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, Exposição "Jogos de
todo o Mundo" fica no

'

,
I

Museu Histórico Emílio
da Silva até dia 22 de

I

BRASIL

Lula não vai
discutir ações de

Chávez com Bush

,O presídente Lula (PT)
.

descartou discutir com o

presidente dos Estados
Unidos, George Bush,
ações do governo Hugo
Chávez. Bush chega ao

Brasil em visita oficial na.

próxima quinta-feira.
.83

BR-280

Colisão entre três
veículos deixa dois
em estado grave

Acidente envolvendo um

caminhão, um Marea e

-um Monza deixou duas
pessoas feridas

gravemente; na tarde de
ontem, na BR-280,
próximo à Weg Química.
Ubyratan Ramuni foi
levado de helicóptero
para o hospital de
Joinville _ 4

REGIÃO '

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.598 • R$ 1,00
/

Mais uma vez nopódioBETO COSTA/CBFS

Time jaraguaense subiu pela quinta vez consecutiva no lugar mais alto do pódio da Taça Brasil, depois da goleada por 6x1 em cima de Petrópolis _ 8

TRANSJARAGUÁ

LHS inaugura
ginásios de

esportes na região

O governador Luiz
Henrique da Silveira

inaugurou ontem em

Schroeder e
Massaranduba dois

giri.ásios de esportes em

escolas estaduais .

.5

MOSAICO IJ

Procurador 'admite

'alteração na data
do, projeto
O procurador-jurídico do município,
[urandyr Bertoldi, garantiu que a cláusula
do projeto sobre o Transjaraguá não foi

suprimida. Ele, no entanto, admitiu que
houve alteração na data do documento.
O projeto trata da compra de um imóvel
anexo ao atual terminal urbano central no

projeto que prorroga por dez anos o

contrato com a Viação Canarinho.
Ontem à tarde, Bertoldi apresentou ao

vereador Dieter Janssen (PP), ao assessor

jurídico da Câmara, Leonel Pradi Floriani,
e à imprensa o projeto de lei, sem a

mencionada cláusula, encaminhado ao

Executivo. Nele, consta rubrica e marca

d'água do Legislativo, o que comprova a

legalidade do documento. _ 3 Bertoldi mostra o projeto original, com a marca d'água da Câmara de Vereadores.

PFL vai multar

deputados que
se desfiliaram

'

PALESTRA

'Um mergulho
nas emoções
femininas'

A Câmara da Mulher

Empresária, da Acijs,
promove na próxima
quinta-feira, Dia
Internacional da Mulher,
palestra com o

biopsicólogo Luiz
Antônio da Silva ,.6

22° [340MíNIMA MÁXIMA

Sol com nuvens

CONFIRAO
MAPA DO TEMPO. 86

Hoje no ClassiMais
'COMPUTADOR- Vende-se,
Lap Top, Sony Vaio Fj2?0, 1.86 .......GHZ. R$ 4.500,00 Tr:
91474191

E mais'
www.studiofm.com.br
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No último Editorial, abor
damos aqui o fato de que mais
uma vez o Fórum Industrial
Parlamentar Sul, composto
pelas Federações das Indústrias
e pelos deputados e senadores
da Região, tenta sensibilizar o

Governo Lula para a importân
cia das obras de infra-estrutura
e do fomento .ao desenvolvi
mento de SC, PR e RS. Foram
entregues duas cartas aos

ministros da área econômica, a
,primeira solicitando a inclusão
no PAC obras de infra-estru
tura de transportes considera
das estratégicas para a região; e
a segunda falava sobre a

retenção dos créditos do ICMS
previstos na Lei Kandir.

,

Como já relatado aqui, o

Fórum estimou em R$ 9,4
bilhões o montante necessário
em obras de logística para o Sul
no período 2007 - 2010. Os
presidentes das entidades

bilhões, número superado
apenas pelo Sudeste.

A segunda carta entregue
aos ministros diz respeito aos

efeitos negativos da retenção
dos recursos correspondentes
aos créditos de ICMS decor
rentes de exportação previstos
pela Lei Kandir. As federações
industriais fizeram questão de
ressaltar que a medida provi
sória 355, que liberou recursos

no último dia 23, é importante,
mas insuficiente: a SC, por
exemplo, foram destinados R$
48 milhões, mas estima-se que
o total devido esteja de R$ 600
milhões.

Depois de quase três anos

da criação do Fórum e de várias
tentativas de sensibiliaar o

Governo Federal, o que se

espera é que as cartas sejam
respondidas. E, se possível, com
sensibilidade e esforço para o

atendimento dos pleitos.

• DOS BLOGSo que se espera é que as
cartas sejam respondidas.
E, se possível, com
sensibilidade e esforço
para o atendimento dos
pleitos"
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IUiliUitÍAGASl!ij�iNASSIF
A origem do
efeito manada
Há plena liberdade de entrada e

saída de capitais em quase
todos os países. Esses capitais
se organizam, em geral, em
forma de fundos e se movem
em duas direções: procuram
ativos (ações, imóveis, minérios)
baratos para comprar; e vendem
ativos considerados
excessivamente valorizados.
Hoje em dia, os múltiplos estão
elevadíssimos, especialmente
para países como o Brasil, cujos
papéis são chamados de "pró
cíclicos". Esse termo significa
que sempre que melhora o

quadro intemacional, os pap�is
do Brasil são os primeiros a

melhorar. Sempre que piora, são
os primeiros a piorar também.
Em caso de efeito-manada nas
Bolsas intemacionais, os
primeiros ativos a sentirem serão
os de países emergentes como
o Brasil. Se ele começa a vender
e a tirar os dólares do país,
como não há limite para entrada
ou saída, haverá efeitos sobre
Bolsas de Valores caindo, real se
desvalorizando.

YouTube
chapa branca
A eleição presidencial :1'

C

norte-americana de 2008 já
'J

começou, pelo menos na

internet. O YouTube
criou um canal chapa brancé'
(http://youtube.com/ ' aI

members?s=po&t=w&g=-1tq
para reunir, em um só lugar, p
os vídeos que os pré
candidatos à Casa Branca r

colocam no site. Já são oito o� I
políticos que aderiram à

"

iniciativa. Não tenho dúvidas P

que os clipes mais interessarit!�
estão guardados para os

tubeiros e blogueiros anônima �
- os brasileiros já

" J 2

experimentaram o gostinho de, j
flagras colocados na rede nos
quais Lula e Alckmin falaram p
demais ou de menos.

Mas, com certeza, o canal
mostra que a internet se
estabelece como uma mídia s.dimprescindível para formação'
da .opinião pública. Pelo mend! �
nos EUA, onde 69,6% da m

população acessava a rede em

novembro do ano passado,
de acordo com o Nielsen/
NetRatings.

Fim de transição
na Justiça
No Ministério da Justiça, a
transição pacífica está quase no
fim. Marcia Thomaz Bastos e
Tarso Genro almoçaram semana

passada e têm se comunicado.
quase todos os dias. Assunto
por assunto, os temas da pasta
estão sendo repassados para
que o novo ministro saiba em

que pé andam as coisas. Estão
sendo discutidas também
nomeações e desnomeações.
Paulo Lacerda, diretor geral da
estratégica PF, está sendo
convencido a ficar pelo menos

por mais seis meses. O
secretário Nacional de
Segurança Pública, Luiz
Fernando Corrêa, também pode
permanecer até o meio do ano,
já que tem sido o representante
do governo federal no comando
do esquema de segurança do
Pan, junto com o governo do
Rio. Outros devem ser

substituídos, mas tudo com

elegância. Tudo muito bom,
tudo muito bem. Mas o convite
oficial do presidente Lula para
ser ministro da Justiça Tarso
ainda não recebeu.

explicam que boa parte das
obras, como a conclusão da
duplicação da BR-101, já
constam do projeto original do
PAC. No entanto, a lista do
governo prevê apenas R$ 4,5
bilhões em obras de logística
para os três estados somados -

o quarto valor entre as cinco

regiões brasileiras. Já no

ranking da arrecadação de
impostos federais na região, a

Região Sul foi a segunda,
contribuindo com R$ 42,4

• ENTRE ASPAS

" "Impedir o desenvolvimento da sexualidade é impossível. Vamos procurar orientar
bem o aluno, fazer com que ele enxergue que a iniciação sexual tem que ser feita
com bastante calma, que ele não pode se deixar levar pelos amigos".
V�lda MendQnça Dias, coordenadora do Nú'cleo de Educação e Prevenção da
Seçretaria de Estado d� Educação, Ciência e Tecnologia, sobre o projeto do governo.

'ie'dinal que vai distribuir camisinha aos estüdantes das escolas públicas do país.
"Acredito que pela atuação dos sindicatos é que pode ser operada a atualização, a
modernlzação e a simplificação da legislação trabalhista" .

