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BRASILPELO
I
Bush será

recepcionado
com protestos
Movimentos populares,
entidades sindicais e

partidos de esquerda
prometem um grande
protesto para recepcionar
o presidente dos Estados
Unidos, George Bush, na
visita que fará nos dias 8 e

9 ao Brasil.
_ 83

ENTREVISTA

Ruy Lessmann
fala sobre a

câmara de JS
- 4

GUARAMIRIM

Hospital deve ser

transformado em

filantrópico
A medida foi anunciada
pelo gestor do hospital,
Luiz Carlos Pereira.

Segundo ele, o município
�ão tem mais como

sustentar a atual situação
da entidade, que vai ficar
desvinculado da adminis

i:ração municipal.
-3

DiretQr de O Correio do Po o f la
sobre gestão e empreende ori
para alunos da Fatej
_ 5

Falcão, Chico e Xande, além de outros seis locadores, podem ser premiados com a convocação para a Seleção • 7

ILHA DA FIGUEIRA- Vende-se, casa com160m2,
R$160,OOO,OO, Tr. 9113-1311

www.studiofm.com.br

Cassuli Advogados Associados
OAB 1 se 397/99

I (47) 3371 7511
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; QU�DA-DE-BRAÇO I
Raulino ironiza
veto do prefeito
a projeto de lei
O vereador Ronaldo
Raulino (sem partidordis«
que fará um minuto de
silêncio pela cultura de
Jaraguá do Sul. A

declaração é uma ironia c_()

veto do prefeito Moacir
Bertoldi (PR) ao projeto d.
lei, de autoria de Raulíno,
que cria o Museu do

Esporte no município.
E menos de uma semana J

vereador teve três projeto
vetados por Bertoldi.
_ 3

Motorista.fica,
. - � .-

preso entre, dois
,

.

caminhões
O motorista Gilmar Ramrs,
27, está internado r o

Hospital São José, de Jar v
,

guá do Sul, com suspeita ( I�

fratura nas costelas.
Ele foi vítima de aciden .e

de trânsito, no Centro da
cidade, quando descar

regava o caminhão. Ram is

ficou preso entre d ::is
caminhões.
O estado de saúde é estáve 1.
.s

Sol com pancadas de
chuva a tarde e a noite

.86

oportunidades camo esta.
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• EDITORIAL
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OPINIAO O CORREIO DO POV
opiniao@ocorreiodopovo,com,br

Resposta às cartas (1)
Criado em 2004, o Fórum

Industrial Sul - integrado
pelas Federações das Indústrias
de Santa Catarina (Fiesc), do
Paraná (Fiep) e do Rio Grande
do Sul (Fiergs) vem há quase
tJ;:ês anos tentando sensibilizar
o Governo Lula e o Congresso
�acional da necessidade de
criar uma política de desenvol
vimento para esta Região do
Faís. Até hoje, tudo não passou
da reunião. Na última vez que
esteve em Brasília, o presiden
te da Fiesc, Alcantaro Corrêa,
levou um documento com

sugestões ao PAC para entre

gar ao presidente. Levado pela
senadora Ideli Salvatti, foi
recebido por uma assessora de
segundo escalão. Onde será

que anda o tal documento?
,

Na última quinta-feira, em
Curitiba, os presidentes das três
éntidades empresariais entre

garam duas cartas com reivin-

o Fórum Industrial Sul
vem há quase três anos

tentando sensibilizar o

Governo Lula e o

Congresso Nacional"

dicações do setor produtivo aos

ministros da Fazenda, Guido
Mantega; das Relações Institu
cionais, Tarso Genro; e do
Planejamento, Paulo Bernardo.

A primeira carta solicitou
a inclusão no Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC) obras de infra-estrutura
de transportes consideradas
estratégicas para a região. Um
documento elaborado pelo
Fórum Industrial Sul elencou
as obras mais importantes para
que o Sul não perca a capa-

cidade de crescer em relação
às outras regiões do Brasil.
"Destacamos que as distorções
apresentadas na infra-estru
tura de transportes da região
comprometem consideravel
mente a manutenção da
competitividade do setor

industrial, que tanto tem

contribuído para o desenvolvi
mento econômico e para o

equilíbrio do balanço de
pagamentos do País", diz o

texto da carta assinada pelos
três presidentes.

Ao todo, o Fórum estimou
em R$ 9,4 bilhões o montante

necessário em obras de logística
para o Sul no período 2007 -

2010. São R$ 3 bilhões para o

Paraná, R$ 3,2 bilhões para
Santa Catarina e R$ 3,1 bilhões
para o Rio Grande do Sul.

As cartas estão com o

Governo. Será que desta vez terão
resposta? Voltaremos ao assunto.

r. ENTRE ASPAS

" "Não existe dinheiro que consiga suportar carga tão grande".
Luiz Carlos Pereira, gestor do Hospital Santo Antônio de Guaramirim, sobre os atendimentos no
PA da entidade via,SUS (Sistema Único de Saúde), que somam 86% do total.

"Sua Excelência; o presidente, quer que a sociedade caia no esquecimento para que nada
mude. Esse é o objetivo dele".

,

Rosa Cristina Fernandes Vieites, mãe do menino João Hélio Fernandes Vieites, de 6 anos, assassinado ao serIIII arrastado por um carro roubado por bandidos, criticando o presidente Lula sobre a decisão da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), que prorrogou para daqui 45 dias a discussão do tema de segurança pública.

"Ao invés qe só chorar, vamos atacar o outro lado também".
Armando Meziat, secretário de Comércio Exterior, em relação ao objetivo do governo de trabalhar paraconquistar mercado na China, expandindo a venda de produtos industrializados.

• PONTO DE VISTA

Escolhas que mudam
nossas vidas para sempre

Todos nós sabemos que há
escolhas nas nossas vidas que são

para sempre. A opção por um
curso superior é um destes casos

que podemos considerar deter
minantes para que obtenhamos
êxito em nossas carreiras profis
sionais. Claro que toda regra tem
'exceção e; muitas vezes, há
mudanças que acabam se rever

tendo de maneira mais positiva
na definição de vocações.

Vale dizer ainda que errar é

humano, mas persistir em um

erro nem sempre. No caso da
Educação isso também é verda
deiro. Por isso, quando se opta por
uma graduação, é importante que
o estudante pesquise não só o

curso escolhido, mas também a

instituição que o oferece.
Faço questão de compartilhar

alguns depoimentos espontâneos
obtidos nos primeiros dias do
novo ano letivo, naquelas

tradicionais apresentações das
turmas. Sem necessidade de se

identificar e com o coração
aberto, muitos acadêmicos
deixaram mensagens que nos

entusiasmam, ao mesmo tempo
em que nos exigem redobrar
esforços. Vejamos alguns deles:
"Escolhi a Unerj porque é a

Universidade mais reconhecida
daqui da região e possui uma boa
infra-estrutura e ensino"; "Por
ser a mais conhecida na região,
assim se dá credibilidade na

hora de exercer a profissão que
escolhi"; "Confiei na Unerj
ouvindo comentários de ami

gos, professores, profissio
nais";"Dévido ao prestígio que
ela tem e a qualidade e varie
d�de de suporte para os univer

sitários"; "Porque conheço
amigos formados nela que têm

potencial para competir no

ambiente profissional e desejo

.Carla Sclireiner
Reitora do Centro Universitário
de Jaraguá do Sul

estar entre eles também";
"Escolhi esta instituição proc
urando uma boa formação para
alcançar meus objetivos".

Neste mês de março, em que
comemoramos 31 anos de
existência, testemunhos como

os relacionados acima é, antes
de tudo, uma reverência ao

ideal que nos foi legado par
aquele semeador de bons frutos,
me referindo ao padre Elemar
Scheid. Quem o conheceu sabe
o quanto ele buscava essa meta
de dar à nossa reg.ião uma

qualidade que a UNER] tem

certeza poder contribuir, Uma
instituição de caráter comuni

tário.vque não pertence à sua

administração ou ao seu corpo
docente. Um patrimônio da
região, dos seus acadêmicos e da
sua população, que pode e deve
valorizá-la, ajudando-a a

cumprir sua missão:
.
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Auto-convocação Combate do Ibope O acordo do etanol
o presidente nacional A Record está se Quais as perspectivas do acordo
da OAB, Cezar Britto, achando e tem lá seus Brasil-EUA sobre o bioetanol?
convidou o presidente motivos. O programa "Hoje Para o Ministro das RelaçõesLula a anunciar o I em Dia", pilotado pelo trio Exteriores, Celso Amorim,
nome do seu novo Britto Júnior, Ana Hickmann e dependerá o memorando queministro da Justiça na Edu Guedes, empatou poderá ser assinado ou não por ,sede da entidade, em

com a Globo em sua Lula e por George W. Bush no
Brasília, a exemplo do que edição de quinta, segundo a próximo encontro. Se assinar,fez com o primeiro prévia instantânea 'do Ibope será inicialmente um
ocupante do cargo, em São Paulo. Foram 8 memorando de intenções,Márcio Thomaz Bastos,

pontos para a Globo e 8 visando buscar padrões técnicos
logo depois de

pontos para a Record mundiais que permitam
vencer as eleições transformar o etanol em uma
em 2002. O convite entre 9hOO e 12hOO.

commodity (ou seja, em um
foi apresentado por Calçada nisso, e a par da 'produto com as mesmas
Britto ao ministro Tarso pressão que os programas características em qualquerGenro, das Relações de Ana Maria Braga e

parte do mundo). O que não
Institucionais, durante Xuxa têm sofrido da deverá avançar nessa reunião
reunião na OAB Nacional. direção da Globo para será a questão tarifária, de
Coincidentemente, melhorar suas performances redução das barreiras para a
Tarso é um dos mais em audiência, a Record entrada do etanol brasileiro nos
cotados para assumir o estréia nesta segunda-feira EUA. De qualquer modo, são
cargo. Mas disse que iria um novo cenário para o temas que poderão rolar nesse
levar ainda o convite da "Hoje em Dia" e antecipa seu encontra Lula-Bush, mas nada
OAB a Lula. início em meia hora. está ainda definido.

� www.ig.com,br/blogdosblogs � hHp://blog,estadao,com,br/blogJpadlgllone �luisnaSSif@lg.com.br

• DO LEITOR • Pedro Kremer
Servidor Público e Bacharel em Direito
kremerp@ibest.com,br

A SOLUÇÃO DO NEPOTISMO EM JARAGUÁ DO SUL
Observa-se que muitos criti

cam, A Câmara de Vereadores que
possui o papel constitucional de
fiscalizar as ações do executivo não
se manifesta, ou apenas desaprova,
mas, apresentar solução para o

problema não aparece.
Com esse objetivo é que

escrevo este artigo, isso mesmo,
apresentar a solução do problema.
Estou propondo o Princípio
Constitucional da soberania
popular prevista no Art, 14 da
Constituição Federal, e, a apre
sentação de um projeto de lei de
iniciativa popular prevista no inciso
III do mesmo artigo,

Mas isso é possível?
Sim, é possível, o parágrafo

único do Art. 1º da Constituição
Federai preceitua que "todo o

poder emana do povo, que exerce
por meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos desta
Constituição", como nossos

representantes não tomaram

providências até agora, cabe a nós
cidadãos jaraguaenses exercer o

nosso direito diretamente,
Na esfera municipal a inicia

tiva popular esta regulamentada
no Art. 31 inciso III da LeiOrgânica
do Município, exigindo 5% do
eleitoradomunicipal.

Desta forma eu Pedro Kremer
portador do Titulo de Eleitor nº
76.106.809-81 da 87ª ZÉ de
J araguá do Sul, proponho e

encabeço um projeto de lei de
iniciativa popular, com o intuito de
proibir a nomeação de parentes
para cargos de provimento em

comissão noMunicípio Jaraguá do
Sul, bem como, limitar a nomeação
para funções gratífícadas e ou

comissionadas no Município de
pessoas estranhas ao quadro d�
servidores, objetivando a valo
rização do servidor de carreira quê
a muito está esquecido nesta

administração, principalmente �
quando deparamos com funções
técnicas e de apoio como

coordenadores, sub-coordena
dores e secretários executivos
estando ocupados por pessoas
estranhas ao quadro,

Esta lançada à proposta. Hoje
começo a colher assinaturas para
este projeto, cabe ao povo
Jaraguaense a decisão, encami
nhar este projeto de lei para a

Câmara de Vereadores e exigirmos
aprovação, ou concordarmos com
essa prá tica nefas ta e' não
reclamarmos mais, uma vez que o

discurso até agora não apresentou
resultado.

• DOS BLOGS

Nepotismo, essa prática nefasta
que a muito assola o nosso

Município pão é um privilegio só
nosso, observamos que ocorre em
todo o País e em todos os poderes.

Nomeação de parentes para
provimento de cargos em comissão
poderia ser considerada como uma
afronta ao princípio da moralidade
administrativa, pois fere o senso '

comum imaginar que a adminis
traçãopública possa ser transformada
em um negócio de família,

Mas, em âmbito de J araguá do
Sul não podemos acusar somente
o Prefeito atual desta prática, nas
gestões anteriores também havia
a nomeação de parentes para
ocupar funções de confiança.

Ocorre que o nepotismo não
está somente na família do Sr.
Prefeito Municipal, mas também
o filho do Sr. Presidente do Partido
(que ocupa um cargo na Prefeitu
ra) possui uma função de confian
ça, como também a esposa de um
Nobre Vereador da situação está
nomeada para uma coordenação,
todos nomeados pelo Sr, Prefeito.

Ora, estas nomeações até

podem estar dentro da estrita

legalidade, mas, a muito
extrapolou os preceitos morais e

éticos.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1,680 carac, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mailredação@ocorrelodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, CaixaPostal19, É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados),
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Ronaldo Raulino se diz alvo de
1

.

perseguição política do prefeito
...Vereador teve três

projetos vetados por
Bertoldi em menos

de uma semana

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

O vereador Ronaldo
Raulino (sem partido) já
está sentindo a reação do
Executivo por ter deixado o

PR, mesmo partido do

prefeito Moacir Bertoldi, e

anunciado o rompimento

� com o governomunicipal, no
mês passado. Na quinta
feira, projeto de lei que cria

o Museu do Esporte foi
vetado pelo prefeito. Foi o
terceiro veto a projetos de
autoria do vereador em

menos de uma semana.

"Eu quero até fazer um
minuto de silêncio pela
cultura de Jaraguá do Sul",
ironizou Raulino, contes
tando a alegação da admí
nistração de aumento de
despesas para justificar o

veto. "Não é verdade. Temos
inclusive museólogos fora da
função, gente encostada na

prefeitura sem trabalhar. O
museu não vai gerar quase
nenhuma despesa, apenas

para comprar alguma mobí-

Raulino: "Não posso acreditar que o prefeito vetou o projeto com a alegação de que vai aumentar despesas"

lia", declarou.
Segundo ele, a proposta

era que o museu promovesse
o resgate histórico do
esporte nomunicípio e fosse
instalado em uma das salas
da Arena [araguá, "com
estrutura e espaço de sobra".
A obra está em fase de
conclusão. "Penso que se

perdeu mais uma chance de
fazer cultura em [araguá do
Sul", completou o vereador.

