'li 35 milhões este ano para as prefeí- "

turas darem, conta,do transporte escolar. 1
Comprometeu-se com os 12 prefeitos que
acompanharam o presidente da' Fecam,
José Scheffe, a repassar 15 milhões em 'J

quatro parcelas no primeiro semestre.Ano J'

passado, foram R$ 23 milhões. Afastado o ;

risco de paralisação do serviço.
'_

Indicados e eleitos .(

Deputado Joares Ponticelli sugeriu ao go-
'

vemo que inclua entre as nomeações de r
mais de mil diretores de escolas os 43 que )forameleitos diretamente. Como se fossem
indicações políticas, já que o Executivo ale- 5

ga não haver lei que formalize o processo .; I

de votação nas escolas. Grupo de estudan
tes, pais e diretores tem audiência marcada
com o secretário da Educação.

Uso de telefone
Oaudir Maciel explica que é anual o custo 1
deR$ 19mil das duas linhas telefônicas ins- J

taladas na presidência da Câmara de Bal
neário Camboriú. Ministério Público inves- ,

tiga abusos no uso de telefones funcionais. '

,J

Encrenca de vizinhos
Dois veículos pertencentes à Prefeitura de ; �
Itajaí foram apreendidos numa barreira
policial em Balneário Camboriú, esta sema
na. Ambos em situação irregular: um com )
licenciamento atrasado e outro com moto- I

rista sem documentação. Agora, as autori- , '

dades de Itajaí foram orientadas a ficar de
' ,

olho nos veículos domunicípio vizinho.

Sem facilidades b
Décio Góes, rival implacável do PMOB no

Sul, foi designado pelo presidente da Co- j'

missão de Finanças e Tributação, [orginho I

Mello, relator das contas do Governo do r,

Estado referentes a 2005. O petista já abriu o ,

verbo contra a reforma administrativa.

Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br
ADruÃNÃBALDIssÃruiiCcõiV!'coLÃiiõMçÀõ'-õE vAwiRGREiNIBALNEARiO-CAMBÓruÜE-PATlUCiAGOMEs/FPÕÜS.
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Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio lageano - Correio do Sul
Destaque Catarinense - Diário da Cidade- Diana da
Manhã - Diário do Iguaçu - Diário de llajal - Diário O
Tempo - Folha da Cidade - Jornal de Manhã - Jornal
O Iguassu - Municipio Dia-a-dia - Notisul - O
Atlântico - Jornal Perfil • O Vale - Sul Brasil • A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional I

o xis daquestãe
A sobrevivência da Casan como empresa
pública passa pela decisão dos prefeitos
Dário Berger e Anderlei Antonelli. Floria
nópolis e Criciúma estão entre QS quatro
grandes municípíos onde a companhia
mantém operação superavitária. Os de
mais são Chapecó e São José. Sem a reno

vação dos contratos estará decretado o de
sequihbrio financeiro da companhia.

Bola dividida
Será que a questão da Casan será suficiente
para que governistas tucanos voltem a pi
sar em ovos quanto a Dário Berger? Ou o

assunto - assim como a filiação do prefeito
- ficará mesmo para o PMOB resolver?

Soluçãometropolitana
o secretário de Planejamento, Altair Gui
di, convencido de que os municípios iso
ladamente não conseguirão dar conta das
questões de abastecimento d'água e sanea

mento (inclusive destinação de resíduos
sólidos), vai liderar no Comitê Gestor pro
posta para a regionalização da Casan. Algo
como a atomização da companhia em par
ceria com as prefeituras de cada uma das
bacias hidrográficas.

Sem retorno
Guidi voltou frustrado de incursão a Bra
sília esta semana. Pretendia obter recursos
do BID para o desenvolvimento do Projeto
Cidades. Não há. Em SC, apenas Itajaí con
seguiu alguma coisa nesta área.

Porpartes
Deputados governistas já estão com a sen

sação de que seria preciso um substitutivo
global do Executivo para o projeto da refor
ma administrativa. Tantas são as mudan
ças propostas. Mas isto não será possível,
então terão de seguir por partes. Podem
alterar a geografia das regionais.mas não
podem criar cargos, por exemplo.

Associação dos Diários do Interior

�I
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PANORAMA O CORREIO DO POVO
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

IB do Brasilcresce
I

.
.

.penas 2��% .em 2006
; 'IRésultado coloca o
I' aís na penúltima

� ooslção na AL, só
,na frente do Haiti

A economia brasileira

registrou em 2006 uma

: expansão de 2,9%, acima do

l'apurado em 2005 (2,3%)
J segundo dados divulgados
) 'ontem, pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

f Estatística).O resultado coloca
[r O Brasil na penúltima posição
J -entre os quemais cresceram na

.' I}.mérica Latina .ganhando
;: '�penas do Haiti. Apesar disso,

, Ppresidente doBancoCentral
. .Hénrique Meirelles disse que

.

o número já era esperado.
A alta do PIB brasileiro no,

.ano passado representa cerca

.da metade do crescimento

li :econômicomundial, que foide
c .5,1%, segundo estimativas do
I rFMI (Fundo Monetário

,

. : Internacional). Além disso,
'j .tambérn é pouco mais da
]' .metade do que o presidente
r 'Luiz Inácio Lula da Silva
._ .chegou a prometer para 2006:
,r: 5%.Na década de 90, omundo

•

',,\ esceu em média 3,4%,
ç enquanto no Brasil o avanço
) r foi de 2,7%. Na década de 80,
5 10 cenário foiaindapior: oBrasil
,�J cresceu 1,6%, enquanto o

'. .mundo, 3,4%.
: Entre os Brics (grupo de

Presidente do BC diz resultado já era esperado

países emergentes que reúne,
além do Brasil e da Índia, a

Rússia e a China), o Brasil

amarga apior posição em 2006,
bem atrás da China, campeã
de crescimento (10,7%),
Rússia (6,7%) e Índia, que
deve ter crescido 9,2%.