Rider Nogueira Brito, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, defendendo a reforma da legislação sindical.
"Sem uma melhor distribuição dos recursos não existe possibilidade de desenvolvimento
e os já grayes problemas e injustiças sociais se agigantam".
Luiz Henrique da Silveira, governador de se, defendendo a distribuição "correta" distribuição de recursosentre os pederes Federais, Estaduais e Municipais. 4J hHp://blogdosblogs,bllg.ig,com,br 4JhHP://cirCUllolntegrado.folha,bIOQ.uol.com.br z:4J www.lg.com.br/bllg/luisnassifeconomia
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• DO LEITOR
• PONTO DE VISTA

UMA OUTRA SECESSÃO? Aquecimento Global, será o fim? .Edson Gomes
Servidor público
efegom@yahoo.com.br

,
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Tem que haver uma legíslaçâ oi;
que puna esses crimes e s� JJ •

I,

cumprimento. " tiJ 'J •

O Planeta Vênus, dil Pt�
com a deusa do amo (1t}l.

poderia ser chamadq::1� 'it�
inferno, pois lá existe ,lJ:r r�
efeito estufa tão violento qj lji
até as rochas são moles pelêo�J
calor, além disso, o forte (j)ç.( :(�
de enxofre. A terra poder
ficar igual se não olharm '2'l:í'

o meio ambiente como um is

extensão de nós mesmos;
darmos urn basta ness e

brutalidade e violênéi "ill
contra a mãe terra e su�

,.I:_

criaturas. Um alerta: e� r,,:

2011 O Sol estará em alta S �

perigosa atividade para ti ,f'�planeta doente.
'

,I V

.Randal Gomes
Coordenador de Relações
Institucionais e do curso de
Comércio Extetior da Fatej. Provavelmente nunca

um assunto ficou tão em

evidência, como o do meio
ambiente e do aquecimento
global. Talvez isso, já seja o

reflexo de uma educação
nas escolas. A verdade é

que, a situação é muito

preocupante. O planeta
tem limites, a exemplo de
tudo que existe noUniverso.
Um dia a terra vai acabar
mesmo, com o fim do Sol.

No entanto isso será
. num futuro bem distante
para nós. A questão atual é
se temos como reverter a

grave situação do aqueci
mento global. Pelo que vi,
estamos no meio a meio,
temos chances iguais de sim

para reverter ou de não

conseguir reverter. Aí iremos
arcar com o fim da era

terrestre. É necessário que
cada atitude nossa seja
emergente.

Não podemos mais brin
'car de destruir a natureza a

nosso bel-prazer. Temos que
denunciar, temos que exigir
a todo custo para não haver
mais destruição do ecossiste
ma. Essas mudanças não
cabem apenas para nossos

filhos ou netos, tem que
começar conosco, já! Ainda
se pratica a caça à animais
sílvestres , ainda se derruba.m
árvores importantes para o

'ambiente terrestre. Isso é
crime contra a humanidade.

Ó PAC - Plano de Aceleração
do Crescimento - lembra-me
muito um disco dos Titãs, 'A
MelhorBanda deTodos osTempos
da Última Semana', porque evoca

ações grandiloqüentes que não

geram resultados efetivos. Ou,
amigos (as) leitores (as), quem
poderá dizer que o 'Fome Zero', o
grande factóide dogoverno passado
trouxe resultadosnadiminuição da
miséria e eliminação da fome da
população excluída brasileira?

Influenciada, talvez, pelo
simulacro de jornalismo norte

americano, amídiabrasileira parece
se mover por factóides políticos,
sendo o PAC o de maior projeção
nas últimas semanas. Devemos
constderar, entretanto, que lU

conseqüências sAo imprevisíveis,
porque atingem as expectativas de
toda a sociedade brasileira com

relação ao crescimento prometido
rle 5% 1. 1.0. E repercutem em

diversos outros, setores.

Segundo aRadiobrás, os valores
exatos dos investimentos do PAC
são R$ 24,1 bilhões para o Centro
Oeste, R$ 37,5 bilhões para o Sul,
R$ 50,9 bilhões para o Norte, R$
80,4 bilhões para o Nordeste, R$
130,5 bilhões para Q Sudeste. Há
aindaR$ R$ 180,5milhões previstos
para projetos considerados de

.

característica nacional, totalizando
R$ 503,9 bilhões.

Na ocasião da Proclamação da
República, nosso nome foimudado
de 'Império do Brasil' para 'Estados
Unidos do Brasil', sendo inclusive
nossa bandeira inicialmente

, inspirada na bandeira norte
americana. Até maio de 1968,
quando damudança de nosso nome
para 'República Federatíva do
Brasil', restava ao Sul alguma
esperança federatíva: que foi
enterrada, [untamente com a

representatívídade proporcional �
população nos governos militares.
Assim, o que os Estados do Sul têm

feito desde então, é produzir em
grau superior ao retorno de
investimentos para a Região.

Factóides como o PAC re

percutem ri:tal' e reacendem
velhas teses separatistas de
paranaenses, catarinenses e

gaúchos (e que se me permitem a

opinião sincera, guardam diver
sas razões lógicas). É inadmissível
que não tenhamos investimen
tos proporcionais ao trabalho
agregado por nossas populações.
E aindamais, que tenhamos
representantes legislativos inca
pazes de trabalhar por nossos in
teresses num Congresso marca

do por corrupção e imoralidade.
Nossa esperança, se há, reside em
que num futuro não muito
distante, Norte e Nordeste efeti
vamente trabalhem e prcdusam,
de modo que o equilíbrio da
distribuição' possa fazer jus 1
nomenclatura 'federatíva' que
reside em nosso nome oficial.

Os textos para esta coluna deverêo ter no máximo 1.680 carac. Fonte Times New Roman 12 B podem ser envlados'por e·mall �
redação@ocorrelodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Cal�aPostal19, É obrlgatorlo Informar nome completo, proflssâo, *CPF e �'telefone (* não serão publicados). . II
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y RANSJARAGUÁ: PROJETO CANARINHO VOLTA A SER O CENTRO DAS ATENÇÕES

�iPrefeitura não suprimiu
3:cláusula� mas alterou data

1

....Prefeito atera prazo
lIeLP projeto aprovado

� e sancona lei sem
'i" crivo da Câmara

',CAROLINA TOMASELLI
lAMRAGUÁ DO SUL

A cláusula que trata, da
� ,

corp-pra de um imóvel anexo
'ao atual terminal urbano

·1') central no projeto que

prorroga. por dez anos o

contrata com a Viação
Canarinho não foi suprimida

3� p�la adminístração, garantiu
I) .procuradorjurídico do

't :múnicí-pio, JurandyrBertoldi.I i a!ltJi'
, Ontem à tarde, Bertoldi

Id, ��esentou ao vereadorDieter
, �anssen (PP), ao assessor

e: jetídico da Câmara, Leonel
s Peadi Floriani, e à imprensa o

'

,prbjeto de lei, sem a

'r' mencionada cláusula, enca
'I minhado ao Executivo; Nele;
consta rubrica emarca d'água

l d�i Legislative, o que com

'j! DrFj>va a legalidade do .docu-
\ �G!

menta.

li' A supressão do item foi
constatada e denunciada pelo

ivereador do PP na semana

I:" passada, quando semanifestou
:1 � tribuna para cobrar

explicações do governo
II municipal. Ontem, Janssen

Procurador jurídico (esquerda) apresentou projeto a Dieter Janssen e ao assessor jurídico da Câmara

reafirmou que no projeto
aprovado em março do ano

passado pelos vereadores
consta, na cláusula que trata

das metas da concessão, a

compra do imóvel anexo ao

terminal pela Canarinho.
O procurador disse não

duvidar da existência da

cláusula, porém acredita que
o'''erro'' tenha origem no

próprio Legislativo. "Não
; "

somos nós que temos que

apurar, mas aCâmara, porque
o erro não partiu da

prefeitura", declarou Bertoldi,
para quem a empresa, ainda
que não conste na lei
sancionada, deverá adquirir o
terreno, que permitirá a

ampliação do terminal urbano
central. Ele também frisou que

todas as obras previstas no

Transjaraguá são detalhadas
numa �arta de intenções,
assinada pelaCanarinho ainda
no governo anterior, quando o
projeto se chamava Transfácil.

Apesar de ter comprovado
que o governo municipal não
foi responsável pela supressão
do item, a apresentação do

projeto de lei pelo procurador
evidenciou outra .irregu
laridade. De acordo com o

texto encaminhado aoExecu

tivo, a empresa teria até dia
31 de dezembro de 2006 para

proceder a adequação física e

operacional do terminal
urbano central. O problema é

que na lei sancionada o prazo

que aparece é 27 de julho de
2007.

Jurandyr Bertoldi admitiu
que a administração alterou a

data depois do projeto ter sido
aprovadopelos vereadores. Isto
porque, justificou, dois ítens

tratavam da mesma questão
,

(obras no terminal), só que

estipulavam prazos diferentes.

Enquanto o item "a" exigia a

conclusão das obras até o dia
31 de dezembro de 2006, no
itemi�'e",.Qnraw,era,31, ,,..l"J·l,llhO'"l'''''c, , ..J'�L_ �u .. i1 .. �")j.�. 1:... u�·;u... ;::t c..ó!l!.

de 2007. Ao invés de suprimir
um dos {tens, aprefeituraoptou
por mantê-los, modificando
uma das datas. No entanto,

qualquer alteração em lei '

municipal só pode' ser feita
peloExecutivomediante envio
de projeto específico para a

Câmara de Vereadores, o que
não ocorreu.

O CORREIO DO POVO

Janssen vai v.eriflcar
se Houve erro interno

de um novo até 2008, COm
investimentos de R$ 4
milhões.