N a semana passada,
Raulino teve outros dois

projetos vetados pelo
Executivo. Um trata da

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

ARQUIVO/CESAR JUNKES/OCP

coleta de baterias, pilhas e

lâmpadas usadas, com

instalação de recipientes nas
lojas que comercializam o

produto. Já o projeto que

proíbe a cobrança de caução
nos hospitais foi vetado
parcialmente, no artigo que
se trata da punição para o

descumprimento da lei.
O vereador chegou a ser

líder de governo, mas depois
das eleições do ano passado,
quando se candidatou a

deputado federal, deixou o

posto de porta-voz da

administração na Câ-mara.

Alegou estar descon-tente
com a falta de apoio à

candídatura, em d e tr i
mento do petista Sebastião
Camargo. A vice-prefeita
Rosemeíre Vasel foi candi
data a vice-governadora na

chapa de José Fritsch (PT).
A promessa de que iria

ser nomeado para cargo de
confiança na prefeitura,
porém não concretizada
com a reforma adrni
nistrativa, também veio,
reforçar a decisão de se

afastar do governo muni

cipal. .

�?�J:MOSAICO
��". �,..�'-'--'��'�""�"":_-� - - --

Privilégios
Tem um suplente de

vereador na microrregião
que possui um gabinete de
uso exclusivo. A sala está à

disposição dele desde 2005,
quando assumiu cadeira na

Câmara. No mesmo ano

voltou para a suplência, mas
até agora não devolveu a

chave:Em outro Legislativo,
os suplentes usam a estru

tura de gabinete para fins
político - eleitoreiros.

Debandada
Corre nas rodas políticas que

o presidente do PTB, Jair
Alexandre, também vaimigrar
para as bandas do PC do B.A
sigla está sendo constituída
pelo presidente da Fundação
Municipal de Esportes, Jean
Leutprecht, que vai deixar o
PTB com vistas às eleições.

Reunião
Foi adiada para a próxima

terça-feira a reunião da
executiva do PMDB de
Schroeder, que será realizada

por solicitação do vereador
Rudibert Tank.O encontro vai

tratar da decisão do prefeito
Felipe Voigt (PP) de indicar

NelsonJoãoZoz (PSDB) como
líder de governo na Câmara.
O PMDB não digeriu. a
indicação de vereador da

oposição para a vaga.

Audiência
As obras do cemitério

vertical no Bairro Czerniewicz
serão discutidas em uma

audiência pública, na próxima
quarta-feira, às 19 horas, na
Câmara de Vereadores. O

pedido foi feito pelo vereador
DieterJanssen (PP), contrário
ao projeto.

Vaga
Pela primeira vez na atual

legislatura, o suplente de
vereador lngo Heideke
(PMDB) assume vaga na

Câmara de Vereadores de

Corupá. Até o dia 30 deste
mês, fica no Illgar do peeme
debisaAdelfuoHauffe (foto),
que cedeu avagaparaatender
pedido do colega.

Impasse
Com três vereadores, o

. PMDB não estaria querendo
obedecer ao critério regimental
de proporcionalidade dos

partidos nas indicações para as

comissões permanentes da
Câmara de Vereadores de

Corupá. Teriam até ameaçado
não íntegrarnenhuma delas.

O CORREIO DO POVO

".'

Hospital pode deixar ':
de ser público em 2001.

CÉSAR JUNKES/OCP

Assédio

Meta é concluir as óbras do Centro Cirúrgico este ano, mas falta verba:�

Cargo

compras de medicamentos et
I

materiais de consumo"
Conforme Pereira, este meci¥-2
nismo poderia ser instituícf�

. 9Z
em parcena com outros'

hospitais do Vale do Itapocu��
como o [araguá e o São José:
Amodificação pretendi�f

pelo gestor tem chances q�
ocorrer em 2007, mas é prec�
conseguir alguma empresa�
entidade para o posto de
mantenedora. Antes disse),
segundo Pereira, a filantropja
só vira realidade em três ou

cincoanos.
NA EXPECTATIVAA

Quanto .às obras no çentl
Cirúrgico, O gestor explica que
falta dinheiro para a fínali
zação, Mesmo com "doações
sígníficatívas", restam R$ 300 ,

milpara serem angariados. Até
agora, foram investidosR$ 6�0
mil na construção e outros R$
200 mil estariam garantidos.
"Nossa meta é audaciosa,
queremos terminar a obra no
primeiro trimestre de 2007",
informa. (KE) �

GUARAMIRIM
.

A adminis tração do
Hospital Santo Antonio de
Guaramirim deve deixar de
ser pública ainda neste ano.

A intenção é transformá-la em
filantrópica para que funcione
desvinculada do governo
municipaL
A informação é do gestor

da entidade, Luiz Carlos
Pereira, que afirma não haver
mais condições de sustentar a
atual condição. "Não dá para
o hospital estar atrelado assim.
Não sobra dinheiro para a

Prefeitura investir em outros .

projetos", comenta. Ele tam

bém é enfático ao dizer que
acredita ser necessária uma

"admínísrração profis-sional e
não político-partidária", como
acontece hoje.

Entre os pontos positivos da
filantropia está a possíbilídade
de a instituição ampliar os

meios .onde busca recursos

financeiros e, ainda, permitir
a criação de uma ce�tral de

Exonerações
Ainda não foi publicada, mas o prefeitoMoacir Bertoldi (PÊ)

já teria assinado a portaria de exoneração de oito funcionários
em cargos de confiança indicados pelo vereador Ronaldo
Raulino (sem partido). Não se trata de mais uma medida cful
reforma administrativa, mas reação ao fato de Raulino ter saícf8
do PR e anunciado o rompimento com o governo, no mês"

.

I � )

passado. .

'n

. Sem partido hámais de dois anos, a vereadora Maristela Mend)
vem sendo assediada por diversas legendas. Ela tem seis meséê

para fazer sua escolha, isso se quiser disputar as eleições do anB
que vem. Convite teria sido feito pelo PY, mas o presidenté
Antônio Eckert nega. Maristela acumula passagens pelo PMD�
e PFL, que deixou em janeiro de 2005 para fugir do julgamentg
do conselho de ética. Ela não seguiu a recomendação d,�
parido na eleição para presidente da Câmara. ih

')

Presidente da Câmara de Vereadores de Corupá, LorianoCosia
(PSDB) é autor de resolução que cria o cargo de assessor
legislativo, com salário de R$ 1.294,65. Entre as atribuições do
funcionário estarão a realização de pesquisas normativas, ;&

.
"

elaboração de anteprojetos, além de serviços de assessoramento
à Mesa e às comissões técnicas.

.

CÉSAR JUNKES/OCP

REAÇÃO: PROPOSTA DO VEREADOR PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO ESPORTE FOI VETADA

Atraso
O resultado do impasse

político é que os projetos
estão parados, aguardando
uma definição, para só então
serem encaminhados para a

análise técnica das comissões.
Presidente Loriano Costa
(PSDB) promete uma solu
ção para segunda-feira.
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"A Câmara é a caíxaderessonâncía da soctedadc"'-t.
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Em meio a tantos interesses distintos e
- à ' :._"

'

.

�..

"

"_

....", /'\--

complexidade do Poder Legislativo, s�r diretOt�g�· .... ,,-<
da Câmara de Vereadores requer muito rnaís do ,�:>�:��:'
que boa vontade e compromissos. A hu1Çãb.e:tig:e:·, ,,:�"

'

além do conhecimento pormenorizado de todo õ.
> '"'

processo legislativo, muita paciência e disciplína "'".

para dar conta das atribuições. -
,_

>

O advogado Ruy Lessmann tem todos os ", '

"
..

requisitos necessários para o cargo, com' destaque' ,��',-"":.
�

para o conhecimento sobre os trâmites e
-
'"

encaminhamentos das matérias ·apreciadas pela ' ...

Câmara. ",." .':

Ussmann é uma espécie de professor dos ' -: ,

_,

vereadores novatos, que chegam ao Legislative "

com .muita vontade, mas, muitas vezes, sern
conhecer os trâmites e os limites -da função..
Segundo ele, as conotações política na Casa são
mais evidentes, por isso a paciência. "Isso aqui é

.,..i,UIl?a panela de pressão constante", .diz, I' ,

�

Para contar um pouco mais sobre os trabalhos
dos vereadores, a função da Câmara Municipal e
do dia-a-dia da Casa de Leis de Jaraguá do Sul,
'Ruy Lessmann concedeu a seguinte entrevista ao .

O Correio do Povo:
J

J,
,1"

"

\{.�L:;;::��'
A: Ç;9rreio do Povo - Há
qüàrtto tempo o senhor está
n�,Câmara?
> : R:�y Lessmann - Há 27
anos.unas na direção da Casa

dfsde ';1'996. Nesse período,
'.,assumi em cinco opor
tuÍiia-ãdes uma cadeira de
vereador, em virtude de ser

suplente. t importante
ressaltar que a atuação do

'

diretor-geral é exclusiva,

..
.� '/

..

..-., .

',_

• �da�a?�oco.n'e1i:Jdopovo.com,br
"l.,�. l'-", .•..

RUY LESSMANN: DIRETOR-GERAL'DA'CÂMÁRA'PEJÀRÂSllA DÓ'SUL
.
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-
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• f,

r'
> .,���:�:, ·'_�9·P:Ç9�l���rrrgli�ir;1-!l� =..

,

.

-eampanhà ,eleito�flj: quando o

candídato promete-cçísas que
.. fiãÕ ê . dà 'çompe�tê�cia d�'
�;, vereador _�; �l'tla�'do chega

, aqui," esbarra :�a' lei, sendo
. '

obrígado a recorrer a outros
" expedíente, corno ,indicação,

',>" 'm:õçãõ'6rr'�tlerrm'ênto.w'w '\
•..: '"

",
.� ,I ...... .�. _

......
.", - .. _." !'A·_' .• ',

o orçamento anual
da Câmara é de R$
5 milhões. Mas

'Amãíerta dos',
vereadores tem .

dificuJdàde,. em- .. ,..,.

;'k�

,:"':"'k,,�,,¥,diferenciar a. 'CD1sa

pública. d�' �Ç.9!�
.

na iniciativa w�

priv�da1f"C
�.

�

� parte desse
montante ,é
devolvida no final do

• 1'1&.

....c£: E'o que a rureção.da
: Câmara f�?

' ..

..
� Lessmanrr- Qiit�rita sobre

mente interna.
,

'âno ao Executivo"",

! CP - Quais as principais
atribuições da direção-geral?

; Lessmann - Coordenar os

trabalhos e as ações adrninis
trativas em geral, além de
amparar os vereadores -

orientá-los sobre os trâmites do
processo legislativo.

: A estrutura da Câmara é
dividida em três diretorias:
Administrativa, Legislativa e

Financeira, subordinadas à

direção-geral, mas inte
gradas.

o papel- do vereador - guardião
"'" .da coisa-pública e responsável

são mais evidentes. '

pela; el�boração ,das lêis do'. comissão espêcífica, de acordo
. Somado. a iS$"d' fl comple>, "; münicfpio, Por isso 'preçisa' com a proposta. Se receber·
xidade-da própria :c���. _'NiaS:-�' ,��:ttm"_ "_. f)l�m" :amp,a,r�4Ç> ft., parecer favorável segue para
as maiores dific.ul�aç,l�'�estã(i' eoph�cer "o. pr:oçe�$.�9 Iegís- "o plenário, onde é submetido
relacionadas à, inexpe£,iênéiã," 'l:"l'ÚV0;:'

"'

..

'.

.

à votação, geralmente duas.
dos vereadores novat-os, qúé�"" ,- '��M"ú,itas :V�es, cts:,eles são- Após esse trâmite, o

chegammuitas vezes co�üín!t�,: , ..�b1¥àÉloS-:',a:i(,ap,ren���0 na prefeito o sanciona, trans-
visao ,distorcida:- 'db . função.Iporquea legislature já, formando o projeto de lei em
Legislativo.

'

..

'L_

--''��;CDmeçOli,¢,'eles Pr_ecis,am dar lei municipal, que recebe um

',. ': '.,::; '�� p:lrecer nas, comissões," >, ...•• número e volta para a Câmara.
CP Q ':. que.

*': "

Trabalha�os sem �les o 'E por fim a lei é publicada no

especificamente? ", ,:, ,:,:2' .; funcionamento d�' casa, em órgão oficial do município.
Lessmann - Ainaioria tem ,.� ,ci.iÍiàllo Re�men'Í:ô'-rntemo·ê ,. É importante ir'Jormar quev"

<, -..:;�.
. .... ,.;, ....;;t' 'j"' '. ,

',odificuldade em díferénciàr a
.

da-Lei o'rgânic? ".,., 99% das matérias apreciadas
coisa pública das' ações lW

'.

:,.�.. "; .' ,"� '. .

pela Câmara são do Executivo
iniciativa privada. Então" .�.

> �. - ,Q{í�'i o caminho e que Legislativo não pode
somos obrigados a ,oriellmr' :Percõmcto·da :idéi� à lei? apre-sentar projeto que gera
sobre a competência" do' ': '

/Lt:ssm'�n!:l �:',Depois de despesas para o erário.
parlamentar e dos limites' da-:,�:" pr,Gtdçpl,a'do 'na secretaria da'
função. Assim corno dit1lJé, .

'

Câmãra; oy!:�i�to segue para."
dúvidas a respeito de.projetos- ,a"CoJ.11issão'de Gõnstihilçãô", arquivadas?
e do encaminhamentõ.:' "'�:-'."',Justiç'fc�R�c:hçã()Flrlãl e para Lessmann - Sim, todas,..... .. �

.

.� .... , ..,- �
'.' ..- ';.

.

'.'-,

CP - Quais são desafios
diários?-

; Lessmann - São muitos em
,

virtude da alternância dos
membros e dos interesses - do
vereador, do partido e da
comunidade que repre-senta.

. Aqui' as cottbtações políticas.. ",

CP - As leis ficam

·';i ....·

'I',l

PIERO RAGAZZI/OCP

tanto na Câmara quanto na

Prefeitura e estão ,à disposi
ção da população para con

sultas, bastando apenas
solicitação no protocolo da
Câmara.

CP - E no dia-a-dia, como
funciona a Câmara?

Lessmann - Os vereadores
têm um gabine-te, dotado de
toda a infra-estrutura
necessária para sua

funcionalidade, inclusive com

um assessor. O vereador não
tem horário, além das duas
sessões semanais - às 19 horas.
Mas estão sempre na casa

participando de reuniões nas

comissões, discutindo assun

tos do Legislativo e atendendo
os munícipes.
A direção acompanha todo

esse processo, orienta e faz os

encaminhamentos
necessários. Até porque, a

Câmara é a caixa de resso

nância da sociedade, já que
daqui saem as leis que terão
reflexo em toda a cidade.'

Nesse sentido, é impor
tante a presença dos muníci

pes, não só nas se-ssões, mas
também no acompanhamento
das matérias em trâmites.

Pai outro lado, nossa

instrução aos funcionários é

,

• QUEM E:

O CORREIO DO POVO

Quase 99% das
matérias aprecladas
pela Câmara são do
Executivo. A
Câmara não pode
legislar sobre
finanças"

dar prioridade ao cidadão.