Parao economista-chefe da
Austin Rating, Alex Agostini,
caso as políticas econômicas

em curso sejam estruturadas,
com incentivo ao investimento,
fortalecimento da renda e

competitividade das empresas
e queda do endividamento

público, dentro de cinco anos

o Brasil poderá novamente se

aproximar das taxas de

crescimento mundial. 'Vamos

chegar lá a passosmuito lentos.
Esses passos poderiam ter sido
acelerados no passado.'

SETORES
Em2006, o setorde serviços

apresentou variação de 2,4% .

A indústria cresceu 3%. Já à

agropecuária avançou
3,2%.No ano passado, o

crescimento da economia

patinou apesar da trajetória
declinante da taxa básica de

juros. Segundo cálculos de
EstêvãoKopschitz, economista
do Ipea, a, taxa de juros real
média entre i003 e 2006 foi de
11%, ou seja, a metade do

período de 95 a 98 (22%).

�

J Jovens são metade dos

[desempregados no país
,':: RIO DE JANEIRO

) lOS jovens de 15 a 24
,anos estão enfrentando

r : cada vez mais dificuldades
. para entrar no mercado de

J I trabalho e sofrem mais com

b ,o 'desemprego do que os

J demais grupos de traba

t ,lh'adores. Em 2005, 49,6%
. dos desempregados eram

"jqvens, contra parti
" cipação de 47,6%em 1995,

.

' de acordo com estudo
.' divulgado pelo economista

f. Márcio Pochmann,
r professor da Unicamp, com
dados do IBGE (Instituto

r : Brasileiro de Geografia e

" E�tatística).
. Dos 8,9 milhões de

, �esempregados no país �m

2005, 4,4 milhões tinham
entre 15 e 24 anos. A

população jovem somava

35,1 milhões em 2005.
A taxa de desemprego

subiu mais para as

mulheres do que para os

homens, 77,3% e 57,7%,
respectivamente.

A pesquisa também
mostra um dado bastante

positivo, que houve
aumento da escolaridade
de 14,4% dos jovens de
1995 a 2005, chegando a

46,8%. A alta se observa,
princi-palmente, entre os

homens, onde o índice de
escola-ridade passou de

38,9% para 46,4% e, entre

as mulheres, subiu de

42,8% para 47,6%.

EXPORTAÇÕES

Ministro defende

cobrança de taxas
O ministro Luiz Marinho

(Trabalho) defendeu ontem a

taxação de parte dos produtos
exportados com o objetivo de
aumentar a arrecadação e

ampliar a desoneração de

impostos emoutros setores que

empregam bastante mão-de
obra.Entre os· produtos que
deveriam ser taxados ele citou
minérios ematérias-primas,

"Devemos incentivar a

exportação de produtos
acabados, com valor agregado
e mão-de-obra agregada.
Matéria-prima não sei se é tão

importante a gente incentivar
a exportação", disse oministro.
Ele afirmou que já conversou

comoministroGuidoMantega
(Fazenda) sobre o assunto, mas
que ainda não foi feito um

estudo mais aprofundado.

• PELO MUNDO .

Japão e Coréia do
Norté prometem
retomar relações
diplomáticas

Em mais um avanço nas negociações sobre o programa
nuclear da Coréia do Norte, o Japão anunciou ontem, que
fará negociações bilaterais, a respeito da retomada das �•

relações diplomáticas entre os dois países nos dias 7 e 8 ,
•

de março.As negociações foram acordadas no começo
deste mês em discussões entre a Coréia do Norte, o Japão
e quatro outras potências regionais que buscam alcançar 'J

o desmantelamento do arsenal nuclear de Pyongyang. ]Também ontem, a Coréia do Sul pediu a rápida
implementação _

do ccrnprornísso norte-coreano de 3
desmantelar seu programa de armas nucleares. O pedido
partiu do ministro da Unificação da Coréia do Sul, Lee Jae-

joung. 1
O teste nuclear da Coréia do Norte, o primeiro teste

bem sucedido anunciado pelo país, detonou uma crise
internacional que vem sendo abordada há meses por
diversas potências. Recentemente, foi feito um acordo pelo
qual Pyongyang deverá receber ajuda financeira e energética
em troca do desmantelamento de seu programa nuclear.

Líderes dos dois

países se encontram
em março para tratar
sobre otema

FIDEL VIVE Em uma ligação telefônica para o presidente da

Venezuela, Hugo Chávez, o líder cubano Fidel Castro,80,
afirmou que está se sentindo mais forte e se recuperando' dos
problemas de saúde que o afastaram do poder em julho
último. A conversa entre os dois líderes foi transmitida pelo
programa de rádio de Chávez na Venezuela na noite de terça
feira.

GRIPE ÁVIÁRIA Uma menina egípcia de quatro anos contraiu
a gripe aviária após ter contato com aves domésticas, se

tornando o 23° caso da doença neste país africano. Até o

momento, 13 pessoas já morreram devido à gripe aviária no

Egito.

NA TELONA A britânica Helen Mirren, 61, ganhadora do Oscar
de melhor atriz por sua interpretação da rainha Elizabeth 2a no

filme ':IA, �ainha�', aqora. diz·que gostaria de interpretar o papel
de Camilla Parker-Bowles.Para ela, Camilla é admirável por
sua "obstinada lealdade" com príncipe Charles.

Argentina aprova nova ,lei de Previdência
O Congresso Nacional da Argentina aprovou, no fim da noite de

terça-feira, a reforma da Previdência Social, enviada pela governo do

presidente Nestor Kirchner no início de fevereiro. Por 209 votos a

favor, dez contra e duas abstenções, os deputados ratificaram a

decisão que já tinha sido tomada pelos senadores há 15 dias e

transformaram a iniciativa em lei. Essa nova lei permite que os
trabalhadores argentinos escolham entre a previdência privada -

chamaca de AFJPs - e o sistema estatal. As AFJPs, na sigla em
espanhol, são as administradoras dos fundos de aposentadorias e

de pensões, criadas na gestão do então ministro da Economia,
Domingo Cavallo, nos anos 1990, durante o governo de Carlos
Menem. A legislação anterior, de 1993, privatizou parcialmente o

setor e, segunda dados oficiais, desde então, 5,5 milhões de
trabalhadores não tiveram direito de decidir pelo regime estatal, sendo
automaticamente destinados a alguma empresa privada do ramo.