Jarissen também. afir
mou que o presidente da
Casa, Ruy Lessmafin,
confirmou que no projeto
aprovado na Câmara
constavao item da compra
do terreno anexo 8.0
terminal urbane. Citou
ainda o envolvimehto da
Ujam (Uniâo [araguaense
das Associações de Mora
dores) � por iniciativa-de'
alguns vereadores, foram

, realizadas audiências
públicas para discutir o

projeto de renovação' do
contrato com aCanarinho.
Ontem, o presidente da
entidade, Justina da Luz,
lembrou que foi encami
nhado um ofício à prefeitura
com os pleitos da Ujam,
entre eles a compra do

t�rreno.
Com relação à alteração

das prazos referentes às
obras de ampliação do
terminal, o vereador, disse
que vai 'analisar quais
medidas;�s�rãb tomadas.

Ontem, O Correio
entrdu em contato com a

Viação Canarinho e foi
informado que apenas. o
diretor-presidente da
empresa, Décio Bog'd,
poderia se pronunciar sobre
o assunto, mas ele rião foi
localizado. (CT)

Com a cópia do docu
mento apresentado pelo
procurador-geral, o

vereador Dieter Janssen
(PP) disse que vai agora
verificar todos os cami
nhos que'o projeto perco ...

rreu dentro da Câmara.
O objetivo é tentar des
cobrir se pode ter havido
a supressão da cláusula no,

âmbito do Legíslativo,
possibilídade que ele não
descarta. "A respon
sabílidade- também é da

Casa", ressaltou.
Para a tarefa, ele

espera contar com apoio
de outros colegas, espe
cialmente àqueles que
saíram em defesa da

compra do terre-no, como
os vereadores Eugênio
Garcia (PSDB), Ronaldo
Raulino (sem partido) e

Pedro Garcia (PMDB).
Este último, lembrou

Janssen, em" matéria

publicada peloOCorreio,
se pronunciou favorável à
renovação do contrato

co��.�ça��:l�!;Rl ;�ésde
que. a prereitura fiscali-
zasse e cobrasse os com

promissos assumidos-pela
empresa no boj@ do
projeto: construção de 15

estações 'de transbordo,
180 pontos de ônibus e

aquisição de terreno ao

lado do atual tertninal
central para construção

I Negativa
'.G?b vereador Ronaldo
,U�
: Kaulino (sem partido) garan-
tiu que não há nenhuma

'Pn�!ação entre a decisão em

�(i(fe\xar
a base aliada e a

ç..
flteforma administrativa. "Não
r�hou nada porque não tinha

) 'interesse. Fui convidado pelo
"o�refeito' para ser secretário e

(J'éeitei em nome da união dos
'p:IiÍ.rtidos que integram a

Bl:tl'<n:ligação", discursou.
srrt

bVeto
B êt:A se conformar lo} disposição
<:; d.at maioria dos vereadores, o
,l:\i.e,to do prefeito Moacir
![I�,ertoldi (PR) ao projeto de lei
$ (�.:I}� cria o Museu do Esporte
'lltfll Jaraguá do Sul .será
derrubado. Para se derrubar o

�veto serão precisos dois terços
g9s 11 vereadores - oito votos.

Apesar do número ser alto, a
..Votação secreta ajuda.

Troca-troca
o vereador Jaime Ne

gherbon (sem partido) está

,na mira do PMDB de

Jaraguá do Sul. Já recebe�
vários convites para se filiar
ao partido, inclusive do

presidente dó diretório local,
Carlos Chiodini. "Por

enquanto não. Vou analisar
mais um pouco, mas tem a

possibilidade", admitiu.

Desacordo
Oficialmente, o PSDB é

oposição ao governo Moacir,
Bertoldi (PR). Mas na

prática a coisa não é bem
assim. N a Câmara, o

vereador AdemarWinter faz
O papel de líder do governo,
mesmo sem ser indicado para
o cargo, e na administração
existem alguns tucanos em

cargos comissionados.

Oferta
Ao ex-presidente do PT

de Schroeder, João Reis

Filho, hoje no P-SOL, foi
oferecido a criação do PRno
município.A escolha não foi
por acaso, em 2004, Reis
Filho fez 21% dos votos para
prefeito:O convite partiu do
presidente da PR de Jaraguá
do Sul, Leônidas Nora .

Decisão
Reis Filho não disse sim

nem não. Ficou de analisar a

proposta. As negociações
continuam, novas rodadas de
conversas estão previstas
entre ele eNora, que garantiu
apoio do PR de Jaraguá do
Sul. Reahnente, as eleições do
anoquevemjáestãonapauta .

, dos partidos.

Multa
o PFL notificou os sete deputados federai� que se

desfiliaram sobre a multa de R$ 51.388,00. "Nós vamos

fazer a cobrança. Se o deputado não pagar, vamós à Justiça
porque a multa está prevista no estatuto. Quando uma

pessoa se filia, está sujeita às regras e .ao estatuto

partidário", lembrou o vice-líder da legenda, deputado
Rodrigo Maia (RJ).

Nepotismo
o relatório do Ministério Público sobre nepotismo nas

Prefeituras do Estado não deveria causar tanto espanto,
Afinal, a prática é comum e até "aceita" pela sociedade,
que não move uma palha para mudar o quadro, apesar
.das promessas e dos discursos.

Aqui na região, os parentes dos governantes sempre

ocuparam cargos nas Prefeituras sob a alegação do critério
de confiança.

Números
Segundo o relatório, divulgados no final de semana, dos

293 municípios catarinenses, em 258 - 88% - há casos de

nepotismo em cargos comissionados ou €ontiatados

temporariamente pelo poder Executivo. O diagnóstico é

do Programa de Combate ao Nepotismo no Serviço Público
no Estado.

'
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PERIGO: SEGUNDO PRF, IMPRUDÊNCIA É O MOTIVO DA MAIORIA DOS ACIDENTES

Acidente na

O CORREIO DO POVO�

Incêndio acaba com
dOi s estufa para cogumelos

CESAR JUNKES/OCP •

280 deixa

feridos com gravidade
� J .

('II'..
�

�otorista do Monza,
[Ubyratan Ramuni,
�oi levado a Joinville
�e helicóptero
'. .

�ÀIANE ZANGHELINI

�ARAMIRIM
�f.
.�

A colisão entre dois
automóveis e um caminhão
•

no km 41 da BR-280, no final
da tarde de ontem, deix�u
duas pessoas feridas com

gravidade e uma outra sem

férimentos. O acidente
�� .

provocou congestronamento
ãe aproximadamente dez
,,'

B:uilôllletros. O motorista do

�area, placas ANK-0056, de
�raucária/PR, NelsonKnob,
�<S anos, foi levado ao

�ospital Santo Antônio, de
Guaramirim. Após submeter
se a exames-de raio-x, ele foi
hansferido para um hospital
de Blumenau. Conforme

informações repassadas por

íüina atendente do Hospital
ISanto Antônio, Nelsonmora
lem Curitiba e é advogado.
iO condutor do Monza,
lplacas LYM-9807, de

ll�inville, Ubyratan Ruiz

Il}amuni, 61, ficou preso'

[entre as ferragens e foi

:t�ansportado de helicóptero
Ipara o Hospital Municipal
São José, em joinville. Até o

fechamento desta edição, a
'Polícia Rodoviária Federal e

. lo Corpo de Bombeiros não

i finham informações sobre as

j--
.

PIERO RAGAZZI/OCP

.

. .

Manza de Joinville caiu em vala às margens da rodovia após colidir com Marea, que rodopiou na pista

lesões causadas e o estado de
saúde deles. Já o motorista

do caminhão Scania placas
BYH-1854, de Bom Retiro/
Sp, Adnilson Santos da Rosa, '.

29, não se feriu.

Segundo a Policia Rodo
viária. Federal, o acidente
aconteceu quando o

motorista do caminhão
.

forçou a ultrapassagem do
Marea, enquanto trafe

gavam no sentido Jaraguá do
Sul!]oinville. Ao ultrapassar,

o caminhoneiro percebeu a
_

proximidade com o Monza -

que vinha na pista contrária-
e tentou voltar. Foi quando
bateu na lateral do Marea,
que rodopiou na pista e colidiu
contra o Monza, que caiu em

uma vala às margens da
a

rodovia.
IMPRUDÊNCIA
policial rodoviário federal,
Alexandre Pesca, o trecho
em que aconteceu o

acidente não é considerado

O

E�.:�ig()_so. Segundo ele, a

maioria das ocorrências
t

acontece por imprudência
dos motoristas, devido a

ultrapassagens perigosas,
excesso de velocidade e uso

de bebida alcoólica. Na
visão de Pesca, os trechos
mais perigosos da rodovia
na microrregião são o que
leva à Serra de Corupá -

por ser sinuoso - e a BR-

280, devido ao tráfego
intenso,

iSecretaria de Saúde
!contrata funcionários
I"
t SCHROEDER

.

recebemR$ 491,65 por mês.
"

I _ As inscrições devem ser

A SeCretaria de Saúde e feitas atésexta-feira, 9, das 8h
Assistência Social de Schroe- aomeio-dia ou entre às 13h30
der abriu ontem o período de

inscrições para processo
seletivo de funcionários can-

o,
tratados em caráter temporá-

.

rio. São seis vagas disponíveis
para profissionais no programa
Estratégia Saúde da Família,

.

Para a função de méd�co, o
salário base é de R$ .5.830:e o
escolhido precisa t�abalhar

.

durante 40° horas semanais.
Candidátós de nívelmédio têm
a Ccl1.�6ce d� �onco�rer aos

, .�.:cargosde auxiliar e técnico de
),

. '
..