CP - Qual o custo mensal r;

da Câmara?
Lessmann - A Câmara de

Jaraguá do Sul é uma das mais.)
enxutas do Brasil. No porte da I'

nossa, com certeza. São 17 ;

funcionários e 12 assessores

parlamentares, além do
assessor jurídico, dois vigias e.

um terceirizado para serviços
gerais.

, O orçamento anual é de '

"

R$ 5 milhões. Mas parte desse
'

(

montante é devolvida no final,1do ano ao Executivo. Isso,
, I

acontece sempre. No ano,
passado, a Câmara destinou'
recursos para os hospitais, J

clubes, associações
entidades filantrópicas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� CORREIO DO P9VG

,J

FIM.DE.SEMÀ��",03/04.dlJ �âf�B Be 20St , fi
redacao@ocorreiodopovo,com,br

I, MPREENDEDORISMO E GESTÃO EMPREENDEDORA": APRESENTAÇÃO FOI ASSISTIDA POR 420 ALUNOS
.. :',

�� .
.

.... ,
'.1 • ,

.

., .at8jt�pr:e�ano·tom aula magna no Cejas
• "", • �

F .: •

• ,

- -
" ":, .;10 '

'

" ,

,)jretor de ,O Corrijo; .: ': ting, 'Processói Indush1á'is�': destacou que a instantanei

to Povo,'.franefS'có:·,:' ::' Recursos l1üm�n:o�," ;.":� ..
' d�de da informação não'

':�Ives, ministrou
' -,""

.. ", 'O, coordenadorc de deve ser encarada como

. Relações Institucióriais 'da "adversária" da imprensa
��alestra so�re. g.�S.t,ãO Fatej, Randal Gomes; diz, 'escrita, mas como ferra-
• ..

. ,;,

"

, '�ué Alves fói c6nvi<;fad�;pdà -. rrtenta dê' aprendizagem e
f
'.
.'.

'. I' ,
• I {

. _I�' •

\� 1AIANE.ZANGI-jELINI '" '.� ,

, "tra1�tória de �i�::Ce.P?r estaf comunicação. "O futuro da
RAGUÁDOSUL ';.'

T ,-.;;',,!�ô.c?W�ndo,d.�:jJinà.epwt.�- ,)p.ídia impressa depende da
, '.c. ::: ,"i :, ;

.. i,;':sa '\�u��e 'cerrteriátia. 'Pii�� ·;;,ép:mpel:êhéía. Não será a

A Fater (Faculdade .d� ,::'se'11:te em todos-oamomenjos .

internet nossa' grande
)�recnologia de [araguá): ; hist6ricos" domunicípió". concorrente, mas sim o

'�btiu o anocom auia.�fi·'<�gegúó.uô :'el�; 'os 'p'a;l�s,,' mercado' cada dia mais

no Cejas (Centro' Empre- : �t).'antes da' evento," que' globalizado", explicou.
'{sarial de [araguá do �41); .: =aconteêe anualmente, 'são ' A FATE} - Localizada
Gna noite dequintà,;fe�ta;;:O\ ':pessoasaeprójeç'ão'po:lítica na Rua Major Julio

:7 evento foi conduzido pelo
.

e empresarial de' ,S?,nta Ferreira, 459,' Bairro Vila
,iCliretor administrative do o . Catarina .....

'

.. .!' .: .".
'

Lalau, a instituição existe

Correio do Povo, Francisco . "Muitos alun.as'· do; há três' anos e atende
Alves, com a palestra .

cursos de .tecnologta aproxima-damente 1 mil

"Empreendedorismo' e: ·�.tiveram,' pela 'aula. magna, alunos no Ensino Médio,
. Gestão Empreendedora. O'", oportunidade de �orih�c�r a Graduação e Pós-Gradua

'fase do O Co�re� i� 'rea�ia:aq� em'pre�a,���l,'po�, ção. Mais 'informações
)'lPovo". A apresentaçãofoi 'mew da exposiçao des sobr� ós cursos oferecidos
assistida por 420 alunos dos "gestores'\e�Plicoú. Áliandq:. podem ser obtidas pelo site

'ctiisos de Gestão Fi��*c.�ka aexperiêncta à fre�te�dq:O; www.farej.corn.br ou

e Tecnologiaem Comércio •. Gorreio;e o surgimento de" telefones (47) 3276-3333 e

.Exterior, Logística'; Manke- ,�,novas tectio{o'gias;:'Alves 3276-38,3'7.
� '(. .

''",
.

,

�Jj

Francisco Alves: " A instantaneidade da informação não pode ser encarada como adversária dá imprensa" r

�')
.,> .. ., ':: '.._. .i

..__-----o"'.. --..--,���-.,-=-.,..,.,.�-'�""'--.-':-"-,7"-'�-'------------------------------------����-___".,--��--.,,/_.
� ���-, "; ...

(lrraVéll!além a melher temporada desde 2003
.

,�, � .

,

......v ... , ... ."..�q .. � ...... �,..,�� .. .io��.,_ ...._.�� .. ,:.,.__.. ..,.---:---.-, .. :,..:..._-"'-'! .... ;.,�..., .. ,........ "'r...,.�It·. _' .,
.�. "

Atemporadade·'\,.er2Qfoi';'.'?:[ora: Desta Vez :live-�ôs para sábado, 10, a partir das
" a melhor d�s ú1'ti�d&\friatfb ': visitaIit�s de \�árió�' 'iuga�es 14h, na Praia Central.
.anos para: Barra .V�th.a·�:,·:;, diÚ����t�s",-'" ,,'e'xplic�.u.

.
Depois, durante o restan-

Segundo .1evanta�ditó',� Or�lid�'p�tte:desses'túdstas te do ano, a programação do
'divulgado pela .Secrétàrla

. ,�itado� potRoseli teria vi�do município inclui a .Festa do
j,Municipat'ôe Turi�müi;à�taxa' ,; dós Estados' de 'são P�ulo, Divino, em maio, o Rodeio
"'e ocupação, -,ho.têJ.é;ira,,;çMin:as:Ge�ai�:Pat-aná e'M�to ,'CTG Esteio da Tradição,Ó; ",.1'>.

- .'� \
' :..:,.:...,...;\": ·"'."�"";:i.I.l".t:' �.,..... �:,·�·I�. .J.,'.<;'·.�:e>.:·;,l,.,r":···;""" :":': \'1:" " �(. '.' ... s: t

'·1 .'_

«oscileuIentre &D e�;4;O��,�F�Gr08S9. ",: ;r';:· ':"�:;:", .,,;': '�ntre junho ejulhca Festa
iii d;;lfap.t�),d�t��"�$�f.t�����ô�;�;;,<,, ��q :�.p..cçr��m�i:it9'oficiaJ,' [unina da Polícia Militar,
i r O Carnaval e ,Q Reveill:ón .. ,. '-",ôa,' ternporadã 2006/07,' ,neste mesmo período, e a

Conforme' a ;dire:toiá' lie)"> ;:: aêÓp.teceno p�¢kimci día11, :, . fest�' SãoCri�t6vão, nó dia
:J seror, Ros.eli de Olive.,ira .quando· ocoúe a ..6ltima 25'(le julho. Além disso, em
"�o I,;ozada, a estimat(va-,é de edição do Movimento meados de setembro, Barra
,que pelo mep.os 250 Ínil Jove�,' na' P'iaç'à. L�uro Velha comemora 151 anos de

"; pessoas passaram 'as 'férias no:'· ':L(:5yblà. Mas� antes tem a fundação com a Festa
s balneário entre,dezén;.hrbd� ,fin�l region�i':d6 �br:Çurs�: Nacional do Pirão, realizada
). 2006 e o in�cio de m'�r-ÇÇ> de' , �'b�rotâ'Verão,' com.' a parti- anuahnente na semana do
I' 2007. O númere; é consi:-. ,.cip�ç,ãô 'de' c�iidldat�s.'ç}1.ie anivetsário da cidade. A

I derado "espantoso".P0I: da: ":vã'9 ''''. rep,���,eiit:�,('::":'2(. próxima temporada de
1 "Ano. a ano a éidàcfe vem,' ',inUnitípiÓ� 'dê Santa Cata- Verão'vai ser aberta em 7 de
) recebendo m�i(,gent'�' �i�,>'.,i:irta.,Oe��nf6'está��tbado . dezembro. (KE)

(.
�

-:o ,..�:� 2,'-�'� I

....
'·

f· ..·.:�.. �<._�
'.

.

�.'''' .-r ..••.

.Acident� ;de?trãf1sifo�'ileixam duas pessoas feridas
A quilita�feir� �\' �;i�,�kta- ';,:, Hôrida/CQ 150 �lata� MEK�

.

915 placasMCW2175, deTaió,
feiraforamIJ1dv1m�ntad�:p�á::? '693'9;' qtnhbs :do ,iti\l��çípiB; . para desccl.rregar produtos em
o Corpo>de Bb'ihhdro�.:� à·�',:C'àuso{i" "ferimento's�" no '�m �stabelecimento, quando
Polícia d� tnunidpi.p"� :�ê: .�> motociclista' L.Uís Ajfredo à veículo, começou a se Seidel, Centro - mas ninguém

1 Corupá. Em Jar�ª d.�:Sti�', �eller; 25. SeguhdQ.oêorpod� . movimentar. se feriu. De acordo com uma

duas pes�oas fI.c�fam' feridas ' &�beiros, eÍe fOi lev.ado ao. .'Ao tentar alcançar o

em acidentes d.e·tr'ânsitô,� �)�Ho�pital,e Màtenlid�de São caminhãoparapuxarofreiode'
sendo .que �ma está. jnÍ:ein,ada ': �Jos¢ comsu�eita:de,{rnwia nllS mão, Gilmar foi prensado entre

I na UTI (U�ídade' 'de Te�pia.
.

ipe'tila$ e 'no tomozelc;.e.sqtierdo, .

o caminhão em movimento e

Intensiva) do 1;Iospit�re ,. alé:m de 'cortes no�:.s6�o.vel6 umouttocaminhãoqueestava
Maternidade Sãà ]Qsé(e, ;1""'" esqueraü. ,. <': _; ,.',

,.

. ��tacjonado: O motorista foi
outra está�mobseiVáçãq; iUas' �'. _"' .' :Na: nwuih�:ae:'q1,Ímta.;feira, encaminhado aoHospital São
está fata de perigo.. � ":\�"':', ',àm.ótóri8taGíll1:lar�os; 2� .' J9sécomsuspeitadefraturanas

Na manhã d�' bntêrií�·:ha., anos, fôi e�rnagadô:�htr�; dois costelas e o estado de saúde
Rua João Januári�' t\yrcisq;" . '��gesb.á:Ru�CabÚtIarry dele é estável, segundo uma

Bairro' Jaraguá ���r��;��m,-;-�:�:�agiiç1t, Ce�tr;q;',:9�';c��4<?, ;::ai:êndente:da UTI. .

choque entre um G(>t���:\I:;;C�,� :�:' F9Hé��,)�Hli,tar;: ele
'

Em Corupá, o Corpo de
MIO-1200 e,u�;;\ll1()�1� ':�l:'��'t:�t;�po\i.19 .,c���9 Y)W( �<BoID:beiros atende�, à Ih3.o de

l' .�,,:' ,:' �� .. :1::1�):�' i£�,', :;:., '"
. ,

"

--�----�---------------------------------------------------------------------------------------------.

• '.Oi •

Praia lotada de dezembro a março

ontem, um incêndio na

Cerâmica Herrmann
localizada na Rua Roberto

socorrista, as chamas come

çaram quando uma fagulha de
um forno industrial atingiu a

lenha que estava próxima ao

local. O fogo atingiu cerca de
300 metros quadrados do
espaço onde os tijolos são

processados, demorou cerca de
três horas para ser controlado
e consumiu 19 millitros d'
água. Até o fechamento da
edição, os proprietários da
empresa não foram localizados.

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE JARAGUÁ DO SUL - ARSEPUM

:7'.

EDITAL RETIFICADOR DE CONVOCAÇÃO DAASSEMBLÉIA GERAL ,'o �.
ORDINÁRIA PARA ELEiÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO • �;

FISCAL

Por determinação da Comissão,Eleitoral a Presidente da Diretoria EXecutiva da
c,

Associação Hecreatva cos Servidores Públicos Municipais de Jaraguá do Sul
' -::

- ARSEPUM, sra. TACIANA TECILLA GESSNER, e com fundâmento no artigo
'

53 do Estatuto Social da entidade, convoca os assôctados efetivos de
carteira, ativos e inativos, da Prefeitura MuniCipal, das Fundações, das
Autarquias Municipais, das Empresas dé� Economia·Mista Municipais e da
Câmara de Vereadores Municipal, quites com suas obrigações sociais com a

associação, para votarem na Eleição dá Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal da entidade, a ser realizada no dia 30 de março de 2007, no horário das
08hOOmin às 17hOOmin, nos locais a serem divulgados pela Comissão Eleitoral,
a qual se regerá pelo Regulamento Eleitoral publicado nas repartições públicas, .

além das seguintes normas abaixo relaciOnadas:
.

. , ,

o,

1. A eleição será coorden�da pelaComissão Eleitoral nomeada,
,

para este fim pela Portaria 01/2006 e composta pelos seguintes ......

membros: PEDRO KREMEj:{, INGO RISTOW"a MARCIA <, i
,

EVELISE JAMOSKI.
'o'

(
,)

2. O registro das chapas' devêra ocorrer entre os dias 15 de
fevereiro a 14 de março de 200l, de s!lgundas a sextas-feiras,
das 08hOOmin às 12hOOmiil e das 13h00ll'1in às 17hOOmin;
na sede da associação,

.

3. Os cargos para candidatura à Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal são os constantes do Estatuto, Social 'e divulgado no

Regulamento Eleitoral.
" ',.

.

4. Poderão candidatar-setodos osassociados ,empleno gozo
de seus .direitos Que manifestem consentimento em concorrer
apondo sua assinatura no respectivo pedido de 'rElgistró de
chapa, . .

;
.

5, A posse dos eleitos será n0 dià 02 de abril de 2007, às
20hOOmin na sede da associação.

.

. "

,

Jaràguá do Sul, SC, 02 de n'larç� de 2007. " ,

TACIANA TECILLA GESSNER
Presidente

10/0312007 eTO Laçô J�ráglJa�nse;
;'jInforrnaç6es: wwW..ctgIJ�Corn.br/..(47:..)-9973-874"1;:_\ ..

·1Q
4

Ing.-••ao. Ant.olpado.: R$ 12.00 • No e.n. o'R$- .,:s.oo�.�,' �'., '

.

.:
� �.

.

Poa.toa de VEI'nda'a: Poeto MarcoU. - a.uoht... -,SfI'lurr. Lançh•• _ o•••C.mp.'''' . :,

.

• " , ••. ".,'; ; , "." .•..• � .• ' •.•. A.:., .. :"', .• _" _.,, .. , ',.N;;.;:'.•. ; ',;.�:. .. :;,.::;J.:..;.; ::�:.;:..;.-,+.,:" .. _.:.. , .. ,., .. , .." •. :i;.:.:,' :.":.••M" ;o"' .. .-, , .. : ....•. " , ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO O CORREIO.COM FIM·DE·SEMANA, 03/04 de marçode 2006 16J

Criação .Dramatúrgica
DIVULGAÇÃO

.'

i
I.