Ataque com carro-bomba mata dez em Bagdá
DIVULGAÇÁO

Ao menos dez pessoas morreram e 21
ficaram feridas perto de um mercado ao ar

livre na região de Bayya, em Bagdá ontem.
O novo ataque ocorre em 11m momento
em que o presidente dos EUA, George W.
Bush, irá aumentar o número de soldados
no Iraque de 140 mil para cerca de 160
mil- em sua maioria para a capital Bagdá.
Forças de segurança realizam uma

operação na cidade para deter a violência .

Uma coluna de fumaça preta foi vista
sobre a área e sangue se espalhou pelo
chão, segundo testemunhas. Imad
Jassim, um xiita que é dono de uma loja
em Baiyaa, correu para a rua após a

explosão. "As pessoas entraram em

pânico. Havia muito sangue no chão e

ajudamos a levar os feridos para as

ambulâncias", relatou.
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BELEZA: NADA COMO SE SENTIR BEM CUIDADA

Chá de hortelã pode
combater pêlos excessivos

Um estudo foi realizado pela
Universidade de Isparta, na
Turquia, e publicado na revista

especializada "Phytotherapy
Research", indica que o chá de

.

hortelã pode ajudar a controlar
:,

o crescimento excessivo de
a G. pêlos em mulheres. Toda
c1::. mulher produz uma quantidade
.G'_

pequena de hormônios
o 1,

1J
mascu inos. No entanto, uma

S!; produção maior desses
B!-' hormônios pode levar ao
r:;�) crescimento excessivo de pêlos"
. ".

escuros e grossos, na barriga,
,�� seios e rosto.

r
c: C Esta doença é chamada de
;::o� hirsutismo, e normalmente é
';;l� o

tratada com drogas que reduzem
:. -:

os níveis dos hormônios
i;;: masculinos no corpo da mulher.
r; Para estudar os efeitos do chá

de hortelã, algumas mulheres
-:>

turcas que sofriam de hirsutismo,
. ,

tomaram diariamente dois copos
de chá de hortelã durante cinco
dias.

.

Houve uma redução
significativa nos níveis de
testosterona ativa no sangue e

um aumento em vários
hormônios femininos, o que

.OJ' indica que o chá de hortelã pode, .

r'

"

Estudos revelam, duas xícaras de chá de hortelã por dia diminui a quantidade de pêlos
ser uma alternativa boa e

natural.
Este estudo revela mais uma

evidência que certas plantas
podem ter efeito em hormônios
humanos, No entanto é preciso
fazer mais estudos para testar a

confíabílidade da descoberta, e

desta forma as mulheres que tem

este problema não devem deixar
de procurar atendimento médico,
e nem de tomar as drogas
prescritas para o tratamento:

mas não custa nada tomar duas
xícaras de chá de hortelã ao dia,
que além de ser gostoso pode
ajudar a combater esta doença.

:i', Maravilhosao dia todo Aprenda algumas dicas de como manter a maquiagem perfeita por longas.horash""

É sempre o mesmo problema. Na
l' hora de sair de casa, amaquiagem está

'linda, mas com o passar de algumas
horas, vai perdendo o brilho. O que
fazer?O blush tem a finalidade de dar
aquele arzinho de saúde à pele. As
mais claras devem preferir os tons

rosados e alaranjados; já as morenas,
os terrosos.Para aplicar é fácil: na

frente do espelho, sorria e aplique o

produto na saliência que forma nas

maçãs do rosto.
Se quiser um brilho sutil, é só

aplicar uma fina camada de pó
iluminador, de preferência
transparente. O truque é colocar uma
pequena quantidade no queixo, nas

têmporas e no nariz, espalhando com
uma esponja seca.

E o que fazer para que o efeito
maravilhoso dur� o dia todo, ou pelo
menos durante o período da festa?
Aqui vão algumas dicas:
A boca, se você tiver como

remover o batom para refazer o

contorno, melhor. Isso evita borrões e

, _

garante lábios perfeitos. Se tiver

pouco tempo, reaplique o mesmo

batom comum pincel.
Para não borrar os olhos, retoque

apenas a máscara. Abuse da
quantidade de camadas.

E quanto aquele brilho tão

indesejável na pele? Bem, quanto a

isso só tem duas soluções: apenas
aplicar pó para diminuir o problema
ou remover todinha a maquiagem e

fazê-la novamente.
Esta regra vale para todas: se optar

pelo olho colorido.. aplique batom
transparente ou muito claro. Se os

lábios estiverem pulsantes, vá

devagar na quantidade de
maquiagem nos olhos.

E as cores, qual usar? Aqui
também vale a velha regra do tipo
físico; tudo vai depender da cor da
pele, dos cabelos e dos olhos.

As loiras são as mais privilegiadas.
Geralmente vão bem com quase
todas as cores. Mas, para valorizar o
tom claro da pele, o ideal são os tons

pastel, azul, rosa, lilás e verde. Para as

mais sóbrias, tons berinjela ou vinho.
Realçando os olhos, usar cores preta,
marrom ou dourada.

As morenas vão muito bem com

traços grossos e esfumaçados que
valorizam os olhos e dão muito

impacto ao conjunto. Bege é outro

tom essencial para as áreas próximas
à sobrancelha. Cuidado com os tons

cintilantes.
Para as negras, o melhor são os

tons neutros, como preto, marrom e

azul-marinho, que deixam os olhos
mais vibrantes. Os traços devem ser

gr.ossos e bem marcados e

contrastando usar somente bege
escuro. Quem gosta de brilho, deve
optar pelo dourado. .