:e;{tlmnagem:O salário é de R$
724,50 para o primeiro e R$

,
: 7:42,50 no segundo. As últimas
três, vagas são de agente

, co�'unitário, duas delas na.
localidade Centro Norte e a'

Jutra, no Br� Sul. Ambos
<'

-_

.

e 17h, na Secretaria. Os

requisitos básicos são: ter pelo
menos 18 anos de idade

completos, possuircertificado
de conclusão de curso de

enfermagem ou medicina e

registro profissional. No caso

dos agentes, é obrigatório
residir há dois anos no bairro
e ter cursado o ensino

fundamental.

.

As provas acontecem no

dia 16, sexta-feira, a partir da
8h30, no Centro de Múltiplo
Uso, na Rua Paulo [ahn, 235,
Centro. O resultado será

divulgado na terça-feira, 20,
na Secretaria de Saúde e

Assistência Social.
Informações rio site

wwwschroeder.com.bc (KE)

Aciag elege diretoria 2007/08
.
GUARAMIRIM

A Aciag tem nova

diretoria. O grupo encabe

çado pelo empresário Edgar
Maluta foi eleito por acla

mação e a partir do final
deste mês assume a entidade
substituindo a do atual

presidente, Orlando Sader.
.A votação aconteceu na

noite de ontem e contou com

a participação dos sócios,
que confirmaram a passagem
do cargo à única chapa
conco-rrente. Conforme

Maluta, estaé uma "posição
privilegiada" e o objetivo é

"dar continuidade a0S

projetos já desenvolvidos".
Entre eles, o foco principal
fica na concretização do
Condec (Conselho· de
Desenvolvimento Eco
nômico de Guaramirim),
pronto para entrar em

funcionamento ainda neste

ano.

Além disso, o novo

presidente deseja aproximar
a Aciag dos integrantes e

"atuarainda mais fortemen
te no combate à alta de

impostos". Quanto a even

tos, o empresário tem na

agenda de 2007 a participá
ção nas decisões organiza
cionais da 8ª edição da

ExpoFeira, programada para
acontecer no início do

. segundo semestre.

Edgar Maluta faz parte
do grupo de' fundadores da
entidade e está envolvido

.

c:om a Associação há quase
30 anos. Ele também já foi
vice-presidente em gestões
anteriores. A posse da
diretoria que fica à frente
da Aciag durante o .biênio
2007/08 ocorre no próximo
dia 29 de março. (KE)

SCHROEDER

Os funcionários da

Champillois Alimentos
tiveram trabalho dobrado
nesta segunda-feira. Eles

passaram o dia limpando o

que sobrou do incêndio
ocorrido na noite de domingo
na estufa de cogumelos da

empresa.
O fogo começou por volta das
21h e em pouco mais de 15
minutos consumiu o galpão
quase por inteiro. O Corpo de
Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul, com o apoio
da equipe dê Guaramiriin,
atendeu ochamado, mas,
pouco pôde fazer. Mesmo
tendo gasto cerca de 37 mil
litros de água, armazenados
em quatro caminhões das
duas corporações, só sobra
ram cogumelos queimados, ,

restos de madeira e parte dos

equipamentos utilizados na

fábrica.

Segundo o administrador dà'

Champillois, Berwàrd Eicke,"
o prejuízo é de R$ 150 mil.
Estima-se que a perda foi de

4

mil quilos do produto, mais a

construção de forro e paredes
de isopor, usada desde março"
do ano passado para esto-:i
cagem. "Desconfiamos que)
um curto-circuito tenha"
causado o incêndio", expli-'
cou o responsável.
As chamas foram vistas por
um dos empregados, que',
chamou os bombeiros. Ele
mora dentro do parque fabril,
mas, não estava em serviço:'
Ao longo desta semana, cinco
funcionários que trabalham,
na estufa devem limpar e

'

depois desmontar o local para:
evitar desabamento. A

Champillois tem quatro anos�
de existência e fica na Rua-ri
Marechal Castelo Branco;'
8074. (KE)

}

J

10/03/2007 eTO Laço Jaraguaense
Informações: www.ctglj.com.br/(47) 9973-8741

lngressos Antecipados: R$ 15.00 - No Baile-R$ 20,00
Postos de Vendas: Posto Marcotla - ceucnna - Smurfs Lanches - Casa éampeira

EDITAL DE ABERTURA
D E INS C R I ç Ã O ,D E C H A Ji' A S

:,,�
Pelo presente Edital comunicamos todos os ASSOCIADOS PATRIMONIAIS"
do Clube Atlético Baependi, que encontram-se abertas as inscrições das"
chapas que concorrerão aos cargos da Diretoria Administrativa, na reunião do
Conselho Deliberativo a realizar-se em sua sede social, sito à Rua Augusto
Mielke, 466, nesta cidade, no próximo dia 26 de março de 2007, às 19h em.

primeira convocação e/ou as 19h30min em segunda e última convocação.
Informamos também que somente serão aceitas chapas completas, com'
todos QS cargos preenchidos e que as inscrições se encerrarão duas noras
antes do horário fixado para início da reunião,

.

lIário Bruch
Presidente do

Conselho Deliberativo

Jaraguá do Sul, 06 de março de 2007. �)
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URIOSIDADE: SÓ EM CORUPÁ A PLANTA MEDE 2,5 METROS DE DIÂMETRO

Ao todo passam
I pelo local mais
I de 1 mil pessoas
I

por temporada
!' GENIELLI RODRIGUES
! CORUPÁ

"

I

Todos os anos, de fevereiro
amaio, a família de Manfred
Míllnitz abre a porta de sua

residência para os curiosos de

plantão. As visitas são para

apreciar as vitórias-régias
gigantes, que é sempre uma

novidade para quem nunca

viu algo semelhante, Somente
na casa dos Millnitz que a

folha da. planta chega a

alcançar' 2,5 metr9s de diâ
metro e 7,84 de circunfe
rência. O diferencial está na

.' lagoa no qual cultivam a flor,
o local possui uma ferrugem
proveniente das pedras e é

esta característica que propor
ciona o tamanho exagerado.

.

Conforme. Jaqueline
Millnitz, filha de Manfred, a

visitação para vitórias-régias gigantes
dimensão normal de uma

vitória-régia é 1,60metros de
diâmetro. A planta é órigíná
ria da Amazônia e é sensível
às condições de frio. Por isso

·

que no Sul do país ela floresce
apenas' no verão. Outra

· peculiaridade é a -flor de
.

vitória-régia. [aqueline conta
que os vizinhos reconhecem

quandouma flor abriu, só pelo
perfume que ela exala. O seu

· desabrochar dura em média
meia hora e sua vida apenas'
um dia. Ela não suporta a luz
e o calor do sol e morre.

.

Já se passaram 14 anos de

quando um amigo deManfred
trouxe a primeira planta. De
um hobby a vitória-régia virou
uma fonte de renda para a

família. Além da comer

'cialização de mudas para
outros Estados, há sete anos

eles exploram também o

turismo. Conforme Jaqueline,
mais de.I mil pessoas visitam
o local em cada temporada.
''A gente acaba conhecendo

muitas pessoas e ficamos
felizes pela admiração dos

turistas", descreve.
O local é um verdadeiro

.

bosque e conta também com

o cultivo das ninféias, que
também são plantas aquáticas,
bromélias, ficos auriculata

(parente do figo), tartarugas,
jabutis, marrecos, pombos,'
árvores frutíferas, I! como se

. não bastasse os Millnitz
vendem strudel, fotos do local,
camisas, entre outras coisas.

GUINESS BOOK - Não
foi desta vez que a vitória

régia gigante de Corupá
entrou para o Livro dos
Recotdes. Até o ano de 2001,
os Millnitz desconheciam o

fato de terem no quintal a
maior folha de vitória-régia no .

mundo. Depois de muitas

pesquisas foi feita a
,

descoberta. Mas o Guiness
classifica amaior planta e não

amaior folha. E neste aspecto
uma palmeira indiana saiu na
frente. A Vitória Régia é origjnária da Amazônia, e lá a planta chega a medir 1,60 metro de diâmetro'

Governador inaugura ginásios de esportes na região
. ,

o governador Luiz Maria Lucia Kuczkowski, o

Henrique da Silveira: ginásio ficará à disposição da

inaugurou, na tarde. de cornunidade nos fins de,
ontem, os ginásios de esportes .: semana I?ara réalisação de
das escolas Padre Bruno eventos e práticas esportivas.
Linders, emMassaranduba, e A instituição existe há cerca

- Luiz Delfino, em Schoeder. de 70 anos e atende 170
Os eventos também con- alunos do Ensino Funda
taram com a presença do mental. Ás 'obras começaram
Secretário de Educação, ,em março do.ano passado e

Paulo Bauer. O investimento terminaram em dezembro.
do governo do Estado para "Há anos a comunidade pedia
construção dos chamados um ginásio de esportes, e hoje
"Centreventos Escolares" foi pudemos ver esse sonho
de R$ 653.553 mil, sendo R$ realizado", disse.
285.553 mil para a Padre O estudante da 7ª série,
Bruno.e R$ 350 mil à Luiz Mateus Uber, 12 anos,

Delfino. comemorou a entrega do

Segundo a diretora da ginásio. Aluno da Padre
Escola Padre Bruno Linders, Bruno há dois anos, o garoto

Comentou que ele e os colegas
poderão jogar futebol e

basquete "mesmo com sol

,

forte ou chuva", ''Até agora,
a gente fazia educação física
na quadra de esportes
(descoberta) ou no campo",
explicou. Na oportunidade, o,

prefeito de Massaranduba,
Dâvio Leu, pediu ao gover
nador a construção de

ginásios de esportes nas

escolas Felipe Mahnke e

Maria Konder Bornhausen,
nas localidades de Massaran
dubinha e Primeiro Braço.