.
'

!
,

As pessoas interessadas em
escrever peças teatrais agora
p�derão contar com o curso:

Criação Dramatúrgica I,
promovído pelo Sese de
Jaraguá do Sul. O curso tem

caráter teórico e prático e

e�tá voltado essencialmente
para o estímulo à criação. O
principal objetivo é exer

c�tar a escrita de textos de

t�atr0. Para participar não é
.

•

necessário ter experiên-cia
na área. No próximo
semestre o Sese prepara a

segunda edição da Criação
Dramatúrgica. O custo é de·
R$ i80,00 e pode ser

parcelado em quatro vezes.

Ao todo são 15 vagas e as

inscrições podem ser feitas
na sede do Sese. Mais

informações no telefone
3371-9177.

! Bolsa pesquisa
o CNPq (ConselhoNacional de Desenvolvimento

.

Científico e Tecnológico) abriu o período de
it;lspnções para bolsas de Produtividade em Pesquisa
(PG}). () au�ílio compreende todas as ãreas de
çQº,hecimento. Entte es crltétios estão a ptodução
�ientífica, .qualificação. e experLência. O pesquisador
deverá estf;lr com o currículo atllalitado na Plataforma
,Lattes, disponívelno sitewwwcnpq.br, As solicitações
para. concorrer às bolsas podem ser feitas até o dia 15
de agosto, por meio- do formulário também no site

acima,

�'

l�terdiçãO
�A Anvisa determinou a interdição cautelar de dois lotes

d� medicamentos: o lote número 02926S do antibiótico
Floximed (norfloxacina 400mg) e o lote 251028 do anti

hipertensivo Captosen (Captropil). O antibiótico é usado
no tratamento de infecções urinárias, inflamação do
estômago, intestino, gonorréia e febre tifóide e é fabricado
pela Medquímica Indústria Farmacêutica (PDF), de Juiz
de Fora (MG). Já o anti-hipertensivo é produzido pela
empresa Pharlab Indústria Farmacêutica (PDF), de Lagoa
da Prata (MG) e apresentou problemas na mistura dos
componentes da fórmula.

r

Concurso Público
.-

,·0 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
pretende abrir inscrições para concurso público no mês
de abril. A entidade prevê a contratação de três mil

pessoas que terão como função trabalhar nas pesquisas
econômicas, sóciodernográficas e no mapeamento do

país. O prazo do contrato é de até dois anos e as vagas
serão distribuídas entre as 26 Estados brasileiros, que
ainda não foram divulgadas. O pré-requisito para

participar do concurso é ter o Ensino Médio completo.
� remuneração será de R$ 600,00 com carga horária de
40 horas semanais. A prova será realizada no mês de
maio.

redacao@ocorrelodopovo.com.br

Gabarito
A Prefeitura de Corupá
liberou o gabarito das provas
do concurso público realizado
no final de fevereiro. O
gabarito está disponível no
www.corupa.sc.gov.br para a

consulta dos candidatos. O
resultado da seleção vai ser

divulgado apartir do próximo
dia 15 de março também no

site da Prefeitura

Encontro
Acontece hoje, das 14hlO às

19h, na escolaVitorMeirelles
o 1º Encontro de Lideranças'
- Dia do Faço. O evento é
uma promoção doCMDCA
(Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente). Cerca de 50
pessoas entre funcionários,
gestores e professores da escola
participam do Encontro.

Paz
No dia 8 de março, Dia

Internacional da Mulher, o
Comdim (Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher) promove uma

marchapelo centro da cidade.
A saída é no terminal
rodoviário às 8hlO e vai até a

Praça Ângelo Píazeíra. Os

participantes vão distribuir
informativos sobre a Lei
Maria da Penha.

Bombeiros Mirins
É hoje a inscrição para

Bombeiros Mirins em

Shroeder. O local para o

cadastro é no Colégio
Professor Emilio da Silva, das
8h30 às IOhla. Ao todo são

trinta vagas para crianças, de .

12 anos. Os interessados
devem levar cópia da
certidão de nascimento,
comprovante de matrícula

escolar ou estabelecimento
de ensino, preencher a ficha
de cadastro com todos os

dados dos pais, como CPF e

RG e cópia do comprovante
de residência. As aulas
também são na escola Emilio
da Silva e têm duração de
nove meses. O Bombeiro
Mirim podem continuar os
estudos até os 18 anos.

Adoção
Três cães estão dispo-níveis

para adoção. São duas fêmeas
de pêlo liso e um macho de
pêlo longo e já receberam
tratamento. adequado. Os
interessados devem se dirigir
à clínica veterinária' loca
lizada na RuaAdélía fischer,
em frente à Recreativa da
Marisol ouligar no 3275�
3268.

. Dia Nacional da Poesia
O prazo para a recla

ssífícação no ProUni foi
prorrogado pelo Minis
tério da Educação. A data,
que estava marcada para o

dia 23 de fevereiro, agora
é no dia 5 de março. Os
reclassificados devem se

dirigir à instituição onde
conseguiram a bolsa e

entre-gar cópias do RG e

Escola lnaugu,rada
CA Prefeiturã de Guaramirim inaugurou nesta

semana a nova Escola Padre Mathias Maria Stein,
instalada no Bairro Caixa D'Água. A unMade, de
1.115 metrOs quadrados de área construída, clistoü.
R$ 706 mil, incluindo recursos vindos da
administração municipal e. do governo federal.
Atualmente 184 crtanças éstão ttl.a£riculadas nas

turwas de 1 º a. 5º ano do Ensino Fundamental
oferecidas na Escola, que conta com oitop:tofessores
contratados. A primeira construção da Padre Mathias
foi em 1943, quando Guaramirim ainda pertencia a

[oínville, mas, o nQln,e sllstentado f:\té hoje surgiu
s.omente em 1.966.

CPF, além de compro
vante de renda familiar. A
média por pessoa da família
deve ser de no máximo R$
525,00 para bolsa integral
e R$ 1.050 para a parcial.
A lista dos reclassificados
está disponível no

endereço: http.z/prouni
ins cricao.me c. gov. brl
prouni.

• INDICADORES

DETALHE

Tr.einamento
Acijs realiza em parceria
com a Sociesc
treinamento na área de
Recursos Humanos nos

dias 12 e 13 de março. O
curso visa capacitar
profissionais que atuam
no processo de

. recrutamento e seleção.
Inscrições no telefone
3275-7059 ou pelo e-mail
capacitacao2@acijs.com.br.

Menor Sapo
Esta semana a revista
'Ciência Hoje das

Crianças' publicou uma

matéria sobre o menor

sapo do mundo
encontrado em Jaraguá
do Sur. A reportagem na .

íntegra pode ser

conferida no site:
www.cienciahoje.uol.com.br.
O site publicou também
fotos, filmagens e o som

do bichinho,

Entrevista
A dupla sertaneja de
Florianópolis Ninho &
Renato estará no

domingo, dia 4, no
programa Rancho do

. Cavalo velho. É a

primeira entrevista da
dupla em rede estadual.
Os dois vão apresentar'.
múslcas do primeiro
disco "Na Estrada". O
programa é veiculado
pela TVBV às 8h30,

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR(EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,130 2,132 111

PARALELO 2,19 2,29 te

TURISMO 2,037 2,233 111

EURO

COMPRA VENDA

2,8"117 2,8140

• BOLSA DE VALORES

RNm awv;i(l'
te BOVESPA 42.369 -2,64%
te DOW JONES (N; York) 12.114 -0,98%
te MERVAL (8. Aires) 1.997 -2,01%

.

te NIKKEI (Tokio) 17.217 -1,35%

• POUPANÇA
0,5696 %

• CUB fevereiro

R$ 890,14

'of
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ECOMEÇA O CAMPEONATO: COM ALAOR NO COMANDO, JUVENTUS ENFRENTA O AVAí AMANHÃ

uventus deixa problemas de
-

. /.

ado e se concentra na estrela
Com dois desfalques,
Alao'r Palácios deve

dorneçar jogando c0rT1
,

árcio Martins

�lJLlMAR PIVATIO
ARAGUÁ DO SUL
i

.

; Ainda sem definição de

técnico e depois de deixar para

trás a derrota para o Figueirense
rio último domingo, o [uventus
estréia amanhã, em casa, no

returno do Campeonato
Catarinense da Divisão

Principal. O adversário será o

Avaf, que foi eliminado daCopa
do Brasil na quarta-feira para o

I}.io Branco (PR). O técnico

Alaor Palácios terá os

desfalques de Pereira e

Mazinho, suspensos, e deve

definir hoje quem começa

jogando.A partida será amanhã
às 16h, no Estádio João
Marcatto, com ingressos

antecipados a R$ 10 para

descoberta e R$ 20 para a

coberta.

No coletivo de ontem,

Alaor testou várias formações,
entre elas como volanteMárcio

Martins entrando de titular e

deslocando Alex Albert para a

ala-direita, no lugar do capitão
Pereira. No mais, o time deve

ser o mesmo que enfrentou o

Figueirense no último domingo.
O treinador do Moleque
Travesso acredita que a

eliminação do Avaí faça com

que o time da Capital chegue
com mais vontade para o jogo
de amanhã. "Como time

grande, agora só sobrou o

Estadual pra eles, que virou

obrigação", declarou.
Alaor também disse que os

jogadores já assimilaram bem a

saída de Itamar Schulle e que
recebeu apoio do elenco para

continuar o trabalho. "Fiquei
muito feliz porque eles

(jogadores) se reuniram e
.

vieram me apoiar. Passei para
eles que agora o campeonato

começa do zero e a motivação
é a coisa mais importante neste

momento", afirmou.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES/OCP

WWV\t,'ara uaam.com.br
iii!

Alaor Palácios conversa com o time que começou titular durante o coletivo de ontem no Estádio João Marcatto

.J

Catarinense 2007

1 a Rodada - Returno

Amanhã-16h

Figueirense x Chapecoense
Juventus x Avaí
Atlético x Brusque
Próspera x Criciúma
Metropolitano x Marcílio Dias

Joinville x Guarani
- .

2a Rodada
QUarta-feira - 20h30

Chapecoense x.luvenms
Brusque x Figueirense
Criciúma x Atlético

Marcílio qias x Prósp_er_a__....

Guarani x Metropolitano
Avaí x Joinville

; CLASSifiCAÇÃO
1 /-1, •

Col, Times P

10 Criciúma

20 Juventus

30 Atlético

40 Chapecoense
50 Brusque
60 Guarani

70 Figueirense
80 Avaí

go Metropolitano
100 MarcHio Dias

110 Joinville

120 Prós era

Malwee perde_ no último jogo da primeira fase

TERESÓPOLIS

Jogando sem cinco
,

jogadores, a Malwee perdeu
a primeira partida na fase
final da Taça Brasil, ontem
em Teresópolis. Os

jaraguaenses foram batidos

pelo Afagu/Russas, do Ceará,
por 2:x1. Mesmo assim, o time
do técnico Fernando Ferretti

manteve a primeira coloca

ção do grupo e hoje faz a

semifinal às 15h15, contra
adversário não definido até

o fechamento desta edição
(Universo ou Teresópolis). A
partida terá transmissão ao

vivo da SparTV, assim como

a final, que será amanhã às
. Uh.
• Mas a maior novidade de
ontem foi mesmo a

divulgação extra-oficial da
lista de convocados para a

Seleção Brasileira, que tem

nove jogadores da Malwee,
sendo três deles lembrados

pela primeira vez - o

veterano Xande e os novatos

William e Augusto. Além
destes, Falcão, Tiago, Chico,
Leco, Valdin e Márcio

também devem ser lem

brados. O camisa 7, Augusto,
comemorou a convocação e

também lamentou a derrota
de ontem. "Mesmo sendo

apenas um treino para a·

gente, queríamos ganhar.

BETO COSTNCBFS

Márcio (9) abriu o placar, mas a Malwee perdeu por 2x1 , de virada, para os cearenses

Mas o que vale mesmo é

amanhã (hoje) quando os

outros jogadores voltam",
avaliou.

.
Na partida de ontem, sem

William, Falcão, Chico,
Xande e Leco, a Malwee

teve dificuldades de criar

jogadas ofensivas no primeiro
tempo. Mas abriram o placar
aos 17'13" quando o goleiro
Tiago entrou e, em uma

jogada começada por ele,
Márcio recebeu, driblou o

goleiro e fez 1xO.

Na etapa final, os

jaraguaenses tiveram chan

ces de ampliar depois dos

8'40", quando Emanuel foi

expulso e o. time cearense

ficou com um a menos

durante d�is minutos. O

castigo veio aos 13'54"

quando o capitão Gil, em

cobrança de falta, chutou
forte para empatar a partida .

Logo na seqüência, o Afagu
virou o jogo. Gil deixou

Jardinha na cara do gol. O
jogador tentou duas. vezes
antes de marcar. O outro

time classificado na chave

da Malwee foi o Santa Fé,
que venceu o Adepa ontem

por -3x2. O Joinville deu

adeus mais cedo à competi
ção, mesmo goleando o Real

Moitense por 6x1. Empatado
em pontos com o Santa Fé, o
lEC perdeu no critério de

desempate, que foi o

confronto direto.

Adepa 2x3 Santa Fé

Petrópolis 5x1 Balsas

Joinville 6x2 Real Moitense

Carlos 'Barbosa 6x1 Fesurv

Malwee 1x2 Afagu
Semifinal - Hoje
1 Oh - Petrópolis x Santa Fé

15h15 - Malwee x 20 G
Final- Amanhã
13h - Vencedores da semifinal

Classificação-Grupo H
Time PG

Malwee 15
Santa Fé 12

Joinville 12
Remo 7

Afagu 6
Real Moitense 6

Ade a 4

Coniitrnadas as- oi-o

equipes na fase final
I

Brandenburg (branco) é um dos oito classificados para a fase final
,.

SCHROEDER A 1 ª rodada da fase fina'

começou ontem. Os jogo �
ret�mam na terça-f�ir; .f�
partir das 19h15 no Ginásíd

.

Alfredo Pasold. As 16

�ui!2�o divididas eni
quatro grupo, onde passam

para a próxima fase as duas
melhores de cada. Além dos
times já citados, disputam
essa fase também Fatej/Dorn
Costa, Kiferro, Smurfs, Tio

.

Patinhas/AS Têxtil, Corema- �

co, Noite à Fora, Vitória e:

Farmareis. "

A fase classificatória do

14º Torneio Aberto de Verão
de Schroeder confirmou as

E!-to eguil2.s:.s a s� ju_!:tarem às,_
outras oito que se classifica
ram direto de acordo com o

ranking do ano passado. Os
times que se garantiram
foram Kibel/New Car, Loja
Diversus/Ex-Astros, Posto Ci
dade/Águia Transporte/Vo
ga, Salomon, 'Atlético, Bor
ges, Baga e Brandenburg.

COMUNICADO DOCUMENTOS FURTADOS

TALISMÃ JOALHERIA E ÓTICA LTDA ME, CGC 04.105.215/0001,

28, IE 254.137.628 ' comunica o furto de cheques em seu nome, do
. Banco Itaú S/A C/C 24924-0, Unibanco C/C

216100-4, Santander C/C 29617238-7. E em nome do Sócio Orgete
João da Silva .