As orientais ficam perfeitas com

cores intensas, como terra, vinho e

azul-cobalto. Aquelas que gostam de
maquiagem básica podem escolher
entre as variações do marrom e bege.
O preto é uma excelente opção para
valorizar os olhos.
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Renée de
Vielmond está de
volta à telinha em

"Paraíso Tropical",
que estréia na

próxima segunda
feira. A atriz não
fazia novela desde
que atuou em i

"Explode Coração", ,I,
em 1995.

Cotovia Moda Gestante

As pessoas que

passarem pelo
, segundo piso

do Shopping Breithaupt
durante as próximas duas
semanas vão conhecer
mais sobre os jornais
catarinenses. A exposição
"Memória da Imprensa"
traz 46 painéis com

imagens dos principais
impressos do Estado, como
ojornalOCorreio do Povo,
junto ao resumo da história
de cada um deles.

Quem for até o ,local,
"

vai ver também a réplica
do

.

prelo do �'O Ca
thar.inerise ", primeiro
jornal editado em Santa

Catarina, acompanhado,
de informações a respeito
do fundadorda imprensa
na região, Jerônimo
Coelho. A mostra traz ao

conhecimento do público
um pouco sobre os 200
anos de jornalismo vividos
desde então, passando por
momentos expressivos,
tendo como cenário

principal o trabalho
desenvolvido com estes

veículos de comunicação.
Jornais de todos os

cantos do Estado estão à

Exposição traz a Jaraguá do Sul
46 painéis que contam a história
dos principais jornais de Santa

Catarina

disposição, dos j a r a
guaenses, que se

impressionam com as

mudanças ocasionadas
pelo passar dos anos. Para

Felipe Pellin, � lado
interessante fica por conta
dos "layouts Usados, e pela
evolução vista a partir da

valorização da imagem".
Além disso, ele se

surpreendeu quando
soube o número de diários

que já circularam em terras

ca t ar in e ns e.s ou, que
continuam trazendo as

notícias do dia-a-dia à

população.
Entre aqueles lem

brados pela mostra, estão

impressos como O Estado,
de Florianópolis, Correio
Lageano, de 'Lages, Diário
de Litoral, de Itajaí,
Diário da Manhã, de
Criciúma, e O Correio do
Povo, de Jaraguá do Sul. A
exposição fi�a no Sho

pping Breithaupt até 14
de março, quando segue

para Brusque. Antes de

chegar ao município, 'ela
já esteve em Joinville,
Florianópolis, Balneário
Cam b o r i ú

, Laguna,
Criciúma, Tubarão e

Blumenau.

SERViÇO

O QUE:
Exposição "Memória da
Imprensa"

"

QUANDO
De 27 'de fevereiro a 14 de
março

"

LOCAL
Shopping Breithaupt

HORÁRIO
Das I Oh às 22h
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• PROGRAME-SE.

,� CINEMA
Sf'

JARAGUA DO SUL
CINE SHOPPING 1

O mar não está para peixe (dub)
(1 �h, 1Sh40, 17h20 - Todos os dias)
Rocky Balboa

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

A pl!Ocura da felicidade

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

.

CINE SHOPPING 3

Uma noite no museu (leg)
(17'h20 ,.. Todos os dias)
Xuxa Gêmeas

(1Sh30 - Todos os dias)
Antônia

(1��40, 21 h30 - Todos os dias)
JOINVILLE
Cine Cidade 1

I

A Iprocura da felicidade

(1:6h40, 19h, 21 h20 - Todos os dias)
Olmar não está para peixe (dub)1

(1:Sh - Todos os dias)I

Cjne Cidade 2
A:Grande Família
(1iSh, 17h10, 19h20, 21h30 - Todos
0$ dias)
Cine Mueller 1
Babel
(13h40, 16h20, 19h, 21 h40 - Todos
os dias)
Cine Mueller 2
Aiprocurada felicidade
(17h, 19h30, 21hSO - Todos os dias)
U,"a noite no museu

(14h30 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
oimar não está para peixe
(14h - Todos os dias)
Rpcky Balboa
(1Sh40, 17h4S, 20h, 22h1O-Todos
os clas)
,-

B,LUMENAU
Cine Neumarkt 1

Babel

(13h40, 16h20, 19h, 21 h40 - Todos
os dias)
Cine Neumarkt 2
A procura da felicidade
(14h20, 16h40, 19h20, 21h50-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
Rocky Balboa \

(�7h40, 19h5O, 22h - Todos os dias)
Uma noite no museu

(�Sh30 - Todos os dias)
Qine Neumarkt 4
It Grande Família
(14h4S, Uh, 19h10, 21h1S - Todos
as dias)

.

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

assassino
(16h, 18h4S, 21h30 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
A conquista da honra
(18bSO, 21 h20 - Todos os dias)
Tur,ma da Mônica - Uma aventura
nq,tempo
(13h50, 15h30, 17h1 0, 18h50-
Todos os dias)

� SERViÇOS

Seminário
Acontece hoje o VI Seminário
Regional de Formação para os

Operadores do Sistema de Garantias
qçs Direitos da Criança e do
Adolescente da Regional Arnvali,
dás 8h às 17h, no Auditório da
Es1ância Ribeirão Grande.

Festival
O 16° Festivallnternacional de Arte
Eletrônica Videobrasil tem inscriçôes
abertas até dia 20 de abril. Serão
aceitos trabalhos produzidos a partir
d'é'maio de 200S. Informaçôes no site

wfNw.sescsp.org.br/sesc/videobrasiVsi
te.

�
0,.

,Extra
extra@ocorrlliodopovo.com.br

• 'SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
..