Na Escola Estadual Luiz
Delfino, no Centro de
Schroeder, a inauguração foi
assistida em massa pela

Reunião discute segurança no Estrada Nova
-A executiva daAssociação , chegaram 6 policial parou com

de Moradores daEstradaNova .8, violência", informou.Segundo
'se reuniu, no ultimo fim de ele, o rapaz não reagiu à prisão
-semana para

.

discutir a e a' covardia é o que está
segurança na localidade. O revoltando os moradores. Isso
racontecimento que motivou a aconteceu" no dia 24

.

de
·reunião foi a violência sofrida fevereiro por volta da 1h30 da

'por um.morador do bairro. madrugada, a 350 metros do
'Conforme Udo Bolduan, . viadutodaEstradaNova.

! testemunha da agressão, um Givanildo [ulião, membro
'menor estava dirigindo sem do Consec (Conselho de
. carteira e foi abordado por um. SegurançaComunitária), disse
policial. Para. os membros, até que a polícia é parceira da '

'ai estava tudo bem. No comunidade,sóquenestecaso
entanto, JJdo conta que o "ela se excedeu. Givanildo

• policial agrediu físícamente o;
��' acredita que os policiaisnão

garoto e depois limpou o sangue poderiam ter agido dessa

que estava sobre a viatura. �eira. "Elesestavamarmados .

"Quando a mãe e o pai e no controle da situação,

deveriam ter seguido até a casa

ao rapaz e conversado com o

pai", sugeriu. A Associação de
Moradores decidiu fazer uma
nota de repúdio e entregar à

polícia para: que não aconteça
. mais este tipo de ação.

Conforme a tenente de

comunicação social do 14°
Batalhão da Polícia Militar de

[araguá do Sul, Arlene Vilela,
os policiais informaram que
houve reação por parte. do

menor e omesmo fugiu em alta
velocidade, pois estava sem a

habilitação. De acordo com ela,
a família da vítima ainda não

procurouos órgãos competentés
para abrir um processo. (GR)

PIERD RAGAZZI/DCP

ADPLAST INDUSTRIAL LTDA
:�

ABANDONO DE EMPREGO'
�

.,

Pela presente, convocamos li
Sr. Jefferson Renan da Silv�
Machado, a comparecer na
prazo de 48 horas na sede dê
seu empregador, sito na Ruà
Albina Kogus Piazera, 441,
bairro Barra do Rio Cerro, em
Jaraguá do Sul/SC, sob a pena
,de restar caracterizado a

infração prevista na letra "i",
do artigo 482 da Consolidação
das-Leis do Trabalho, ou seja,
abandóno de emprego, o que
aca rretará

.

em sua demlssão
por Justa'üausa,

Alunos assistiram entrega das obras

comunidade. A instituição
atende 540 estudantes dÇJ
Ensino Fundamental. "Essas
obras (ginásios de esportes)
vão trazer mais cultura,

esporte e lazer para pais,
alunos e toda comunidade,
dentro do princípio da Escola
Aberta", .discursou o

governador. (DZ)
e

.

MARISTA

Coloque esta estrela no seu futuro,

wwwrnarlsta.orq.br
.. ,�.---'�----------'---'----

- ..

-.--.-----,-------- --- .. -----",.- _...... ... "Sr' �".
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E�ento revela lideranças� , CÉSAR JUNKES/OCP

t,

•
,

I
t
�.
,'*"_
[

to ConselhoMunicipal dos
Direitos da Criança e do
I'ilClolescente promoveu

sábado o 1 Q Encontro de
j ,

�eranças, no bairro Trê.s
R�os do Norte. Ao todo
firam 50 participantes entre
ftincionários, admínístradores,
p�?fessores, líderes da
cômunídade e membros do

4nselho. O objetivo foi

tUtirpropostas para atender
"
"

demandas do local. O evento

revelou lideranças que
demonstraram interesse e

compromisso com a cornu

nidade. Foi a primeira ação do
Projeto Carpe Diem, uma

. parceria entre CMDCA, o
Conselho Tutelar, a Promo
toria da Infância e Ado
lescência, as secretarias

municipais, o Sese e a Escola
de Pais do Brasil.

t

r. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz
fponzaga Ayroso promove no próximo dia 14, a partir
ti;�as 8 horas, evento em.comemotação ao dia Nacional

��fa Poesia. De acordo com a diretora do ensino, Eliane
L:da Silva, alunos do 2º ao 9º ano declamarão poesias
�::de seus escritores favoritos. O evento vai contar
também com a partidpação de poetas jaraguaerrses,
.:Na ocasião será feito o lançamento do folder da
."'.biblioteca da escola. "Nossa maior intenção, é de que
o aluno tenha o hábito da leitura e o gosto pela
literatura", disse a diretora.

,Mulher
1
I

I' '

I A Câmara da Mulher Empresária de Jaraguá do Sul

�romove no dia 8 de março a palestra: "Um mergulho nas

rmoções femininas", em comemoração ao Dia
Internacional daMulher. Entre os temas a serem abordados
bstão a revolução da natureza feminina, a inteligência'

,

�mocional da mulher e motivação e auto-estima. O

f.alestrante será o terapeuta formado em BioPsicologia Luiz
.(\ntonio da Silva. O evento inicia às 19h30 no auditório, ,

da Acijs. Reservas de vagas devem ser feitas até o dia 7.
Informações no telefone 3275-7033 ou no e-mail
eventos@acijs.com.br.

Isenção do Vestibular
: Estão abertas até o dia 9
!de março as inscrições para
ia isenção da taxa de

�nscrição do Vestibular de
'lnverno 2007 da Udesc

II(uniVersidade do Estado
de Santa Catarina). Os
iinteressados devem

jcomprovar renda baixa e

Iter o Ensino Médio
completo ou em curso. Os

!pedidos para a Isenção
podem ser feitos nos locais

indicados no site da

instituição
(www.udesc.br).Alista
,dos documentos neces

sários para comprovar a

.renda e o formulário para
o requerimento também
estão, nó endereço. O
resultado será divulgado
partir do dia 13 de abril. E
as inscrições do vestibular
serão de 16 de abril a 11,
de maio.

O CORREIO.COM
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Aniversário
Hoje o Corpo de

Bombeiros Voluntários de
Guaramirim completa 16
anos. A entidade conta com
50 bombeiros e, conforme o

presidente Ademir Orsi, a

corporação acompanhou de
perto a evolução da cidade.
Ele informa qualquer pessoa
pode ser um bombeiro, basta
entrar em contato pelo
telefone 33730100.

Bolsa
Encerra na sexta-feira, dia,

9 demarço as inscrições para
concessão de auxílio
financeiro da Prefeitura de
Jaraguá do Sul. Os alunos
devem possuir baixa renda
familiar e morar na em

J araguá. Para o

preenchimento do cadastro
e mais informações sobre o

auxílio acesse O· site

www.jaraguadosul.com.br.

Fotografia
As inscrições para a 13ª

Maratona Fotográfica de
Florianópolis vão até o dia
23 de março. O evento vai
acontecer nos dias 24 e 25
de março. Os interessados

- devem se dirigir à loja Color
System, no Shopptng
Trindade, Rua Lauro
Linhares, nQ 2123, loja 05,
(Praça Santos Dumont),
até às 18 horas.

Encontro de Empresários
O 52º Encontro de

�

Empresários acontece no

próximo dia 20 e vai
contar com a presença do
diretor de pesquisa e

economista-chefe do
Bradesco Octávio de
Barros. O executivo irá

apresentar o tema: "Cená
rios econômicos e polí
ticos". Além da palestra a

contece na ocasião a posse

da diretoria da Acijs e

Apevi para o mandato de
2007/2008. O En'contro é
aberto a empresários,
executivos, estudantes e

comunidade em geral.
Informações e reservas

estão disponíveis pelo
telefone 3275-7033 e pelo
e-mail eventos@acij
s.com.br ou no site

www.acijs.com.br.

Show
A cantora Montserrat

estará em J araguá do Sul
para divulgar o CD
"Boleros com' Bossa". O
show acontece no dia 7,
às 20h30 no pequeno
teatro da Scar. O ingresso
custa R$ 30,00 e R$ 15,00
(estudantes e acima de 60
anos). Mais informações
no telefone 3275-2477.

DIVULGAÇÃO

Reciclagem de óleo
A reciclagem de óleo de

cozinha pode contribuir
para a diminuição do
aquecimento global. A
decornposição d� -;ubs
tância emite metano na

atmosfera e este gás é um
dos principais causadores
do efeito estufa, que
contribui para o aque
cimento da terra. Em

\ contato com a água do

.'