CPF 637.315.929-91, do Unibanco C/C 2100372,5 e C/C 213282-3

cheques estes emitidos para
pagamento de fornecedores. Não se responsabilizando pelo uso

Indevido dos mesmos.
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Com a Renault você sempre ganha mais.

CLIO
A'!the�tíque 1.0 8V
��...� '®dt·· ��""'.\\W-"��,�

-tlput\lr4e , ,

R$24.540·00'?1,

SCÉNIC

8LUME.NAU
3144-3/44

ITA/Ai
3341-3341

}OINVILLE.
3145-3145

jARAGuA oo SUL
3274-0000 •

RENAVLT ls'Bu "REVISÃO PREÇO FECHADO "PfÇAS ORIGIf</A/S ·PACOTE DE SERViÇOS E OE PEÇAS INSTALADAS
r.-; faoo "ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS •RENAUI.TAsSISTANCE 24.1* "RELACIONAMENTO RENAULT Financeira RENAULT q'J�W:')41(.lniIW)ii VOCÊ SONHA. A GENTE REALIZA.

(l)E.Ia�visa�,umaptemiaíOOa_aqu$e,queadqu�u",,,,,ítul.Renaol1"OSm«feIOSCI.,,Scêniéou�fé9an.(••oolUi>do$osmode/o$M.ga""Gran"Tou,)"u,.....I.OpedodOdeOI.28óeF.verelrode2007d••d.q""'.iem Manoiadospelal'lnaoteiraRen""lI"n pelomenes40% deseuvalor.M."'oIdesd.tab.laesçocili"'óe'lae'''''4lilnha.qual..... tJMJlgatJ.na''once.'i<mária'
R.....ull.I�rW>odl'"ilo<le _ilOt.<:onfotmeovm.:ul'a<!qulrtdlownp"mio oomo de","to rwst.regtia_lo. Me1e<mína;OOdos9"nhadl<>r..�1IO .stá'li(eil. &GIlalQuertiPo<le sor1éloou ope1aíOO�ssemelhada.Osprêmlo._eIlle.erlloóisponlbiJítaoos após aanáUse, a><0'/áÇá¢, Ilbelação dos credllO•• assinaluras oos con�alOSdeln_m, e elelWo pagamento. I)qu.oon,ub$� .I\naliz.� do
processo, etapa emque nãoma'iipoderà ser tancetado Para<lsadqmnresde vecuos modebs Clfoou Clio Sedan financiadosoos mo!des deStritDS acima, os adquirentes de \'etc&ls zero.quílOOletrodoomcde':osCOO, após a trarnlt.açãodo processo descmll, reeeeerão. lilJrede- ônusumOVO� Por@i D14�OAuruovl}): com te1a 4Z· resolução 960ç« 234 ou.similar.e uma seleçãeee Urnes sugeridos pela
....nceíra Renl!lJ� Os adqWenies deV.ie.l<>sZOfOqIliIomolrooo.m1l<I_Seénícou M<rgane Sedan. receiler.'io,iivreooÕJlusumNatoBookECS5575·_ .seguin;' configura,..: orceessaeer In.!eIColerooM370, 1.5GKZ MõbileTela 14.1" WiA-Wirele", Lan H040GS. ",,,,,,óriaoo 256 Sdl1Ul1 B ",tern. Linux. Os premiooaqui d.sC!ilOSosiãn.ujeaos as suas di,porilJijirlade pclosfabrtcantes elameeedores.
eSlaOOOafin"""""" Reo.ullfa",ltada aWbs�lu�Io,,,,,s!es ca,o', petmode1c•• imll.rn. e de eesneseoo�Qóe$ e oaracteri'ticas,(2) PreçOá ,",taOOClloAUlhenlique 1.0BV 2P 06107. Ftel. int:luso. PinllJ1a.só!lda.N�oe$lão,"duWsl)' val¢rnsoo pintma!l\eléíé'. d,maiso""lonal•. Estoque 'uMiades. (3)"'éçoavi$la<foS<:."'_llqu.1.' 16V o.m. Com ar·,Qn<1klooadG. Frele incluso. f'1illu...61id•.
N1Io E>$I(lO;ÍOClusosD.\,.1«é$ d.plnlura ",eta!i"'.d""""opóionals. E;íoqoo5uni<ladr!$. (4) CondíÇão,lIl1d;r pam Iodaa inh, R,,"au� Stonio06,'1J7, Q imo has Seguinle'C<lndl\Õ.s'fln;nCiame'IOjlelocoe (�dít¢ OlrnlOOOCon!\\illliOOtJwm .n!tad<! ,.50%00"Ie< do ve i,ul. +saldo finanda<fo em 12 <ll)lé$, cern tax.dl""l. ",$fIX.do em 0,00% óejum. + IOF + R$ 3AO·wlêmina do bCI"lóbancâr\<l. ClMiio suisl"
aanil,.... aprováÇá¢d, ca;astro. Taxa<leAbertu'" d,Crédito (TAG) llÔO inclu,". fin"""i..,.ntoR.n""lfatr3"és da Ci'.d, Crédito. finoodamernoeln'IllS'menl.Renau!tdoBrasil. Estoque 5tm\dadoo. {5) P�. vistaooClioSedanAull1enljque 1.0 16V 4P 06/1)1. Frel.lndlo,o. Pinlura,óI'rda. Nioest"o inclu"" o ..10"" oopmturll metàlica eóerrurisopclonais, E.loq""S "nidariaS. Asquentmde. de ve;",ra.
diwlgadas ntferem-seà somat�1 :distribufda nas coocessIDnarias R-enaufl: Uberté.Alguns itens. mostrados elQUmSI'I.tiormdos aâc opciO:1aiselou acessóriose..� referem..sea versões especifICas. Mode!os. cOdfgos, vaklre-s ti e.spedflcações de seus.produtos oomo· sujeit(l& a. alterações.oonformepolroca de comercializaçãoda Renault -e sua rede de concessiooàrias.Para mais infomnaçôes sobre prooutos. st1(viços,
p'eço$ewndIQóeseomereiaisóisponfve!s.co"ul!éa ,ua�ionâll.RenaoltOfertasvàllaá•• limilada, ""'.$IOqoêsd�lrlbuldO$'"C4noeS$I...â,i..Ub.rtO. Pi'e<...eavlaa. Clnle<sde....,,,,,nçaemco"iun\()eom.ltbags pOOem_vida,.

.
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MOVIMENTOS SOCIAIS DEVEM
REUNIR 10 Mil PESSOAS EM
PASSEATA CONTRA BUSH NA
PRÓXIMA SEMANA EM SP � 82

LEILÃO DAS CONTAS-SALÁRIQ
DE SERVIDORES É ADIADO. }

NOVA DATA SERÁ MARCADA
APÓS MUDAN A EM EDITAL ® B3

DIVULGACÀD

CHINA LIDERA SEGUIDA DA íNDIA

Oasse média brasileira pode crescer.65% até 201�
.
Número de pobres

. no mundo também
deve cair, mostra
pesquisa divulgada
ontem, sobre os

países emergentes

b SÃO PAULO
7

O número de famílias de
classe média no Brasil
de�erá saltar de 16,8
milhões em 2005 para 27,7
milhões em 2015, um

aumento de 64,8%, segundo
estudo entre países
emergentes do Insrituto

Samsung de Pesquisas
Econômicas divulgado
ontem. Apesar do

crescimento, a evolução
entre as famílias brasileiras
deve ser mais modesta do

que as estimadas paraChina,
Rússia e Índia - nações -que
disputam espaço com o

Brasil entre os

emergentes.O estudo
considera classe média as

famílias com renda líquida
superior a US$ 5 mil anual

(cerca de R$ 10,4mil).
A China é apontado como o

país que verá o maior

aumento proporcional da
classe média. Essa camada
social deverá passar de 20,2
milhões de famílias em 2005

para 61,9 milhões em 2015
- alta de 207%. A Índia vem
em segundo lugar, : com

- crescimento-de -HO,5% no

período. Assim mesmo, a

classe média indiana deverá
continuar pequena: 7,2
milhões de famílias em 2015.
Foram analisadas a situação

de Brasil, China, Índia,
Indonésia, Rússia, África do
Sul, Turquia e Vietnã. O

objetivo -orientar a

estratégia de empresas nos

países emergentes, e

mostrar que as companhias
não devem descuidar do
mercado formado por
famílias cuja renda é inferior
a 5.000 dólares ao ano -

89% da população dos

emergentes.
O estudo prevê ainda uma

redução do número de
famílias nas faixas mais

baixas de renda. O total de

.grupos com renda inferior a
-L'250 d ó-l-a-r e s anuais

passaria de 156 milhões

(19,6%) em 2005 para
62,75 (7,2%) milhões em

2015.J

CÉSAR JUNKESIOCP

Empresários devem ficar atentos ao crescimento do poder aquisitivo da classe médiabrasileira

Governo pretende regulamentar greve
BRASíLIA

O ministro do Plane
jamento, Paulo Bernardo,
disse ontem que vai chamar as
centrais sindicais para

negociar a regulamentação do
direito de greve no setor

público.
Oministro informou que o

governo vai propor a proibição
de paralisações em setores

essenciais, na regulamentação
do direito de greve previsto na
Constituição.

"Precisamos preservar o

direito dos servidores, mas

tambémos interesses da socie
dade. Em alguns setores, a

greve tem que ser proibida",
disse o ministro a jornalistas
depois de uma audiência com
o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva no Palácio da

Alvorada.
,

Bernardo informou que vai
começar as negociações com

as centrais a partir da próxima
semana.

Bernardo disse que a

regulamentação não deve
.

permitir paralisações em

"setores essenciais à

população", mas não

especificou quais seriam. "A lei
é para impor limites", afirmou.

PRO'MOÇÃO YANG
CHEGOU A GRANDE PROMOÇÃO NAYANG.

_ A PARTIR DE 12/02 SEGUNDA-FEIRA

BIQUINIS E MAIÔS COM 50% DE
DESCONTO.

LINHA FITNESS, NATAÇÃO, VESTIDOS E
BLUSAS COM 20% DESCONTO.

YANG FASHION, QUALIDADE QUE
VALORIZA O SEU CORPO!

.RIm &rnartfoO!ll� 432, Saepe,lái -

f�: .fl. 3215-3296 - Jat;a!}tlá 00 Sul se

I

Legalização das drogas ganha apoi
BRASíLIA

O presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil

(OAB) da seccional do Rio
de Janeiro, Wadih Damous, \

defendeu ontem, a

legalização das drogas. Para

ele, a proposta apresentada
pelo governador Sérgio
Cabral é válida para tentar

coibir a ação de traficantes.
Wadih garantiu ainda que a

idéia será debatida em breve na
seccional da ordem de seu

Estado. Na opinião do presi
dente da OAB, descrirnalizar o
consumidor e endure-cer as

regras para o tráfico seria um

duro golpe para os traficantes.
"Se eu quero consumir e

posso adquirir _
a droga

legalmente, não tem porque

comprar drogas ilegalmente
com traficantes. Por isso, acho a

proposta muito interessante e

merece ser debatida", disse o

,.'

- .

Proposta é defendida pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cat ral

presidente da instituição.
Wadih fez questão de

lembrar que esta é urna posição
pessoal sua, e não oficial da

. Ordem do Estado. "A proposta
desafia um grande debate e

será debatida no Rio. É uma

contribuiçâo importante que o

governador Sérgio Cabral está
dando para esse debate, como
combate inteligente a

cnminalidade", finalizou.
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Leilão das contas-salãno
dos servidores é adiado
Nova data será
marcada depois
de alteração no

edital de venda

FLORIANÓPOLIS

O leilão das contas

salário dos servidores

municipais, que deveria
ocorrer ontem, às 10h, foi
adiado pela prefeitura de

Florianópolis. O motivo

apontado pela secretária de
Administração, através do
secretário Constância
Maciel, foi problemas
técnicos encontrados no

edital.
Os servidores fizeram

um protesto em frente à

prefeitura, na Capital,
contra o leilão. Mesmo
com o adiamento, eles
decidiram manter a

manifestação, j á que o

leilão não foi cancelado,
mas apenas adiado. Eles

aproveitam, ainda, para
protestar contra o que
chamam de descumpri
mento de acordo coletivo
de trabalho.

Quanto ao leilão, cis

servidores continuam

acreditando que as contas

devem ser administradas

por um banco público.
Além disso, eles ques
tionam o que estão

chamando de leilão com

cartas marcadas, já que o

Bradesco já está respon
sável por pagamentos de

contas,da prefeitura como

o IPTU, por exemplo.
O secretário' não se

manifestou sobre essa

suspeita. De acordo com
Maciel, a nova data para o

leilão ainda não foi

definida, mas depende
apenas de resolver ques-tões
do edital e não de qualquer
problema com a quebra de
contrato com o Banco do

Brasil, responsável pela
administração das contas.

Apesar de repre-
sentantes do Banco do Brasil
afirmarem não terem

assinado ainda o destrato,
Maciel afirma que as regras

para o mesmo já foram
. definidas, e por isso não há

ilegalidade alguma na

realização do leilão.
A prefeitura terá que

pagar R$ 3 milhões para o

término do contrato com o

banco, que pediu esse

pagamento à vista. A

adrriinistraçãomunicipal está,
agora, negociando o

parcelamento dessa dívida, o
que estaria atrasando a

assinatura do documento.

Mudança encarece

conta em até 160%
PIERO'RAGAZZI

Consumidor deve estar atento às mudanças, alertam especialistas

FLORIANÓPOLIS

A mudança de pulso para
minuto vai desagradar a

muitos consumidores, já que
os gastos com a conta de
telefone devem subir. Em

comparação com o método
atual de cobrança, apenas as

ligações de até um minuto.

ficarãomais baratas nos planos
de oferta obrigatória (básico e

alternativo) da: Agência
Nacional e Telecomunicaçôes
(Anatel) .Em chamadas que
excederem essa duração, a

diferença nos preços pode
chegar a até 159,56%,
segundo cálculos da

Associação Brasileira de
Defesa do Consumidor (Pro
Teste).

''1\ conta de telefone deve
ficar cerca de 50% mais cara
com amudança de tarifação",
projeta Marcos Crivelaro,
professor da Faculdade de
Informática e Administração

. Paulista (FIAP).O consumidor

precisa saber escolher o plano
certo para não sair no prejuízo.
"O básico é para quem faz
chamadas curtas (de até 3

minutos). Para os outros, o

melhor é o plano alternative",
afirma Cristiane Souza,
coordenadora de estudos de

.

mercado do Pro Teste.

INFRA-ESTRUTURA - .

Itajaí tem verba
liberada para
saneamento

O primeiro crédito para a

área de saneamento ambiental
dentro do Programa de

Aceleração do Crescimento

(PAC) foi aprovado pelo
Banco Nacional de

DesenvolvimentoEconômico
e Social (BNDES). No valor
de R$ 39,7 milhões, o

financiamento do BNDES
será destinado ao município
de Itajaí e envolve recursos

para abastecimento de água,
coleta e tratamento de esgoto
sanitário.

O prefeito de Itajaí, Volnei .

Marastoni, diz 'que o

município aguardava com

expectativa a aprovação do

empréstimo pelo BNDES.