Posse do Rotary Internacional
Na edição semanal de 21 a 27 de fevereiro de 1987 do Correio do Povo,
uma matéria informava que o ano de 1986 apresentara-se como um dos
mais importantes aos clubes de serviço de Jaraguá do Sul.
No dia 10 de fevereiro daquele ano comemorou-se os 25 anos de
fundação do Lions Clube Centro, e no mês de julho, assumia a

governadoria do Distrito 465, atualmente 4650, de Rotary Internacional, o
bioquímica Dr. Mario Sousa, tornando-se o segundo rotariano associado
ao clube local, a ascender no rnals elevado posto dentro da hierarquia
rotária, no Distrito.
Segundo a matéria, no dia 26 de fevereiro de 1987, o Dr. Mario, em
companhia da esposa, embarcaram para os Estados Unidos, para
participarem, em Naschwille, Tenesse, da Convenção Internacional de
Rotary, ocasião em que o Presidente do Rotary Internacional empossaria
os governadores distritais de todo o mundo, dentre os quais 34 brasileiros.

• O DIA DE HOJE

li , ..c.�iaçâ9*go .. Ja�d,imJl�Qtânj�o dQt;;';
. Rio de Janeiro.

c"
:,

�ili'&;� -. . ':,f�-�@
�·19611'

A'\O'tutá*soviêtica �êntfsi��
I�nçad�'rm 1 P �e ºgve�proig�19'65, C:noca�se contra l" .. "

superfícte de Vênu�.

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

f

L

Deitado sobre a bandeira do time de coração, o "pequeno" Max,
posou para o clic do fotógrafo Piero Ragazzi de Freitas.

O CORREIO DO POVO

• UTILIDADE PÚBLICA
-Dança
A Cia. de Dança
GpoEx/SCAR fará uma

audição para selecionar
novos participantes no dia 9
de março, as 19 horas, na

Scar Informações pelo fone
3275-2477.

..Teatro
O Gats está com

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

Marechal Deodoro, ao
lado do Cali
Cabeleireiros.

• ANIVERSÁRIOS

-lnsertções
O Festival Alternativo 2007
terá as inscrições abertas
a partir de abril na Escola
de Música Bicho Grilo.
Serãol20 bandas, a
inscrição custará R$ 5 por
integrante.

• PREVISÃO DO TEMPO

01/03

� Jaraguá do Sul e Região

Márcio José Koch
Luiz Carlos Sarti Garcia
Graciela Alves
Michele Elaine Martim
Simone Pradi
Aline Yasmin Fagundes
Viviane Alvina Schmidt
Aniauri Bloendorn
Raguel Z. Cpr(�a
Hildegard Pasold
Alétio ZiI;nmer[larm,
Fablana Rengel
Hel�a M:kMan�·ke
Feli�e. Ru!kalll.ÇrFelfpe da¥S. Silveira

jj� Graçiela h\lve$ .... cc,
',Y,? ':;;:'�?A?': ':;::"S:�:, " '(1/' \'" .(�:\.lili::,f Leohia la. Pivotto
!jr.;Eq,��raúgj;Leit�fllpe¢gher ,.'
Rudinei Philadelsph'a '.'

Pargina·NaimirS. dà Silv'a
Fernandó Schroeder
Eraêl K: Mélér0 ;�

,."Solqnge K. Zwºlins�.i
1 Alexandre dos Santos
Tereza Menel A .

• { .�)

�

���� 240 C c:J M���T:40 c c:J ���A:� c 6 ��:M���� d
MÁX: 33° C MÁ)(: 34° C MÁ)(: 34° C MÁ)(: 35° C
Sol com pancadas de chuva. Sol com pancadas de chuva. Sol com pancadas de chuva. Sol com pancadasde chuva.

LEIA O MUNDO
Se o seu rnundo 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 comurídade ou

seja, o mundo que interessa a você .

� Fases da lua

� LegendasCRESCENTE

� 25/03 Q é:) Ç[) d Q '"
Ensoian�do Parcialmento Nublado Instávej Chuvoso Trovoada

nublado

Calor forte no Estado
Presença de sol entre algumas nuvens em

se, sendo que 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 ocorre no
início e fim do dia. Temperaturas altas.

MINGUANTE

'\) 12/03

CHEIA

O 03/03

NOVA

• 18/03

"
FLORIANÓPÓLlS
MíN: 23°( MÁX:31"
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�

• NOVELAS
� GLOBO -18H

O Profeta
As pessoas sobem no palco exigindo o

profeta. Henrique conta para Paulita que
combinou a reação do público. Rebeca
sorri satisfeita. Henrique manda Paulita

juntar as pessoas ajudadas pelo profeta
para pressioná-lo. Marcos se retira do

palco com Sônia e Ester. A multidão grita
na porta do edifício de Marcos. Marcos
diz a todos que percebeu que estava
transformando seu dom em comércio.
Paulita pergunta a Henrique pelo
dinheiro de Camilo e ele diz não saber de
nada. Marcos tenta orientação de seu'

guia, mas nada consegue. Gabriel liga
para Gilda e pede mais dinheiro para
continuar fugindo. Ester fica curiosa ao

ver que ela falava de Camilo. Moreira

investiga o desaparecimento de Gabriel.
O mestre vidreiro diz que ele fugiu depois
da morte de Camilo.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Romeu diz que Gui cometeu um crime
frio e premeditado. Juan garante a

Elizabeth que Vanessa está escondida.
Lance joga Vanessa na piscina.
Morgana diz que Maria culpa Lance por
se sentir responsável pela perda do filho.
O promotor é vaiado e Celina cai dura no

chão na hora de depor. Vanessa diz que
dopou Lance por amor. Lance começa a

picotar as roupas de Vanessa e ela diz

que foi para tirar dinheiro de Maria.

Morgana procura um técnico de som da
rádio para analisar a gravação.
Marquinho não vai ao encontro corn o

pai. Laura exige mais dinheiro para depor.
A turma do sitio dá canjica com purgante
para o juiz, que passa mal. Tadeu mostra
para Marquinho a gravação da confissão
de Vanessa e ele encontra com o pai na
piscina. Husseim pede que Maria perdoe
Lance, pois uma loura o enganou.
Marquinho pede desculpas ao pai. Maria
briga com lance por causa da loura e

manda que ele suma de sua vida.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida
EM "PÁGINAS DA VIDA", POR SER A
ÚlTIMA SEMANA DE EXIBiÇÃO, OS
CAPíTULOS SERÃO MANTIDOS EM
SIGilO PARA GARANTIR AAUDIÊNCIA

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Juba e Cecilia olham em volta e vêem um

carro suspeito, com vidros escuros.