"&í;

Convênio com a GVT
A Acijs e a Apevi fu:maram convênio coma aVI

O acordorrevê vantagens na contratação dos serviços
da operadora de telefonia para os associados das
entidades, A parceria. foi anunciada ncr dia 26 pelo
presídente da Acij§, Paulo.Chiodin], e pelo,gerePte
regional da GVT em Santa Catarina, César Adriano
Gomês. Os produtbs que fazem parte do pacote sâo o
Economíx e Eeonomíx Flexeomdesconrosde até 70%
na instalação. e 110 plano. Além do desconto o

associadopode ainda escolher grátuitamente o número
da linha. No segundo pacote PQder� gaQ-har ainda o

serviço de Turbonet Ma:x;:x;Grátis.
----------------------�

mar, esse resíduo líquido
passa por reações químicas
que resultam em emissão
do gás poluente. Mas o

que fazer? Segundo
-

especialistas muita coisa
não pode ser feita. Mas
uma das alternativas é
fazer sabão. A receita
você encontra no site:

www.ipernabrastl.org.br/
receita.htm

..
, ,�
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DETALHE

Happy Hour
A AMA (Associação de
Amigos do Autista)
promove um "Happy
Hour", no dia 28 de
março, no Clube Atlético
Baependi, das 17 às 22
horas. A organização do
evento conta com a ajuda
da comunidade, pois toda
a renda será revertida
para um melhor
atendimento aos alunos.

Curso
Entre os dias 20 a 23 de
março a Acijs e o Sociesc
oferecem o curso

"Habilidades em oratória",
para os que desejam
melhorar seu
desempenho em

apresentações públicas. O
evento acontece no

Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul.
,Informações no telefone
3275-7059.

Voluntários
O CW (Centro de
Valoriz�ção da Vida) vai
selecionar e capacitar
voluntários para a

entidade, no sábado, dia
10, das 14h30 às 21h. O
local da seleção será na

sede da Liga Jaraguaense
de Futebol Piso superior
da rodoviária. Mais
informações no telefone
3275-1144.

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓlAR(EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,134 2,135 11

PARALELO 2,21 2,31 11

TURISMO 2,080 2,223 It

EURO

COMPRA 'VENDA

2,8117 2,8140

• BOLSA DE VALORES

I{M(E
,

(BJJ(Í()
It BOVESPA 41.179 -2,81%
It DOW JONES (N. York) 12.050 -0,53%
It MERVAl (B. Aires) 1.944 -2,68%
It NIKKEI (Tokio) 16.642· -3,34%

• POUPANÇA
0,5670 %

• CUB março

R$ 890,14
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�
NAS PISTAS: MOTÓDROMO DE MASSARANDUBA RECEBE BOM PÚBLICO NA PRIMEIRA ETAPA DO ESTADUAL

esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

Bons 'pegas �
marcam a abertura do

campeonato Estadual de motovelocidade
. CÊSAR JUNKES/OCP

Maysa Pianezer ficou
em terceiro e Luciano

• de Oliveira terminou
na vice-fiderança

JULIMAR PIVATTO
MASSARANDUBA

Bons pegas marcaram a

la Etapa do Campeonato
Catarinense de Motove
locidade em Massaranduba.

iO público que prestigiou o

.evento pode acompanhar as
provas e os pilotos sofreram
.bastante com o calor que fez

ina fim-de-semana. Entre os

:pilotos da região, três

i conquistararn posições de
I' destaque. Na categoria

Street até 150cc 4T, o piloto
da casa, Amadeu' dos

Santos, terminou em

segundo lugar. Mesma
; colocação do jaraguaense
Luciano "Boca" de Oliveira

.

na estréia dele na categoria
;

Força Livre Especial. Já a

jovem Maysa Pianezer
I terminou em terceiro na

• 65cc.
'

O pai e maior inceri-

tivador de Maysa, Dirceu
Pianezer, disse que o

resultado foi bom,
principalmente por estarmos
em começo de temporada.
"O nível estava bom. Ela

poderia ter brigado até pelo
primeiro lugar senão tivesse

tido aquele problema",
comentou ele, se referindo a

queda que a atleta teve na

metade da prova, quando
disputava o segundo lugar.

Maysa (LB Automóveis/
Schneider Automóveis/
Mega Automóveis/
Despachante Petry/Street
Car) também disputo,+ a

categoria 180cc, com uma

moto de 85cc, e terminou em
sexto lugar. "Por estar com
uma moto com 100
cilindradas a menos, o

resultado foi muito bom",
declarou o pai. Além do
Estadual, Maysa disputará
também a Copa Vale, a Copa
Contestado e o Sul
Brasileiro. Dirceu pretende
também trazer uma etapa do
Catarinense para Jaraguá do
Sul e disse esperar o apoio da
Prefeitura para isso.

AÁDIO
. i��

.IARAIUÁ
a www.JaraQuaam·com.br I

Maysa Pianezer (E), de Jaraguá do Sul, terminou em terceiro lugar na 65 cilindradas e em sexto na 180cc

·Indefinição no comando do Moleque continua

JARAGUÁ DO SUL

Depois da derrota por 2x 1

para o Avaí, no domingo no

Estádio João Marcatto, a

indefinição do .nome do novo
treinador tricolor continua.A
diretoria segue fazendo os

contatos e espera anunciar
. ainda esta semana a decisão.
O diretor de futebol, Alcir
Pradi, disse que tem vários

nomes na lista e não é a

questão financeira que está

emperrando a contratação.
"Os nomes quemais interessam
estão empregados. E não

vamosbrigar com os clubespor
causa disso", comentou.

Dentre os nomes citados

pelo dirigente estão o de Abel

Ribeiro, do Novo Hamburgo,
de Tonho Gil, do Brusque, e

deMauroOvelha, do Atlético
de Ibirama. Dentre os três,
Pradí comentou que o primeiro
era o preferido da diretoria.
"Ele comentou que gostaria de
trabalhar com a gente, mas o

time dele está em segundo
lugar no grupo e, que por isso,
não vai sair", afirmou.

O JOGO - O confronto

CÉSAR JUNKES/OCP

Leandro (E) marcou o único gol tricolor na derrota de domingo no João Marcatto

com oAvaí começou amargo.
O time da Capital saiu na

frente 'aos sete minutos, com
Fábio Fidelis, livre, chutando
forte no canto de Vanderlei.
Aos 15 o [uventus chegou ao

empate com Leandro,
aproveitando confusão na

área. Nem deu tempo para a

torcida comemorar e, cinco
minutos depois, Evando
acertou um lindo chute de
fora da área, no ângulo do
goleiro tricolor. O [uventus
tentava reagir, mas quando
não esbarrava na marcação

.
avaíana, arava no goleiro
Eduardo Martini.

No segundo tempo, o Leão
da Ilha perdeu o meia

Emanuel, expulso.Mesmo com
um a mais por praticamente
toda a etapa final, o Moleque
Travesso não conseguia
marcar. O técnico Alaor
Palácios tentou mudar o

esquema, colocando Rodrigo
Paulista e Danílo Santos, mas
os problemas de finalização do
pri:meiro tempo continuaram.
Aos 45 minutos, na melhor
chance do segundo tempo,
Andrade acabou acertando a

trave. O tricolor agora tem um

desafio fora de casa, amanhã,
contI d 'I ( :hcIPH'()( nse.
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• LINHA DE FUNDO
/

Jogando bonito
A Malwee continua imbatível na Taça Brasil. Mas o que podemos
perceber claramente é a disposição de uma equipe que sabe jogar com
diferentes situações. Quando precisou foi ofensiva e quando quis foi
aplicada na marcação. Soube jogar com ou sem as bolas nos pés.
Soube aproveitar os erros dos adversários para concluir em gol. Este foi •.� :

o retrato, pelo menos, da semifinal e da final. Dá para perceber que, -',
mesmo sem falar, os jogadores se entendem dentro de quadra. E, como
disse o técnico Fernando Ferretti depois do jogo, é um time que não se.
cansa de ganhar. E comemora como se fosse o primeiro título da história.

-I ir í

Nos gramados Taça Pomerode r- .

o Juventus, infelizmente, hão O Flamengo não estreou bem
-;

conseguiu repetir o bom na Taça Pomerode. O rubro- _
. :

futebol do tumo. Percebeu-se negro do Bairro Garibaldi foi
um time afobado e até até Timbó e perdeu para o

mesmo, em certos Água Verde por 1xO. Já o

momentos, desorganizado. Vitória folgou na rodada. Nos
" /'

Com um homem a mais em outros jogos, Caramuru x

quase todo o segundo tempo, Água Verde de Pomerode e

não teve. a calma necessária Atlético x Vera Cruz ficaram
na hora de finalizar. Quem . no 1 xt. Na categoria
sabe a recuperação venha aspirantes, as duas equipes
amanhã no Oeste. Jaraguaenses folgaram.

'Sênior
O time do Automóveis

Jaraguá venceu a segunda e

lidera o Grupo A do

Campeonato de Futebol Sete
Sênior com seis pontos, A
vttima foi o Botafogo, que

. ,levou de 4x2. No outro jogo, a
K�erro goleou o JJ Bordados
por 4x1 e agora ocupa a

sagunda colocaçao com
cinco, Na próxima sexta·felra,
a partir das 19h30, mais dais
jogos - Kalahari x Karlache e

Santo AntOnio x Cruz de Matta,
ambos pelo Grupo B.