Segundo ele, do total
financiado, cerca de R$ 11,5
milhões serão destinados ao

projeto de abastecimento de

água, com contrapartida de

R$ 2,8 milhões do governo
local.

"É toda uma ampliação de
produção de água tratada do

.

município, que está com

defasagem", afirmaMarastoni.
De acordo com o prefeito, o
projeto envolve a construção
de uma nova estação de
tratamento.

O CORREIO DO POVO
: I

Luiz Henrique trata de espantar a sensação de
paralisia do governo, por falta de recursos e pelo
adiamento das nomeações de comissionados,
com intensa agenda pelo Estado. Emmunicípios
administrados por partidos adversários, aproveita
para incrementar o discurso"de combate à
discriminação política". Como no encontro de
quinta, com o prefeito de Orleans, Valmir Bratti
(foto), do PP. O prefeito repassou o pedido para
que Orleans e Lauro Muller permaneçam na área
de abrangência da SDR de Criciúma ern vez de
serem desmembrados para a de Braço do Norte
conforme prevê a reforma administrativa.

Pelo Estado
Ideli e Requião concordam sobre pedágio
N? falta de melhor relação com o governador Luiz Henrique, a senadora Ideli

Salvatti tem se aproximado do correligionário e vizinho Roberto Requião. Pelo
menos na questão da concessão ou de formatação de parcerias público privadas nas
rodovias federais. "Ele (Requião) tem uma posiçãomuito parecida com aminha em

relação ao pedágio", propagandeou a senadora. O paranaense defende que, quando
"extremamente necessário", o pedágio seja administrado pelos estados ou por um
consórcio entre estados e União, com tarifas rebaixadas em relação às praticadas
pelas concessionárias. Esta semana, a senadora recebeu a proposta de pedágio s0-

cial, também com valores abaixo daqueles do sistema convencional, da catarinense
Fetrancesc. Tudo será discutido na segunda quinzena demarço na Comissão de In-
fra-estrutura do Senado. Requião já está convidado.

'

sem iscrimina
,.

o

Associação dos Diários do Interior - AElljSC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO, LUCIANO WEBER/SÃO BENTO DO SUL,
KARINA MANARiM/CRlCIÚMA E CLAUDIO SANTOS/FLORJANÚPOLIS,

Plano B
PMOB de Santa Catarina vai insistir para
que o consenso substitua a disputa entre
Michel Temer e Nelson Jobim no comando

,

do Diretório Nacional. Se não for possível,
libera os delegados para escolha livre. Te
mer tern ligado um-a-um. Começou com o

prefeitoAnderleiAntonelli, de Criciúma.

Globalmente correto
Todas as construções públicas em SC terão
de incluir projeto para captação e reutiliza
ção da água da chuva. Decreto do governa
dor preocupado com aquecimento global.

Só para lembrar
o deputado Sílvio Dreveck (PP) engrossou
o coro do PP esta semana na Assembléia
em defesa de eleições diretas para direto
res de escolas. Mudou a cartilha. Quan
do prefeito de São Bento do Sul, por dois
mandatos consecutivos, era a favor da es

colha segundo critérios políticos. Inclusive
rejeitou projeto que instituiria a votação
nas escolasmunicipais.

Tucaneando
Secretário Paulo Bauer foi direto e jogou
com as palavras. Disse ao Sinte que o go
verno não vai nomear "os indicados do
Sindicato". Para ele, não deveriam ter sido
feitas eleições nas escolas sem lei, fiscaliza
ção ou regulamento e sem a partícípação
do órgão gestor da Educação.

Ditoefeito
O vereador Alcides Grohskopf é o novo

candidato do PMOB à Prefeitura de Rio
Negrinho. Tem oito dias para fazer campa
nha. Venceu consulta interna sobre quatro
concorrentes. .Mariani fez campanha on

tem para o correligionário. Eduardo Mo
reira adiou participação para terça-feira.

Pressão atmosférica
Barômetro informal da Assembléia indica
que, apesar da ampliada intimidade com o

IT, a bancada do PP segue mais afiadana
oposição a Luiz Henrique.

Associação dos Diários do Interior

Polivalente
Mariani, aliás, segue na Câmara dosDepu
tados por mais alguns dias. Quer ganhar
tempo no retomo à Secretaria de Infra-:
estrutura para resolver questões cambiais
mais favoráveis aos exportadores. Em
Brasília, com rapidez e desenvoltura, inte
grou-se ao fórum informal de parlamenta
res ligados ao setor. Sem contar que, já teria
conseguido, nesse tempo, cerca de R$ 3mi
lhões em emendas para O Planalto Norte.

Banho-maria
Primeiro, a reserva do posto de titular da
Seinfra a Mariani serviu de estopim para a

frustração dos irmãos Berger. Agora, a su

cessão na vaga do peemedebista naCâmara.
dos Deputados motiva discussões infindá
veis entre o Sul e o Norte, o PMOB e o PFL,
o apoio ou a oposição ao Governo Federal:
Acélio Casagrande ou José Carlos Vieira.

Estratégias .

Partido Progressista reúne'os três deputa
dos federais e os seis estaduais segunda-fei
ra, às I3h, no Clube Penhasco, na Capital.
As I4h3Omin, faz reunião da Executiva Es
tadual, no Diretório. Para formular estraté
gias e unificar linguagens.

, Reação preventiva
E intensa a movimentação nos bastidores
do PP de Criciúma. Para que haja consen

so na convenção marcada para este mês.
Dirigentes receiam uma intervenção da
Executiva Estadual como ocorreu em Cha
pecó. Cidade 'também-é estratégica para a

relação pp e PI' na disputa de 2008.

Academia engajada
. o petista Dirceu Dresch aproveitou a pre
sença db reitor da UFSC, Lúcio Botelho,
para inauguração do novo pólo de ensino
à distância em Chapecó, para defender

que a futura Universidade do Mercosul
atenda às necessidades da agricultura fa
miliar. Botelho confidenciou que quer ver
a Universidade do Oeste em pé antes de
acabar sua gestão ano que vem.

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correlo Lageano - Correio do Sul
Destaque Catarinense - Diárto da Cidade - Diárto da
Manhã - Diário do Iguaçu. Diário de ltajal • 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
Trtbuna· Trtbuna Catarinense· Voz Regional
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DIVULGAÇAo

Presidente norte-americano visita o Brasil na próxima semana

da Mulher. integram a Coordenação dos
Os manifestantes pro- Movimentos Sociais (CMS),

metem não descolar de Bush· entre elas, à União Nacional
durante a visita. "Vamos dos Estudantes (UNE), o

perseguir Bush onde ele , Movimento dos Trabalhadores
estiver", diz Antônio Carlos Sem Terra (MST) e a Central
Spis, daExecutivaNacionalda Única dos Trabalhadores
CUT. A agenda de Bush no (CUT).
Brasil não foi divulgada por Paralelamente, estão

questões de: segurança, o que previstos protestos em outras

dificulta a estratégia .das capitaisbrasileiras, comoRio de
entidades. Janeiro, Porto Alegre e Belo

O protesto na Avenida Horizonte. Em Brasília,
Paulista é organizado por parlamentares organizam um

grupos feministas e 32 ato contra o presidente na

entidades nacionais que rampadoCongressoNacional.

�ITA ACONTECE NA PRÓXIMA SE�ANA

I

Scorsese dirigirá filme
. I

sobre rock com Jagger
por Jagger através de sua

produtora de cinema. "The

long play" seguirá os passos de
dois amigos no mundo do
rock, dos anos 1960 até agora.

Scorsese e Jagger tra
balharam juntos várias vezes.
A última ocasião foi no fim

'

do ano passado, quando o

diretor rodou om docu
mentário sobre os Rolling
Stones. Em 2005, Scorsese
também dirigiu um

documentário sobre Bob

Dylan. No domingo passado,
na 79ª edição do Oscar, "Os
infiltrados" levou quatro

. prêmios: melhor diretor,
melhor filme, melhor roteiro
adaptado e melhor mon
tagem.

CRESCIMENTO

Record se torna
vice-líder na TV

Pela primeira vez desde que
d Ibope mede a audiência em
tempo real na TV aberta, a

Record ficou em segundo
lugar absoluto namédia de um
mês inteiro. O número foi

registrado em fevereiro e

colocou o canal da Igreja
Universal à frente do SBT,
antiga vice-líder. A Rede
Globo continua na liderança
absoluta. A TV da família
Marinhomareou 20 pontos na
média de fevereiro. Em quarto
e quinto lugar estão,
respectivamente, a Bandei
rante' (1,9 ponto) ,e RedeTV!
(1,6 pontoi.Em duas quartas
feiras durante algunsminutos,
a Record ficou à frente da
Globo no Ibope, neste ano. O
SBT não comentou o'

assunto.

• PELO
O Tribunal Superior de Londres aceitou ontem, o pedido

de Mohamed ai Fayed, dono das lojas de departamentos
"Harrods", para que se monte um júri na investigação �)judicial sobre as mortes de seu filho, Dodi ai Fayed, e da -

princesa Diana, ocorridas em 1997.No último dia 19, os

advogados de AI Fayed pediram ao tribunal uma revisão vi
da decisão judicial que excluía a presença de um júri no -n
processo sobre as mortes.'

Fayed fez a solicitação depois de a juíza instrutora do 1:"
caso, Elizabeth Butler-Sloss, decidir, em dezembro de :5
2006, que não iria designar um júri público para a

investigação judicial.
Durante uma audiência neste mês, o advogado do H

Hotel Ritz de Paris -cujo dono é AI Fayed, e onde o casal
passou parte de seus momentos finais- 'argumentou que
Butler-Sloss deveria levar em conta que a falta de um júri ,c,

colocaria em cheque a "independênc ia dos -n

trabalhos".Segundo ele, a "independência e imparcialidade" .lO

seriam importantes, já que se trata da morte de uma ,B

princesa, e em "circunstâncias controversas".
: i

OUTRA VISITA O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou
que visitará Argentina e Bolívia nos mesmos dias em que o

presidente americano, George W. Bush, estará no Brasil, no
Uruguai e na Colõrnbla.Chávez descartou que, com isso, esteja
"conspirando" contra o líder americano.

Igreja pode liberar camisinha no casamento

Tribunal britânico
aceita montar júri
sobre morte de'
Diana

Princesa morreu em

97 em circunstâncias
ainda misteriosas

EMERGÊNCIA O Paraguai declarou estado de emergência por 60
dias para enfrentar um surto de dengue que já matou pelo menos

dez pessoas nos últimos dois meses.Autoridades do setor de
saúde afirmam que 14.654 pessoas já foram diagnosticadas com
a doença,

QUE SUSTO Uma italiana de 74 anos encontrou uma granada
dentro de um saco de batatas que comprara em um mercadd
local.Olga Mauriello chegou a pôr as batatas na água, para
tacllítar a limpeza e a retirada da casca, quando descobriu
uma granadá e'm torrnatode'cone, coberta de lama.

Polícia encerra investigações
A morte do único suspeito de matar o brasileiro Acioli

Pariz Júnior encerra as investigações sobre o caso, informou
ontem, a polícia londrina, a Scotland Yard.!IAs investigações
estão concluídas, e serão reabertas apenas se houver novos
indícios de outras pessoas envolvidas", disse à BBG Brasil a
assessoria de imprensa da instituição.

Roderick McDonald, escocês de 51 anos, foi encontrado
morto em sua cela, em uma prisão de Brixton, no sul de
Londres.Sua morte está sendo tratada como um suicídio,
embora essa hipótese tivesse sido considerada improvável
e ele não estivesse sob observação especial.

Ontem jornais de Londres afirmaram que os dois teriam
tido um caso. O fato não foi confirmado pelos familiares.

Vaticanistas italianos dizem acreditar
que uma mudança histórica nas normas

da Igreja Católica sobre o uso da
camisinha está próxima, com a

autorização do preservativo dentro do
casamento, no caso de um dos parceiros
estar contaminado pelo vírus HIV.

O assunto começou a ser discutido
com autorização do papa Bento 16. Em
abril do ano passado, ele encomendou
uma pesquisa sobre os aspectos morais
e científicos do uso dos preservativos.
Atualmente, a posição oficial do Vaticano'
permanece a mesma: proíbe os católicos
de utilizar qualquer método contraceptivo,
mesmo para evitar a transmissão do
vírus HIV entre parceiros
casados.Recomenda a fidelidade dentro
do casamento ou a abstinência sexual
como a melhor maneira de combater a

Aids.

Protesto deve reunir
I .

I �o mil contra Bush
I
ancos e lanchonetes

, � orlçem americana
évern se transformar

et alvos simbólicos

f_ •

S o PAULO

Movimentos sociais e

r C ntrais sindicais prometem
q e São Paulo vai viver,
i:l rante a visita do presidente
dÓs EstadosUnidos,GeorgeW
Bush, um dia de Davos, na
Súíça, cidade sede do Fórum
Econômico Mundial, que se

Dtornou ponto de encontro de

rríanifestanres anti-globa
lUação.

v Organiaaçôes querem

reonir na Avenida Paulista 10
mil pessoas sob a bandeira
"Fora Bush e sua política do
B' il d Am" L' "

: as e a enca atma.
,

'Bflncos e lanchonetes de
. origem americana também
devem ser "alvos simbólicos" de
manifestantes em repúdio ao

presidente dos EstadosUnidos.
, Bush visitará o Brasil na

próxima semana, nos dias 8 e

9; O presidente Luiz Inácio

..Lula da Silva vai receber o

"'líGler dos EUAna sexta-feiraem
São Paulo, mas a passeata
I .

, cpntra o norte-americano

aeontece no dia anterior (8),
4 I ,.

snnu taneamente as maru-

[Jstações do Dia Internacional

LbSANGELES
,

I

f ! O cineasta Martin

S�orsese, recém-consagrado
cpm o Oscar de melhor

" d�retor com "Os infiltrados",
r�dará um filme sobre o rock,
�'ue será produzido em

parceria com o vocalista dos
Rolling Stones, Mick
Jagger.Segundo a revista

Variety, Scorsese, de 64 anos,
d,esenvolverá esta história
com o roteirista William
Monahan, responsável pela
a�aptação de "Os
i�filtradosll, que também lhe
v.aleu um Oscar no último
domingo.

O filme se chamará "The
long play" e será financiado

DIVULGAÇAo
:1
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.

As fotos publicadas nessa página vão
concorrer uma peça de roupa no final do mês
da NICOlODELLI. Mande sua fotinho também!

'PDf üaníete Santos· e
Fabiàne Nl'arti�s .

recepcao@oc'arreíodopovo.com.er
As fotos deverã{; ser envia(jas,�!� àS,,1 gil.de (luana

A linda Ana Carolina Buzzarello comemorou 10
anos dia 26. Parabéns dos pais Jacira e Luiz Carlos

e do irmão Caio Henrique.

',;
I

'"

O gatinho William Hohl completa 2 aninhos neste
domingo. Os pais Maria e Denis, e a mana Bruna,

mandam os parabéns.

,,�. �". �,_ .... ",�,I,j... ...••• -�. -

'( .....
. tnfeitandG a-coluoo-a'P!i'lçe�Trl'1ía Smdy

. EfnlllltJ!1Jl GáHi$�::s.eus pais que a amam muito

-r:
" �efli e N�, f!la�ga:n1 uni'b.eíjãO.,:

, ........ " -,.,-.' �

." • '" ...�... � -.1<, 'f r ..., �

w- • •

�."'- -, ,...--

.f "..10 ..