Ramalho manda ela se despedir do
noivo e arranca com o carro em alta
velocidade tentando atropelar Juba.
Juba pula e se salva. Juba fala ao policial
Paulo que vão usar o plano é: atrair
Ramalho com o diamante. Cecília
planeja ir ao programa da Lili e dizer em
rede nacional que está com o diamante,
'que será levado de volta para o Pantanal.
Iru planeja prender Carlos e Juliana na

aldeia para tentar abrir os olhos dos dois
para que compreenderem o modo de
vida dos indios. No estúdio de tevê estão
Juba, Gecllia. vários seguranças de
escolta, o especialista em pedras
Marcos e o policial Paulo. lili começa o

programa chamando Juba que mostra a

pedra, avaliada com legitima pelo
especialista.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Felipe pergunta ao pai e à mãe se eles
vão se separar. Mário está um doce com
Maria lucia. Ela lhe pergunta se foi ele
quem matou Oscar. Boris aconselha Isis
a mandar o advogado entregar um

celular a Miguel. Neusa implora para que
Nogueira não a obrigue, mas ele a

esbofeteia e a obriga a vestir-se de noiva.
Nogueira prepara o soro da verdade para
aplicar em Neusa, que reage apavorada.
Ele encosta a arma na sua têmpora e a

obriga a se algemar. Em seguida, injeta o
soro na sua coxa e a esbofeteia. No café
da manhã, Nogueira diz a Neusa que ela
falou toda a verdade. Ela não se lembra
de nada e fica grilada.

� Os resumos são de responsabilidade das emissoras.
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��VOLTANDO
COM TUDO
"Paraíso Tropical", que
estréia na próxima segunda
feira, marcará a volta de
Renée de Vielmond as

novelas. A atriz está fora da
telinha desde que atuou em

"Explode Coração", em
1995, e agora retoma no

papel de Ana Luísa, uma ex

advogada casada com
Antenor (Tony Ramos). A
personagem será um dos

principais responsáveis pelo
desfecho da novela.

��GARANTIDO
Rodrigo Santoro já tern
lugar reservado na Rede'

.

Globo assim qUe
'

,,�caparem as grav
'Lost O moço àe
:

integràr o elenco da 11

microssérie Capitu, que
tem o roteiro baseado na
obra de Machado de Assis;
Dom Casmuro. A trama só.
deve estrear em meados .

�
; de 2908, ano que

�,

"completa o c�pfmorte do esprit
� •• diF�itoçLuiz Fer
IfCarvalho não a
. para que ROdriga in e

Bentinho na história, .

extra@ocorreiodopovo.com.br

��DECLARAÇÕES
íris deixou a casa do BBB
com 57% dos votos. Ao
deixar o jogo, a loira
chorou e abraçou os

familiares. Pouco dep
,

mais calma, se rasgou
em elogios ao 'Lernão'
"Ele é maravilhoso.
Gosto muito do Diego.
Ele nunca forçou a barr
tentou me beijar à forç
ou coisa do tipo. Foi o
único homem, sem ser

meu ex-namorado, que
deitei na mesma cama

para dormir. Ele sempre
me respeitou", elogiou.

• CAÇA PALAVRAS
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• HORÓSCOPO

Áries 20/3 a 20/4
Não existe caminho para a alegria, o
contentamento ou a graça, a graça é o caminho.
Amor e romance vêm ao natural e se integram
com seus outros planos. Será que às vezes

você não pensa demais, se angustia demais,
um monte de coisas demais e acaba vivendo de
menos? Dê seus pulinhos e brinque,
carneirinho!

Touro 21/4 a 20/5
o mundo às vezes parece muito duro com você?
Pode parecer pessoal, mas o universo só está
fazendo seus movimentos aleatórios. Há outros

por aí na mesma situação. Não píre, taurino,
procure fazer coisas legais para si mesmo,
cuide do seu visual, dê-se um presentinho, abra
a mão. O quê, gastar dinheiro só vai lhe trazer
mais problemas?

'

Gêmeos 21/5 a 20/6
Tudo o que você queria é um tempo ao lado de
certo alguém, qualidade total, e hoje a pessoa
não pode, só amanhã ... O problema é que tudo
está no futuro e você quer a sua dose de ternura
e diversão agora mesmo? Você poderia sair
com o tal amigo, mas ele viajou. Bem,
geminiano, leia os sinais, talvez você esteja,
precisando curtir sua própria companhia.

W D

O R

B Y

C R

G I

C R

G I)

B D

Câncer 21/6 a 21/7
Apesar das questôes de segurança e sobrevivência
serem fundamentais para você, deixe a imaginação
voar um pouquinho, do jeito que sua alma gosta.
Seus planos estão encaminhados, tudo andando
bem. Deixe o barco correr e desfrute a viagem, as
cores da paisagem, as novidades em cada porto, o
prazer de cada etapa vencida, as novas idéias que
afiaram ...

Libra 23/9 a 22/10
Pois é, há milhares de lugares onde você poderia
estar... Tente parecer ocupado se isso faz com

que pessoas chatas o deixem em paz. Nada
pode estragar seu bom humor, mesmo que as

coisas não estejam correndo bem do jeito que
você gostaria. Os amigos sabem o que se passa
com você, não importa o que você diga ou não.
Viva a telepatia!