Schroeder
Três jogos abriram a 14a

Edição do Torneio Aberto de
Futsal em Schroeder. Os
resultados foram - Kiferro
6x4 Smurfs (Grupo B),
Salomon Ox2 Vitória (D) e

Coremaco 3x2 Loja
Dlversus/Ex-Astros (C).
Hoje, a partir das 19h15,
mais três partidas dao
continuidade - Brandenburg
x Coremaco, Nolte à, Fora x
LOla Oiversus/Ex·Astros e

, Fataj/Dom Costa x KibeI!
New Car,

.� .Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMEÇANDO BEM: NA PRIMEIRA COMPETiÇÃO DO ANO, JARAGUAENSES MANTÉM FAVORITISMO E LEVAM A MELHOR

Cinco vezes Malwee na Taça Brasil
Depois do quinto
título consecutivo,
jogadores enaltecem
união do grupo

JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

TERESÓPOLIS

BETQ CQSTA/CBFS

A vitória por 6x 1 sobre o

. Petrópolis no domingo deu à
Malwee o quinto título
consecutivo na Taça Brasil.
O time jaraguaense é o

segundo maior vencedor do
torneio, atrás apenas do
Sumov (CE), que tem um

troféu a mais. O time foi
superior durante toda a

partida, soube construir o

placar no primeiro tempo e

administrou no segundo.
Depois da partida, muita
comemoração e os jogadores
enalteceram o espírito de
grupo e a comissão técnica.

"Todos nos damos muito
bem. Trabalhamos sempre em
busca de melhoras e

.aprimoramentos e este título
diz muito o que é a Malwee.
Antes de tudo é um grupo de
profissionais", disse o fixo Tiago (à frente) comemora com Valdin efalcão o primeiro gol da vitória da Malwee, marcado por ele, na final diante do Petrópolis no domingoChico. O camisa 15 ainda
elogiou o trabalho dos
treinadores. "Somos
comandados por uma
comissão técnica que faz um
trabalho excelente. Ferreti e
Marcos Motaes são dois dos
melhores técnicos domundo
e nos mostram com proceder
sempre".

O goleiro Tiago, que
abriu o placar na final,
também citou o treinador
Ferretti. "Ele sempreme pede
para, sempre que tiver a

. possibilidade , arriscar e

buscar o gol", afirmou.

O CORREIO DO POVO

Leco, Chico, Falcão, Valdin e

Márcio também foram
lembrados pelo técnico PC de
Oliveira.

O primeiro compromisso da
Seleção será contra o Uruguai,
no sábado, em Teresópolis
(RJ). O supervisor da CBFS,
Reinaldo Simões, explicou o

porque de oito nomes dos 14
chamados serem da equipe
jaraguaenses. "Além da
qualidade técnica dos atletas,

TAÇABRASIL
Campanha -1 a Fase

Malwee 6x1 Adepa
Malwee 4x1 Joinville
Malwee 6x1 Real Moitense

Malwee 4x3 Santa Fé

Malwee 6x1 Remo

Malwee'1x2 Af"agu
Semifinal·

Malwee 5x2 Universo
Final

Malwee 6x1 Petrópolis

Falcão 10 gols

TODAS AS FINAIS

. Malwee 1 xO Anjo Química

2004 - Goiânia

Malwee 11x9 Carlos Barbosa

2005 - Carlos Barbosa
Malwee 2xO Minas

2006 - Mossoró
Malwee 3x2 ABC

2007 - Teresópolis
Malwee 6x1 Petró olis

Oito jogadores comemoram também a convocação para a Seleção
BETQ CQSTA/CBFSPara dois deles, a festa foi

mais especial. Além de
comemorar o título, os jovens
William e Augusto foram
chamados pela primeira vez

para defender a Seleção<'
Brasileira, que fará amistosos

preparatórios para os Jogos
Pan-Americanos. Os dois já
haviam defendido a Seleção
Sub-20 e agora tem a primeira
oportunidade de chegar no
time principal. Além deles,

fizemos esta opção para não

prejudicar o planejamento do
clube que terá competições
importantes logo no início de
abril".
A idéia da comissão

técnica é observar os atletas
que atuam em terrasbrasileiras
para mesclar com a base de
atletas que está no exterior;
formando assim o elenco que
buscará a medalha de ouro no
Pan.

-

O garoto William foi convocado pela primeira vez para a Seleção

Muitos gols na abertura da
Taça Romeu Butschardt

lideram, com The Fax e
..
Cataratas dividindo o segundo
lugar. Na 2, Real Player/A +

Gelada e Juventude estão com
três pontos. Na 3, Cruz Azul e
Beira Rio saíram na frente e,
na 4, Valcanaia é o líder. Na 5
Sevilha e Figueira venceram

e na 6 MM e Brida também
começarambem. Na 7, Beko's
e· Os Gremistas de
Guaramirim e na 8 Oeste e

Real Player se deram bem na

rodada de abertura. No
próximo sábado,

GUARAMIRIM

Foram' 17 partidas na

abertura do Campeonato
Municipal de FutebolSuíço
Taça Romeu Butschardt, em
Guaramirim. No total, as

redes balançaram 65 vezes,
uma média de 3,82 gols por
partida. A competição é

disputada por 34 equipes,
divididas em oito grupos,
sendo seis de quatro e as duas
últimas de drico times cada.
Os jogos foram disputadas em
seis campos diferentes.

Na Chave 1, Os Jagunços
competição segue com mais
17 partidas.

RESULTADOS

V. Brührnüller 1 x6 Jagunços
Ihe.f\o� lx-I"Cataratas

.

a

CcmJ o programa fACE2FAa;, eulusiYo da
Academia lmpulso, tenha resuJtado.s em��
<iOmi'tA!ino.s.demt�m�traiMlDiE

OP ,;eU dinheiro de YoJta�.
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PESQUISADORES DA UNISUL
.

ENCONTRAM OSSADA ENTRE
DOIS E CINCO MIL ANOS
DE IDADE EM JAGUARUNA • 82

LULA QUER QUE EUA
FLEXIBILIZE ENTRADA
DE PRODUTOS NO PAís o B3

PLANO DE DESENVOLVIMENTO: FOCO SERÁ A EDUCAÇÃO BÁSICA
'

Governo quer investir
R$ 8 bi na Educação
Uma das medidas em

análise é a redução
de recursos ao Fies

� a ampliação de
fverba para o Prouni

BRASíLIA

O mmistro da Educa
ção, Fernando Haddad,
disse na tarde de ontem

que o governo federal vai
investir até R$ 8 bilhões em

educação nos próximos
quatro anos, O anúncio foi
feito durante a entrega do

•
POE (Plano de Desen
volvimento da Educação)

. uma espécie de PAC

(Programa de Aceleração
do Crescimento) da Educa
ção, ao presidente Lula.

Haddad disse que o

governo vai estipularmetas
para a educação básica no

País a partir do Prova Brasil
- sistema de avaliação dos
alunos que cursam entre a

4ª e a 8ª série - e dos
números de repetência e

evasão escolar. Com esses

dados, o Ministério vai

investir mais nas cidades
com menores índices de

qualidade educacional. "O
nosso foco central será a

educação básica, mas o

plano prevê ações em todos
os níveis da educação",
disse oministro.

O Plano de Desen
volvimento da Educação
deve ser apresentado
oficialmente peloMinis-tério
da Educação até o início de
abril. Antes, o presidente
Lula ouvirá uma banca de
educadores e só então

finalizará o PDE.

Segundo Haddad, que
não quis antecipar detalha
damente as medidas, o Plano
teri quatro ações de
estrutura. A distribuição das
verbas para Estados e

municípios estará condi-

'fMorre ex-presidente da CNBB
SANTAMARIA
Aos 79 anos, o bispo
emérito de Santa Maria

(RS), dom Ivo Lorscheiter,
morreu na tarde De ontem

no Hospital da Caridade,
localizado na cidade. O

corpo dele será velado a

partir das I8h na Catedral
Diocesana Imaculada

, Conceição de Santa Maria.
Segundo a Diocese de

Santa Maria, o corpo de
dom Ivo Lorscheiter será

enterrado amanhã, após' a
missa que será celebrada na

Basíliça de Nossa
Medianeira de' Todas as

Graças.
Ex-presidente da CNBB

(Conferência Nacional dos

Bispos do Brasil), dom Ivo
est a va in t e r n adon o

hospital' desde 25 de
f�vereiro por, conta de

complicações resultantes de
uma cirurgia no estômago.
Ele também foi secretário
geral daCNBB.

Dom Ivo foi protagonista
de um tempo histórico em

que a igreja .e o governo

seguiram sempre sinais

Dom Ivo lorscheiter foi internado após complicações resultantes de
uma cirurgia ríe estômago

inversos. A situação interna
o colocou à frente da CNBB

no período,mais obscuro do
'

regimemilitar.

'.
'J

cionada ao atingimento de
metas. "Há locais em que o

problema não está na falta de
recursos e aí oMinis-tério vai

ajudar nas ques-tões técnicas.
Não está pre-vista punição
para quem não, atingir as

metas. O que está previsto é

um incen-tivo para aqueles
que tive-rem mais êxito",
explicouHaddad.

Uma das medidas em

análise também é a redução
dos recursos para o Fies

(Financiamento Estu

dantil) - usado para finan
ciar alunos na faculdade - e a

ampliação da verba, para o

ProUni (Programa
Universidade para Todos).
Haddad não quis dizer qual
será o novo volume de
dinheiro disponível' para o

P r oUni. ,S e g li n d o o

Ministério da Educação, a
adesão ao plano será

voluntária para municípios e
Estados.