,"" ......

Completou 11 anos dia 1 Katryne da Silva Albino.
Parabéns dos pais Silvio e Rosa.

O sorridente Bruno Gabriel Wurz completou 3
anos dia 27. Quem manda os parabéns é

Andressa, Luiz e Elisabete.

Janaína_ Leitho!d'-çQrnnl�ta'1 O anos no próximo dia
. 05. Felicidades e um superbetlo dós .pais"·Márcio e

:" �. .: Sílvana,
.

';� ;, .

-

,
,

,
Envie sua piadinha,
curiosidade ou

charadinha pra gente!
Nosso e-mail:

A pequena' Halimila:'K;;rus���;PI���'tfjanirih'o".dia' Ó1'� ,

'Quem mandaos paráhéi1'ssao tiS' pais, Gfaucia e- i\lonéf, os
avós !'ilmiro e Relin-de e;'Q,tió'Sidnei. .'

"

"

-;

Parabéns para Luan Ricardo Steinbach Que
completou 10 anos dia 28 e para sua avó

Gertrudes Que troca idade amanhã

baby @)

• NasCimEntoS
01/02
Clara Amabile Rossoni
Luan FeliDe Vieira Villwock
Octávio K.C. da Silva

02/02
Matheus William Weiss
Lavinia Domingos
Thuany dos Santos
Heloísa Vitória Honório
Vinícius Henrique Sestrem

03/02
Nathan Moreira Cole
Thainy Paraná Gritten

04/02 .

Matheus Freiberger Galvão
05/02
Vitor Augusto Braun
Taís Tamanini
Letícia Tamanini
Alexandre Arendt Fagundes
Yar.a Fernanda Puttkamer
Letícia Gorski
Julia Vitória Padilha Cioczek

06/02
Mariana Borges Fanhani

07/02
Jacques Panoch Junior
Bryan Sena dos Santos

08/02
Amanda Graziele dos Santos
Isabelli Camilio Schmidt
Nilander Vargas de Amorim Jr

09/02
Théo Henrique de Souza
Felipi Siqueira Rodrigues
Guilherme Lima Souza Boita
Lucas Gabriel S. Dos Santos
Maria Luisa Hubert

10/02
Bruno Kruger dos Santos
Gabriella Padilha

11/02
Gabriel André dos Santos Karsten

12/02
Larissa Siewerdt
Joana Decker Kroisch
Luisa Beatriz de Oliveira Souza
Cristian Muller
Gabriel Vinicius de Souza
Larissa Eduarda Petri de Oliveira
Gabriel Feustel
Nicolas C. Costa

13/02 .

Amanda da Silva Matra
Ana Karla F. Hqppers
Aline Jordana R. Neves
Natalice Cláudio

14/02
Vinicius Oallagnolo
Raíssa Kuster
Livia Beatriz J. Jesus
Roberto João Miguel

15/02
Ricardo Henkes Gesing

16/02
Gustavo Parucker Lueders
Izabela Renata D. Vian
Rick Kauã Antune-,
Yasmim Sonntag

17/02
Bianca Otto Paholski

18/02
. Pablo Henrique T. Neponouceno

L O v

Promoção de verão
,

Preços:
R$5,OO - R$10,OO
R$15,OQ - R$20,OO
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j.I.I.Io:;J=u.;.1ra Negrinl'V� Paula e Iaís

tentou contornar a

situação, só que era

tarde demais. s; •

·S7

Páginas
da Vida"

terminou e na pró
xima segunda-feira,

estréia "Paraíso Tropical",
novela de Gilberto Braga e

Ricardo Linhares, que mos

trará o "paraíso" em toda a

sua ambigüidade, urn a

história bastante apropriada a

umpaís de contrastes.
"Paraíso Tropical é, uma

novela sobre o Brasil contem

porâneo e a cobiça. O Brasil

que a gente quer versus o

Brasil que a gente tem. Tanto

pode ser tomado ao pé da

letra, - nossos protagonistas
sonham com este paraíso
como visto com um certo

cinismo, já que o paraíso está

sendo bastante prejudicado
pelos personagens des

providos de ética, que vivem

'.
. ,,'')

Belas paisagens, rostos e corpos seduores
que convivem com ambíção.uanãncta, cobiça
e luta pelo poder, esta é a' formula utilizada em

"Paraíso Tropical", nova novela das oito
'

num clima de capitalismo'
selvagem, em que 6 ser >

humano é desrespeitado", r

explica Braga.
Urbana e atual, "Paraíso

Tropical" fala principalmente

contrastes. Mas com estilo",
antecipa Gilber'€o.' C9m

. l' .� '�"�

características de um novelão

clássico; ':OHbert� Braga
mostrará a disputa entre um

.'
I'

'"

grande vilão
o

e .0 mocinho,'
sobre o amor, uma atribulada muito romance e a já
história de amor, ambientada conhecida'história das irmãs
em Copacabana, bairro- gêmeas: u�à �oa e outra má.'
símbolo do Rio de Janeiro,' Como ingrediente adicional,
famoso também: por suas

o

apresenta ainda um casal de

contradições. "Não é por,
j homossexl!ai� bem resolvido.

acaso que a dualidade que

,queremos enfocar está

representada pelas irmãs

gêmeas vividas po r

Alessandra Negrini", revela
Ricardo Linhares.

E, para.movimentaro folhetim,
Gilberto -escala pros��t� no

centro da trama, para

apimentar a ru.;tória que vai

.
contar. "Não vou mostrar Ó
turismo �é'xual do jeito que é..

Outra promessa é de imagens o' Para isso existe Q Jornal
e diálogos de bo� gosto, "Na

o

Na�i,onal� M� amapeira como
. à' prestituição o vai aparecer na'�! ,.

novela tem muito a ver com a
o

realidade", avisa.

ficção, é preciso glamourizar
Vou retratar aCopacabana de
hoje, com todos os seus

Ana tuísa Cavalcanti (Renée de Vielmond) - Esposa dedícada de Aotenor Cavalcanti (Ton
casada há mais de 30 anos.

000

Daniel (Fabio Assunção) - Filho do caseiro que trabalha para o milionário Antenor,Càvalc
origem simples, mas subiu na,vida. o

' �o

i

Paula (Alessandra Negrini) - Bonita, sorridente, forte e decididá, não tem nada de ingên
para ser justa com os outros. Foi criada por Amélia (Suzana Vieira). '

Taís (Alessandra Negrini) - Bonita, egoísta e inteligente, vive na periferia da sociedade, c?rj�t': Seu
fazer parte do mundo dos ricos.

o

Lú�ia (Glória Pires) - Independente, íntegra e inteligente, não tem medo de epfrentar
Leão) mesmo contra a vontade de seu ex ..namorado.

a
•

Rodrigo (Carlos Casagrande) - Assistente de Antenor (Tony Ramos) na emaresa. Com nlV,
tem um bem-sucedido casamento homossexual com Tiago (Sérgio Abreu).

- h

r
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

l'araguá do Sul
CINE SHOPPING 1
O mar não está para peixe (dub)
(14h - Sab/Dom/Qua)
Babel
(1Sh30, 18h20, 21 h - Todos os

dias)
CINE SHOPPING 2
A Grande Família - O Filme
(1'Sh30, 17h30, 19h30; 21 h30 -

Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Motoqueiro Fantasma
(16h40, 19h, 21 h20 -

Sex/Seg!Ter/Qui)
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Sab/Dom/Qua) )
Joinville
Cine Cidade 1

�",A"&iro Fantasma
rf4H�n: 16h40, 19h, 21 h20 -

Tqdos os dias)
qne Cidade 2.
A,Grande Família
(1:5h, 17h1 0, 19h20, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Mueller 1
Motoqueiro Fantasma
(1,4h15, 17h, 19h20, 21 hSO
Todos os dias)
cine Mueller 2
A;procurada felicidade
(13h4S, 19h - Todos os dias)
Babel
(i 6h1 0, 21 h20 - Todos os dias)
Cine Mueller 3

'.

Letra e Música
(14h, 16h40, 19h1 0, 21 h30 -

Iédos os dias)

Blumenau
Cine Neumarkt 1

Apocalypto
(15h20, 18h30, 21 h20 - Todos os

elas)
Gine Neumarkt 2
Motoqueiro Fantasma

'

(�4h20, 17h, 19h1S, 21 h40-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 3 .

Babel \

(16h20, 21 h30:' Todos os dias)
Rocky Balboa
(14h10, 19h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
� Grande Família

_ (16h, 18h, 20h1 O - Todos os dias)
A procura da felicidade
(:13h4S, 22h10 - Todos os dias)
Cine Neumarkt S
A conquista da honra
(19h2S, 21 hSO - Todos os dias)
Perfume: A história de um

assassino
(16h4S - Todos os dias)
Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(13h3S, 1Sh1 O - Todos os dias)
Gine Neumarkt 6
Letra e Música
(14h, 16h40, 19h1 O, 22h - Todos
os dias)

.- �

� SERViÇOS

Baile
POMERODE
Clube de Esportivo Recreativo
.Cultural Vasco da Gama
Baile de Aniversário com a banca
Y0J Show

(Hoje, a partir das 22 horas)

Encontro
JARAGUÁ DO SUL

Botafogo Futebol Clube
II Encontro dos Músicos da
Cultura Alemã
('11 de março)

extra@ocorreiodopovo.com.,br

• sAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Começam em breve o recapeamento da BR-280

Na edição semanal de 21 a 27 de fevereiro de 1987 o Correio do Povo
anunciava a inauguração da Companhia Construtora Continental de
São Paulo, junto a Pedreira Rio Branco, em Guaramirim, a usina de
asfalto.
Segundo a matéria a Continental era a empresa responsável pelo
recapeamento dos 29 quilômetros da BR-280 - entre Jaraguá do Sul e
a BR-101 - cujas obras teriam início imediato, ao custo de Cz$ 24
milhões. A espectanva da época era que com a proximidade da usina
de asfalto, abria perspectiva para que as ruas asfaltadas no centro da
cidade fossem recuperadas, haja vista que apresentavam visíveis
sinais de deterioração, pelo constante fluxo de veículos, de todos os

portes.

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

,

� SANTO

Santa Márcia
São Mariano
São Lucíolo

,

Santos Mártires de Sebaste

�EFE�ÉRIDES.
Dia do Meteorologista

� 1969
NASA lança a nave tripulada
Apolo 9, para testar em órbita
terrestre o módulo lunar.

� 1974 Dizem que foto posada é o "fim da picada", porém, a nobre protagonista .

da foto, a vaca, não se importou e fez até gracinha, pronto, foi clicada.A queda de um DC-10 de uma

empresa turca mata 345
pessoas em Paris, no maior
acidente da história da aviação
civil até então.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Competição
Competição de provas
funcionais (tambor, rédia,
laço) com cavalos acontece
hoje e amanhã, no Parque
Maluzinho, Ribeirão Solto,
em Pomerode. O evento será
a partir das 9h.

�Curso
O treinamento "Reuniões
eficazes" será promovida
no Centro Empresarial, no
dias S, 6 e 7 de março,
das 19 às 22 horas.

Informaçôes pelo fone
3275-7024.

�Inscrições
O Festival Alternativo 2007
terá as inscrições abertas
a partir de abril na Escola
de Música Bicho Grilo.
Serão 20 bandas, a

inscrição custará R$ S por
integrante.

�1974

Seca faz mais de 100.0(lO
vítimas no Sahel, região do
Saara.

• PREVISÃO DO TEMPO /

Tempo instável no Estado
A frente fria, em deslocamento por Santa
Catarina, mantém o céu encoberto e com
chuva do Oeste ao Litoral Sul. Nas demais
regiões nebulosidade variável e pancadas
de chuva a partir da tarde. Mesmo assim
as temperaturas continuam alta. Vento de
nordeste a noroeste, fraco a moderado
com rajadas fortes.'

� Jaraguá do Sul e Região

��GU:2�� .d
MÁX: 36° C
Sol com pancadas de
chuva tarde' e noite ..

0"'"TERÇA
MíN: 21 ° C ''''

MÁX: 36° C
Sol com pancadas de
chuva tarde e noite.

���� 22� C Ó. ��M���� Ó.
MÁX: 35° C MÁX: 36° C
Sol com pancadas de Sol com pancadas de
chuva tarde e noite. chuva tarde e noite.

• LAGES
-MíN: 19°! MÁX: 29°

� Fases da lua

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE � Legenclas

003/03 ':'\) 12/03 (\. �
�0:r(

Çf) d G .,.,/,> ")18/03 25/03 ....__�"'/ "�'o .

r:nso!arado Parclaírnente Nublado instável Chuvoso Trovoada
nublado

• ANIVERSÁRIOS

o CORREIO DO POVO

03/03

Charles Rosa
Marcos Eber Piotto
Edemilson Amaral
Hector Cláudio Montibeller
Graciele Rosana dos Santos
Karin Mathias Borchardt
Álvaro João Bertoli
Mônica Noriles Paupitz
Eduardo Vegini
Regina Feustel
Jonathan Rafael Ribeiro
Nilza Tavares
Adeline Priebe
Fernanda Maffezzolli
Lucia Bloedorn
Maria Salete Ferreira Hening
Airton Drews
Volmir Ramos de Lima
Sigmar Schuster
Mariano Boig
Cíntia Spézia
Allan Patriki Cordeiro
Ondina Feltrin
Adão A. Martins
Luiz Carlos Feiler.

Rudiberto Sasse
Nilton Richter
Nair Draeger
Ingo Karsten

04/03

1 '

; :
I:

,
IDiedtnar Hille

Neide Cesária B. Catafesta
Denise Kneubuhler
Marcelo Pires
Otaviano Uber
Ivo Ristau Júnior
Camila Ribeiro Medeiros
Celso Eloi Lenzi
Paulo Torri
Gabriel Collela Nagel
Albano Mallmann
Beatriz M. Reichert
Lucas B. G. Prochnow
Juclele Langaro Wille
André Luiz de Souza
José S. Roters
Patrick Jordão da Silva
lise Mara Nogueira
Miguel Strenner
Márcia L. Engel
Maria S. B. Garcia
Eduarda Petry
Paulo H. Alves
Ivo Lange
Antônio José Cardoso
Denise K. Giese

,

Cristina Krutsch Wagenknecht
Lenir Alves Pinheiro
Gertrudes Moretti Steinback
Isabel Maiara dos Santos
Anaerson Konell

I

I I

"
.JARAGUÁ
DO SUL ,

MíN: 22° / MÁX: 35Q

ô;
FLORIANOPOLIS r
MíN: 25°/ MÁX:31°

.
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, NOVELAS
m
TI O Profeta

�iGLOBO - 18H

I Marcos se enfurece e avisa que ele não

ficará com seu filho, Sônia diz que
Clóvis é estéril, mas ele nega. Ruth diz'

P que adultério é crime e Sônia pode
perder a criança. Sônia lembra que
Filomena poderá testemunhar a favor

1) deles, pois sabe da esterilidade de
1 Clóvis. Gabriel confidencia a Gilda que

viu Carola saindo da casa de Camilo.
Filomena conta que Clóvis ficou estéril
muito cedo e que Analu não é filha dele.
Carola diz a Moreira que esteve na casa

")' á de Camilo e foi vista por Gabriel.
, Gabriel é liberado, mas Carola é presa.