"

-�

��ACABOU? ��TRABALHO

SERRA
SUPLICY
TANCREDP'

\,': jtgt�;,tr�j

Leão 22/7 a 22/8
Sua vitalidade, simpatia e encanto pessoal estão
em alta. Cuidado, porém', para não falar demais
sobre sua vida pessoal, preserve-se, rei Leão.
No meio de sua corte, além daqueles que I,he
admiram, às vezes você acaba atraindo também
pessoas insatisfeitas, invejosas, aquelas coisas.
Para estes, o antídoto é sua luz e seu bom
humor.
I

Virgem 23/8 a 22/9
Aceite as contribuições que estão querendo lhe
dar, virginiano. Como você vai saber se não é
legal e se não satisfaz suas expectativas e

exigências se não experimentar? Não é possível
que você resista a todas.as manhas da sedução .. :
Ver pra crer é o seu lema? Então confira. E se

não gostar? Você é muito convincente quando
quer dizer não.

Escorpião 23/10 a21/11.
Tempo de efetivar, de amarrar pontas soltas.
Você abriu várias frentes, agora é investir naquilo
que realmente. tem a ver e dedicar-se com

vontade. Siga o seu feeling. Você tem a força,
não meça esforços para realizar aquilo em que
você acredita, que preenche e traz
contentamento. Coisas bem pequenas podem
ocupar um grande espaço ...

Sagitário 22/11 a 21/12
Seu signo é o das viagens, reais ou mentais. E é
você quem escolhe para que lado deseja ir. Uma
coisa é certa: hoje você não é um centauro
preso num jardim e sim um bicho solto nos

campos, com todos os lados para correr e

muitas milhas para acumular. Pegue sua

bagagem, liberte o corpo e a cabeça e embarque'
rumo ao destino.

A próxima empreitada
_ �;;;: I

dramática de Grazi Massafera�l3.1
será interpretar Maria Madalena

� .

na encenação de "Paixão.de <DJ:
Cristo" em Nova Jerusalém, non!
Pernambuco. Depois de �. t�:
conquistar o público na pele d� ,

ingênua Thelminha da novela'
. :

"Páginas da Vida", a ex-BBB�'
aceitou o desafio. AS ri.,

apresentações acontecerão -:';1;',:
entre 31 de março e 7 de abrll9. �\i
No elenco da encenação do ,,�i),
espetáculo ainda estão Carmb ..,:
Della Vecchia (como Jesus), .::':!:)!
Francisco Cuoco (Herodes) e·'.lt::
Herson Capri (Pôncio Pilatos�.� >, !

� 'I i
'-�tft·� :}"4..- "'I
.;:�q"'. :
! v. 'I

,

", .. _I': !

Mande sua piada para o Extra:" !
extra@ocorreiodopovo.com:bt1 i i

��.:�. i
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• DIVIRTA-SE

Unidos Para Sempre
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Morre o homem e, não demora muito, a viúva também vai para
o céu.Chegando no paraíso, ela encontra o marido.
- Querido! Querido! - diz ela, abraçando o ex - Que bom te
encontrar aqui! Agora nós vamos ficar juntos pra sempre!
- Opa, opa! Peraí ... O trato foi: "Até que a morte nos separe"!

Checando as Intenções

Depois de alguns meses de namoro, o pai da garota chama o

rapaz para uma conversa particular:
- Reginaldo! Eu queria saber se as suas intenções com a

minha filha são sérias ou não!
- Que legal! - disse o genro - Eu não sabia que podia
escolher!

• SOlUÇÃO
� �� Ã � a �
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Capricórnio 22/2, a 21/1 �':'i
- •• fi

Qual o problema se é apenas uma solução ";: ,�
temporária? Faça o que dá pra fazer agora e se" "

dê-uma folga. Enquanto isso permita que outros
.•

�.

trabalhem em cima de sua idéia e procurem algo
.

mais permanente. Não se prender a nenhum .. �
longo projeto por enquanto pode ser bom pra

- •

você, o deixa livre e pronto para escolher o '.;.:;."
melhor que pintar. ��::E�

t...-olo-·:..j:i
Aquário 21/1 a 18/2 .�:; j

Entrar em si, atualizar suas fontes, ajustar a . ':. :
sintonia fina antes de partir para ações mais ;�: I
decisivas. Fazer escolhas é difícil, ok, mas nern.. I
que você fosse ainda mais maluco do que já é,;,� 1para dar conta de tudo isso que está pretendend6.
O que realmente tem significado, bate e ecoa Me .

você? Há estradas em que se pode voltar atrá�::�
outras não,

,�-

,

.. ,: ...,
Peixes 19/2 a 19/3

,

Está tudo montado na sua cabeça, estratégia -.:
perfeita, você sabe o que fazer, por que, onde e s
como fazer... E aí, pisciano, quando val ser? Ah,ó <;

tudo bem, você não envolveu ninguém com s�u�
planos, não quis criar expectativas nas pessoas,

jMas o que você faz com suas próprias .

expectativas? Pegue a onda antes que ela
comece a descer.
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Sylvio Modonese e a namorada Camila Ferraz
festejam hoje a inauguração da nova casa no

condomíno fechado Flamboyant

moagoncalves@netuno.com.br

Por Moa Gonçalves

VALEU MESMO!
Quero agradecer de coraçãoanesmo
as centenas de ligacões e e-mails -

aliás, a minha caixaÚcou cht:;ia - que
recebi ontem de amigos, lembrando
a idade nova destt:; cohmísta. Um
obrigaduuuuuuuuii a'todos,

NíVER DO CELSO
Meu abraço de hoje daqueles bem
positivos, cheio de energia, vai para o meu
amigo de longa data, o radialista Celso Luiz
Nagel, diretor da FMAmizade, que corta o
bolo juntamente com seus amigos e

familiares para celebrar a idade nova.

Quem também apagavelinhas hoje é oboa
genteCarlosAlfredo Porath.

USA
Depois de temporada longe da terrinha,
recebemos recentemente notícias,
logicamenteboas,dogarotosanguebom,o \..••..-- be lit erlejaraguaense Ricardo Bartsch Filho, que ..>t:i:I latualmente reside com a família e estuda
emAtlanta, nos Estados Unidos.