Arnaldo chora. Arnaldo diz a Moreira

que matou Camilo. Gilberto ameaça
colocar os outros acionistas contra

Ruth. Filomena mostra exames que
provam que Clóvis é estéril e manda

que ele deixe Marcos e Sônia em paz.

�
i Pé na Jaca

� GLOBO -19H

Elizabeth tenta que Arthur convença
Gui a lhe dar a guarda dos filhos. Tadeu
vira a cara quando Leila confirma que
Gui matou Caco. Lance e Maria
conversam sobre o filho que perderam
e se reconciliam. Elizabeth promete
ajudar Arthur e Gúi no negócio de
coxinhas congeladas, mas Arthur

rejeita sua proposta. Rosa diz que
Tadeu não pode casar com Leila, pois
ela não presta. Husseim não deixa

\ Giácomo beber. Elizabeth sonha com

Arthur. Jo se chateia-porque vai haver
uma festa na escola para os pais e o

seu está longe. Lance diz a Maria que,
um dia, vai comprar o sítio do Tio José
para eles morarem com os filhos.
Cândido pressiona Tadeu para
desmentir Leila. Tadeu depôe e diz que
estava com Leila na hora em que Caco
morreu.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida

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

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
O capanga de Ramalho engana
Ruyzinho e o leva. O inspetor Paulo
confirma que Ruyzinho foi visto
entrando num carro com três homens.
Ramalho liga para Juba e combina
trocar Ruyzinho pelo diamante no dia
seguinte, no mesmo parque onde o

menino foi seqüestrado, sem a

presença da polícla. Ruth telefona para
Betinha e Tavinho, que também vão ao

parque. Desconfiados de que Juba,
esteja despistando a polícia, Lili vai
para Búzios enquanto Roberto ficará
com uma equipe de plantão na porta da
casa se Cecília. Ao telefone, Francisca
diz a Mariano que a' treca será no

parque e Alzira, preocupada, acaba
revelando que Mariano está no Rio
para pegar Ramalho. Maurinho conta a

Teleco que Nicolau e Jaca descobriram
o lugar da troca e que teme que ambos

t tentem eliminar Ramalho.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Ela desabafa com Marcinha que
promete ajudá-Ia a denunciar o marido.
Helio avisa Nogueira que vai levar a

mãe de Alencar para conhecer a

advogada Patrícia. '. Carmem e os

amigos do Torto decidem acompanhar
Lucilia à delegacia onde dará o

depoimento. Pavio conversa com

Sovaco ao celular e conta da conversa
que teve com um gringo sobre o

playboy que é companheiro dele de
cela. Carmo avisa a Nogueira que
Lucília chegou acompanhada de vários
amigos do torto, deixando o delegado
possesso. Um funcionário do presídio
chama Jacson para uma conversa em

particular.

.Extra
extra@ocorreiodopovo,com,br
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��OPS! ��PARTICIPAÇÃO
Vai ser curta, mas
barulhenta, a participação
de Suzana Vieira em

"Paraíso Tropical" (Globo),
que estréia segunda-feira.
Na primeira semana da

novela, a atriz
protagonizará dois
barracos como a dona de
bordel Amélia. Mas, a
personagem da estrela
morrerá no sétimo capftul
da trama. O drama mudar \

o destino do casal

protaçootsta, Paula
(Alessandra Negrini) e

Daniel (Fábio Assunção).

��APROVAÇÃO
As famílias de Iris e Alemão

•

querem que o casal fique ,

junto, após o BBB. A irmã de �; i
Diego, Fernanda, contou ao

'.

site O Fuxico o que "'

aconteceu na terça: '
,,'

"Tínhamos levado muitas
flores e, após a eliminação,
fomos até o camarim para
presentear Siri com elas, Ao' "

ver a minha mãe, ela disse: -:",
'Oi, sogronal". Os parentes '-:
de Alemão amaram a Siri: "J(,
a convidamos para Ir

It :

almoçar na minha casa e '1
"-

conhecer todo o nosso

ambiente. Ela aceitóu".

SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku siqnitica "número sozinho" em japonês, o que mostra
exactamente o objetivo do jogo. O Sudoku existe desde a década de 70, mas
começou a ganhar popularidade no final de 2004 quando começou a ser.
publicado diariamente na sessão de Puzzles do jornal The Times. Entre Abril e
Maio de 2005 o puzzle começou a ganhar um espaço na publicação de outros
jornais Britânicos e, poucos meses depois, ganhou popularidade mundial.
Fonte: wikipedia.org

:.."

_._H_OR_Ó_S_CO_P_O����������____c_���---,-����__�����_'::;
:!

Agora não tem mais como
esconder. A filhinha do

jogador corintiano Roger;
Lara, de sete anos, deixou

escapar à um repórter que
seu papai está namorando
Deborah Secco há dois
meses. Roger, sem graça
que ficou, tentou contornar

a situação e mandou que a

menina se calasse. Não é
de hoje que se suspeita do,

'

romance da atriz com o ex

de Adriane Galisteu. E

agora, até quando Deborah
vai negar?

II SUDOKU

Áries 20/3 a 20/4
Pronto pra curtir a Lua Cheia? Claro, prontíssimo
pra Lua, pro Sol, pro eclipse e tudo que pintar!
Você deve estar precisando desestressar, não?
Depois de tanto suor na semana, a pedida é
usufruir as coisas boas da vida, com tudo'que
merece. Brinque bastante com os outros
carneirinhos, passeie, namore, tudo, mas não

esqueça de também ficar lie papo pro ar.

Câncer 21/6 a 21/7
Para quem é pós-graduado em assuntos iunares,
nada como uma Lua Cheia para fazer um
upgrade em seu currículo. Enquanto alguns
saem uivando por aí, é mais provável que você
prefira se recolher para áreas mais íntimas.
Convide aquele alguém para contemplar o céu
com você, não perca a oportunidade para
derramar (quase) todo o seu charme.

Leão 22/7 a 22/8
Cuidado com reações adversas, leonino. Antes
de topar qualquer parada e investir todas as

suas fichas, leia a bula. Sim, todas aquelas
letras miúdas. Melhor se acautelar que remediar.
Atitudes impensadas e altos rugidos são contra

indicados, o momento pede paz e amor. O Sol é
o seu guia, sintonize com sua força e luz e

encontrará o caminho.
.

,Touro 21/4 a 20/5
Com a Lua Cheia, o dia geralmente fica com

uma cara simpática e social, bom para curtir as

pessoas e se divertir. Inquietações internas não
deixam você relaxar? Não fique empacado no

que incomoda e em coisas que não deram certo.
Viva o momento, tourinho: você também tem
direito de ficar no mundo da Lua, ao menos

uma vez por mês ...

Virgem 23/8 a 22/9
Lua Chela em Virgem, vixe, o bicho ta solto!
Você bem sabe que essa história de virglnianos
serem santinhos, comportadinhos e tudo, e tal,
lê puro mito. (Bem, em parte, porque você leva
seu trabalho e compromissos multo a sério.)
Liberte-se, fique à vontade, Hãn, usar aquele '

.

seu talento secreto? Com certeza! A ocasião é
espe�lal e requer recuses inusitados.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Você, que se entedia com facilidade e precisa
de variedade para ter sua atenção renovada,
alegre-se, pois tudo indica que não faltará -

movimento no seu fim de semana. Dentro de
você e lá fora, entre gentes e ambientes, tudo
borbulha no embalo da emoção. A imaginação
dispara e o mental só pára com aterrissagem
forçada. Registre seus vôos criativos
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• DIVIRTA-SE Mande sua piada para ° Extra: :

extra@ocorrelodopovo.com.br . �_:
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.rPapo de Patrlcinhas
.... ;

Duas patricinhas conversando: , ;;1
- Ai Bruna, nem me fala do Rafa! Tipo assim, esse garoto me

cansa, cara!
� Lóóógico né, Camila ... Você vive correndo atrás dele!
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Dois amigos conversando:
. Ai
I'

- Sabe o que eu dei de aniversário pra minha mulher? ii
- Claro que não, né! - respondeu o amigo, impaciente - O que \:
você deu? :j:
- Um anel de brilhantes! - Caramba! Você deve ter gasto uma

, .li.

fortuna! Por que você não deu uma coisa mais barata pra ela? li
Uma TV, por exemplo! ;;:
- Tá louco? Onde é que eu- ia arrumar uma TV falsa?

Um Presente e Tanto

SOB,RE O JOGO

É um jogo de
lógica IT,Iuito
simples e vlclante.
O objetivo é
preencher um
quadrado 9x9 com

números de 1 a 9,
sem repetir
números em cada
linha e cada
coluna. Também
não se pode repetir
números em cada
quadrado de 3x3.
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Libra 23/9 a 22/10
Um sentimento inesperado pegou você de
surpresa? É, talvez a manifestação tenha sido
imprevista, mas confesse: você sabia multo bem
que ele estava lá'. Foi você mesmo qlle o

guardou naquele cantinho, embaixo de um

milhão de coisas. Sentímentos têm vida própria,
ora bolas! Os atos falhos que o digam. Sua
distração pode ser sua libertação.

Capricórnio 22/2, a 21/1 ":
Você sabe Que seu vinculo com essas pessoas ,,�:

Que são tão importantes em sua vida vai muito
"

,

mais além, que ultrapassa condições e outras .'

implicações do momento e que transcends os "

limites da programação mental. Dê uma folga
aos seus neurônios cansados, capricorniano _

querido. NãQ adianta procurar razões: nem tudo
se justifica em causa e efeito. ;

.��-,

Escor,ião 23/10 a21/11
Decisões difíceis? Se você se observar melhor,
verá que há uma certa sabedoria reinando sobre
seus impulsos, na verdade você já eliminou
algumas opções. Com O tempo você foi
aprendendo, entre outras coisas, a escolher
melhor suas batalhas. Você poderia ir embora,
claro, mas este poderia ser o momento de'
começar algo novo e diferente ...

Aquário 21/1 a 18/2
Anda meio dividido, melo assim ou assado?
Trabalho, relacionamentos, tudo: cadê você?
Luas Cheias, ao mesmo tempo em que nos • '

puxam para fora, convidando ao externo, são :;
ótimas para olhar para dentro, pois trazem à luz . !
as áreas de dlffcil acesso. Ah, esqueceu a senha?
Junte seus pedaços antes que comece- a
esquecer outras coisas.

Sagitário 22/11 a 21/12
Seus planos mixaram, 'sagltarlano? Caso não dê
pra pegar a estrada nesse fim de semana,
poderá viajar sem sair do lugar (sem sair de si?).
Como o astral do dia tem um forte traço de
imprevlslbilidade, não perca seu tempo com
roteiros planejados. 'Melhor evitar atividades que
exijam multa concentração, val ser dltfcll fazer
uma coisa de cada vez.

Peixes 19/2 a 19/3
P�clanos sac capazes de extrair tesouros de
Imaginação e arte'das coisas mais prosaicas ...
Quando é Lua Chela, entao, com a maré a�a e
com tudo cintilando magicamente, as .

possibilidades se multiplicam e as emoções
Invadem a prála. Crie aqueele clima das mil e
uma noites e convide suas sereias & serelos pra
nadar no céu.

J
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Estrutura de ev�os
Sala de rel.Uliio rom
capacidade para atê 100 pe;ss.cas
Telefone
.Btl&inessCente.r
Locação de eqoipame1ltos
.mttmet(tObertura sem fif)
em tooa área soda)
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CAMAROTE

Por Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

POR UM FIO
O motivo da cantora Britney Spears ter
raspado a cabeça veio à tona. Segundo.
os fofoqueiros de plantão da Terra do
Tio Sam, ela teria que fazer um teste
através de um fio de cabelo para
cornprovar se é ou não viciada em

drogas. Caso o exame desse positivo,
ela perderia a guarda dos filhos. Entre a'

cruz e a espada, ela preferiu raspar a
cabeça. Com isso não sobrou mais
nenhum pelo no corpo da pop star. A
prova disso foi aquela foto tirada dela

por um paparazzo quando estava
desembarcando do carro sem calcinha.

Hoje à noite tem Programa
Moa Gonçalves, às 18h 3Dmin,
na Rede TV Sul.

FLORIPA FASHION
O lançamento da 8a edição do Floripa
Fashion Donna DC acontece em urn evento
exclusivo para convidados' no Mall Central
do Floripa Shopping, nesta segunda-feira,
dia 05. Durante o coquetel, os presentes

. poderão conferir em primeira mão um

modelo de cada marca partícípante, além
de uma exposição de fotos com a

retrospectiva de momentos marcantes.

Bem Confortável
Apartamento duplex rom roull
Vista para e rio
C�inba americana. completa
CaD'l& solteirolcasal.king size
Bàn.beira de hidromassagem
Sala de estar e lavabo
Conexão rápida e btv�do .

Conexão .rápida rom internet

Lazer
SldadcalonpmeutD
s.unalem

.

Smmaúmida
P"1Sdna
SoIariulrl e ãreU de repouso
Jaami (capacidade
para 8 pessoas).

O CORREIO DO POVO

Durante a semana .. a engenheira Andréia Rabelo
defendeu sua especialização em controle de
acionamentos elétricos e eletrônica de potência,
através da WEG Automação e da Universidade
Federal de Santa Catarina.
***

Neste sábado, quem estará recebendo as mais belas
i

flores do nosso jardim e o carinho e apreço de seus �

amigos e familiares é a bonita Aline Rozza, porque
hoje ó dia do seu aniversário.
***

Amanhã às 16 horas, acontece no Estádio João
Marcatto a partida entre Juvenius e Avaí - jogo

.

válido pelo returno do Campeonato Catarinense. Na
preliminar jogam veteranos do Moleque Travesso e

Beira Rio Clube de Campo.
**

Amanhã, mas conhecido como domingo, quem corta I

o bolo e recebe o coro de parabéns pela troca de
idade é Rosane Rutsatz. Os nossos melhores
cumprimentos.
**

Hoje à noite na Combat, o promoter Chico Piermann
traz para a rapeize os pagodeiros do Kibeleza para
agitar o pedaço.
**

O empresário Gilberto Oscar Marcatto, diretor do
grupo Marcatto, apaixonado por carro, como todo
brasileiro, optou pelo. Ford Fusion e desfila com um

zero bala.
.

**

E meu abraço carinhoso hoje, com muitas energias
positivas, vai para a minha amiga Renilda Farias,
pessoa inteligente e do bem, que sempre que pode
acompanha meu trabalho.
**

Na próxima quarta-feira (7), às 20h 30min, a cantora
espanhola Montserrat estará em Jaraguá, no
Pequeno Teatro da Scar, para show de bolero e

bossa. Ingressos na Scar.
**

Neste final de semana começa a campanha de sócio
do Juventus, através de outdoors. Caso vocês vejam
alguns espalhados na cidade, não se assustem - faz
parte do trabalho de marketing do clube.

Restaurante
,
Aberto

ao público
cOlncafê

.damanhã�
almoço ejantar

Coffeebreak I

Coquetéis
Buffets

:Fonnaf;uras
CasamentesTarifas quevão te .debarbern satisfeito
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