(47) 3370-4522

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

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

Foi ontem o aniversário de nosso genioso companheiro de aventuras
"Mr." Marcelo Wagner. Presente maior que a companhia do futuro herdeiro Enio não

há, mas dos amigos fica aqui um enorme e demorado abraço. Felicidades!

CHIQUITO E BORDONEIO
Essa é pra agendar! O patrão Augusto
Demarchi [r, o Ninho, figura
espírituõsa e gente do bem, traz para
Jaraguá do Sul, no próximo dia 10 de
março, um dos melhores grupos
gauchescos, o Chiquito e Bordoneio,
para comandar baile daqueles no

CTG Laço Jaraguaense.

Na seleção dos comentaristas, repórteres
de rádio e narradores do primeiro turno de
melhores do Campeonato Catarinense,
quatro são de moleque travesso: o lateral
Pereira, o zagueiro Diego, o atacante
Andrade e o ex-técnico Itamar Schulle.

Na próxima sexta-feira (2), 'às 11 hs, a KG
Motos celebra com coquetel a inauguração de
mais uma concessionária Honda em São
Francisco,

Quem está curtindo como gosta a terra do
Tio Sam, juntamente da esposa Sisi, é o

empresário conselheiro do grupo WEG,
Martin Wernignhaus.

Ontem a Proma, conceituada empresa do
ramo de construção e engenharia civil,
inaugurou em Jaraguá do Sul o Raphia
Residencial, mais um importante

. empreendimento da construtora.

o boa praça Duda Georg, depois de
temporada em Jaraguá do Sul, faz sucesso
em Porto Belo como cantor e professor de
tênis no Porto das Águas.

o empresário e amigo .. dos bons que'rnora'no'
meu coração, Sylvio Modo��,�e, ao IMo da

.

I I
namorada Carnlla Ferraz, inaugura bem nesta:
quinta-feira a linda casa no'.col1domínfo 0";"
fechado Flamboyant. Aliás, contlrarriatérla
sobre a casa dele'no suple'mento Nosslrtasa,
que chega aos lares, emprés���§,b;�npa.� '" ,.

junto. com a Hevísta Nossa no iiiícioi:el��;\"1:?",j',';
março,

_

, .;, _, "�}J,��
Hoje as 16h, durante assembléia geral
ordinária acontece no auditório da Amvali, a

eleição e posse da nova diretoria da
entidade

PARCEIROS,
EJicam tam,bém por
escrito os agradecimentos
aos novos parceiros da
coluna: Choperia
Bierbude, FATEJ, Gatos
& Atos e Kantan Sushi
Lounge dão toda força à
eªte espaço, Um grande
à�ifaço aos,ân1igos!'+ '

ORGULHOHETEROSSEXUAL
Inusitada a proposta do vereador paulista Carlos Apolinário
(PFL) em seu projeto de lei que visa criar o Dia Municipal do
Orgulho Heterossexual. A idéia do vereador é propor com a
data uma discussão sobre o convívio entre heterossexuais e
homossexuais. Soninha Francine (PT), a "vereadora MTv", já
descarrega: "o projeto está eivado de preconceitos e visa à
disseminação de conduta discriminatória na sociedade".
Independente de ser ou não, a gente diz: tem coisa bem mais
importante pra se fazer pelo país (ou ainda SP) do ficar
buscando polêmica barata.

HISTÓRIA TRICOLOR
Independente das novas, agora toda semana o torcedor do
moleque travesso tem ainda melhores motivos pra visitar o
site oficial do clube ...

·

Todas terças-feiras as grandes
curiosidades do clube ganham destaque, e todas quintas
feiras serão vez de lembrar os grandes jogadores da história.
Lembrando o endereço, o site é iNww.juventusjaragua.com.br
CLUBE DOWHISKY
Pensando em quem aprecia um bom whisky e gosta de
relaxar ao final do dia, a Choperia Bierbude anuncia para
breve o lançamento de seu Clube do Whisky. Dentre ás
vantagens para os participantes a casa promete descontos
especiais e liberação de filas, além da promoção de eventos
exclusivos. Maiores informações em breve aqui na coluna ..

CORPO HUMANO
A polêmica mostra "Corpo Humano: Real e Fascinante", que
reúne 16 corpos e 225 órgãos humanos verdadeiros cheqaao
Brasil hoje. A exposição que tem o intuito de abordar de forma
educativa o funcionamento de nosso corpo estará em cartaz
até o dia 29 de julho no OCA - Parque do Ibirapuera. No site,
www.exposicaocorpohumàno.com.br é possível agendar
escolas e grupos que queiram visitar a mostra.

d'
'1

BIQUINI CAVADÃO EM JARAGUÁ
Anotem na agenda: próximo dia 23 a Notremanda bala
em show nacional com a clássica banda dos 80!
Ingressos antecipados já à venda na Choperia 115.

'(

Local: SCAR LOUNGE BAR
Dia é Horario: 01/03 - 21 :30h
Atrações: TrioMP3 (Música Popular a Três)
+lnfo:337115190u84066555 :.

Local: CHOP6RIABIERBUDE'
Dia eHorario: 01/03 -2111
Atrações: Fabio e Rangel
+ Info:47 32750537

Local: UP LOUNGE BAR - POMERODE
Dia e Horario: 02/03!" 17H'

.

Atrações: OJ Igor Lima.
, + Info: 47�131i6902'ou ,MyWluRIQ4Dgebar.com.tn

Local: MOMMACLUB - POMERODE
Dia e Horario: 03/03 - 23h
Atrações: 1 Q PISO: DJs JoHnny & Rodrigo Fabro
2° PISO: �anda:Tri.Jlo d;:l',Lua e OJ Diego
+ Info: 47 96048777 ouwww.momma.com.br

"

Local: COMBAT CLUB
Dia e Horario: º3/03 ..,23H
Atr�ções: Show Kibeleza.
+ Info: 47 8412 2799 PU www.slteçomb.t.cQm.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