Plano tem foco na educação básica, segundo Ministro da Educação

"
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ARQUEOLOGIA

SANTA CATARINA O CORREIO DO POi
caoernobepocorrelodopovo.corn.br

,

Ossadas milenares
encontradas noSul
Dois' esqueletos
humanos e um feto
foram conservados em

sambaqui na BR-101

JAGUARUNA

Pesquisadores da Unisul
encontraram neste final de
semana dois esqueletos
humanos e um feto em um

sambaqui àsmargens das obras
de duplicação da BR-IOl, na
cidade de Jaguaruna, no sul de
Santa Catarina, As estimativas
são de que as ossadas possuam
entre dois e cincomil anos de
idade.

A equipe está escavando
uma área que há milhares de
anos serviu de base para
atividades diversas dos
habitantes da região e que
ainda hoje desafia os

pesquisadores. Essas

atividades, assim como a

origem e a função dos

sambaquis ("monte de

conchas", em Tupi), não são

totalmente conhecida;. Sabe
se que os sambaquis serviam

como espécie de túmulos dos

primeiros habitantes do litoral
suL

Foram as primeiras ossadas
descobertas pelo projeto
Salvamento Arqueológico da

BR-IOl, iniciado em dezembro
, ;

de 2006. O professor Marco
Aurélio De Masi, respónsável
pelas escavações, comemora a

descoberta e acrescenta que a

ossada servira para

compreender a vida dos
habitantes do litoral há
milhares de anos.

"É umpatrimônio que deve
ser resgatado e reservado para
as próximas gerações", destaca.
Segundo De Masi, as ossadas
encontradas no sítio serão
ievadas para o Laboratório de

Antropologia Cultural e

Arqueologia da Unisul, onde
exames poderão apontar sua
idade aproximada.

O projeto "Salvamento

Arqueológico da BR-lO 1" é

desenvolvido pela Fundação
deApoio à Educação, Pesquisa
e Extensão da Unisul
(Faepesul), em parceria com o

Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes
(Dnit) e o Instituto do
Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional (Iphan) \
As pesquisas reúnem uma

equipe de 50 pessoas e se

concentram ao longo da
rodovia, entre as cidades de

Palhoça, na regiao

metropolitana de Florianópolis
e Passo de Torres, na divisa com
o Rio Grande do SuL

O objetivo é realizar, até
dezembro de 2008, o

salvamento de 13 sítios

arqueológicos já danificados
com as obras de duplicação da
rodovia. Alegislação.ambiental
prevê que um ano antes do
ihício de qualquer obra seja
feito o salvamento de sítios

arqueológicos já localizados.
:;:> r:. . " ,. j:'" �

'
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Menina pode ter sido
morta fora da igreja.

DMJLGAÇAIl

JOINVILLE
-

Corpo d�Gabrielli foi encontrado com hematomas na região do pescoço

O homem visto com a

menina Gabrielli Cristina
,

Eichholz, encontradamorta
no templo da Igreja
Adventista do Sétimo Dia,
em Joinville, no sábado,
teria se passado por pai da
vítima. Uma das monitoras
"que cuidava da menina

teria entregado a criança à
este'homem.

,

Com esses dados, a

polícía já levanta a hipótese
de que o crime tenha sido
cometido fora da igreja. A
equipe de investigação
agora tenta apurar a

,','

duração do crime, as'
posições em que estavam a

vítima e o autor do crime.

Asmonitoras cuidavam de
várias crianças enquanto os

adultos participavam de um

culto no templo. Os

responsáveis pelamanutenção'
da igreja e pela realização do
culto ainda serão ouvidos.

Gabrielli Cristina, de urn

ano e meio, foi estuprada e

estrangulada. O corpo foi
encontrado dentro da pia
batismal, que estava com

cerca de 30 centímetros de
água. Ela morreu 'a caminho
do Hospital Regional Hans
Dieter Schmidt.

'

BLUMENAU

Quadrilha pode ter
ligação com pee
Uma quadrilha composta

por quatro pessoas foi presa
domingo em Blumenau,
suspeita de instituir um braço
do PCC (Primeiro Comando
da Capital), organização
criminosa paulista. De
acordo com o delegado
chefe da Polícia Civil no
Estado, Maurício Eskudlark,
a quadrilha invadia

residências, rendia as víti

mas e roubava jóias e dinhei
ro. Foram presos Diego de

Lima, João Felipe de Souza,
Alcionir Adão e Daniela da
Silva.

OPERAÇÃO VERÃO

'Multas crescem

100% nas BRs
Terminou à meia-noite de

domingo a Operação Verão
da Polícia Rodoviária
Federal. Mais de' 50 mil
veículos foram autuados nas

rodovias federais no Estado,
representando um aumento
de mais de 10Q% nas multas
em relação ao ano passado:
A operação teve início no

dia 15 de dezembro. Foram
registrados pouco mais de
3,15 mil acidentes regis
trados, u'3 mortos e 2001
feridos.

Pelo Estado
Besc vira batata quente entre Estado e União,
OGoverno de Santa Catarina vai a Brasilia para tratar do Besc com uma possibili

dade e uma exigência. Já foi encomendado estudo à Procuradoria-geral do Es- .

tado sobre a chance de anular o leilão que vendeu por R$ 210milhões a conta-salário
dos servidores ao Bradesco. O que indica que, se de fato for apresentada a proposta ,

de incorporação do Besc pelo Banco doBrasil, o Estado trataria de redirecionar � ven-I,
da do serviço para a União. Mas não abre mão da pretensão de engordar o caixa do,
Estado com isso - e logo. be acordo como secretário de Coordenaç�� e Articulação,)Ivo Carminati, escalado para acompanhar o governador e o secretano da Fazenda,
Sérgió Alves, hoje em Brasilia, o Estado não vai aceitar que o valor da eventual com
pra da conta-salário seja descontado na dívida fundada com a União. Quer dinheiro \

vivo. Até porque, 6 chamado do secretário de Política Econômica ao Ministério da
Fazenda, Bernando Appy, para tratar do futuro do Besc tem sido interpretado no

Centro Administrativo como o sinal de que o governo federal receia perder no Pleno _

do STF o recurso com que bloqueou o leilão da conta-salário' dos servidores catari
nenses. Sem o serviço, o Bescmorreria de inanição, nasmãos do governo federal. Dec
modo que, se o reencontro tardio entre Luiz Henrique- e Lula não passará de gesto �

protocolar e coletivo, não vão faltar emoções na reabertura da conversação entre as

respectivas equipes técnicas. Afinal, quem nunca brincou.debatata-quente?

se entra na dan a
Presidente da Fetrancesc, Pedro Lopes, lidera sexta

feira o Terceiro Fórum Nacional de Usuários de
Rodovias Concedidas, em Florianópolis. N� ocasião,

/

será repassado o projeto de pedágio social para as

rodovias, já encaminhado à senadora ldeli Salvatti.
As empresas de transporte de cargas de Santa
Catarina, que já consideravam insuportável o peso
dos pedágios no Brasil, estão preocupadas como a

forma como será feita a concessão para a iniciativa

privada de trechos da BR-101 Norte e da BR-116 já
prevista em edital.

Embargo �usso
Só pra variar, o governador LHS retoma

hoje à Embaixada da Rússia em Brasilia.
Mas, desta vez, segue com ele o presidente
da ACCS, Wolmir de Souza. No mínimo, o
Estado - às vésperas de obter certificação in
ternacional de sua privilegiada condição sa

nitária - chega commoral para passar a lim
po as rusgas comerciais em tomo da venda
de carne suína ao país do Balé Bolshoi.

Na expedativa
Se o tamanho da comitiva de assessores que
acompanha Luiz Henrique e Sérgio Alves
em Brasilia puder servir de medida, é gran
de a expectativa do governo catarinense em
tomo da reabertura das negociações com o

Governo Lula. Luiz Henrique e os demais

governadores, contudo, serão recebidos na
área da' churrasqueira da Granja do Torto.
Com acessomais do que restrito.

'

,

Equalização
Santa Catarina quer equalização com os

demais estados. A começar pela recompo
sição do percentual de pagamento da dívi
da de 15,5% da arrecadação para 13%, com
redução de R$ 15milhões pormês.

Prévia dos cortes
oComitê Gestor do governo reuniu-se on
tem. Apesar de ser convocação de emergên
cia, teria apenas feito unia prévia dos cortes
de custeio paramostrar na quarta a LHS.

Candidato a Nobel
"O caso do atual governante é explicado
pelo seu desejo de conquistar o Nobel de
Física: Quebrou e agora quer;desquebrar'
o ovo." Comentário de Esperidião Amin
sobre osegundomandato de LHS.

Entre parentes
NélsonGoetlen e Odacir Zonta estão entre
os parlamentares apontados pela contrata
ção de 61 parentes no Congresso Nacional.
O levantamento do Correio Braziliense in
dica que o primeiro teria dado emprego à
sobrinha Joisi Daiani Lorenzetti, por R$ 1,
5mil, e o segundo para amulher dele; Rita.
Zonta, ao custo deR$ 3,8mi (em 2003), e ao
filho Clodoaldo.

Nada modesto
o valor total das reivindicações dos go-:
vernadores brasileiros ao presidente Lula
'soma, no mínimo, R$ 13 bilhões. Lógica
das mudanças é a flexibilização do ajuste
fiscal para aumentar a capacidade de in
vestimento dos estados.

Disputa vital
PP mareou o início do prazo das conven

ções partidárias nos municípios para o dia
11. Recomendação, além de aproximar-se
dos petistas, claro, é de que sejam incenti
vadas as candidaturas de jovens-e mulhe
res em 2008. Ponticelli classificou a próxi
ma eleição como "vital" para a sigla,

Azeitona na empada
. Apesar da figa do PP de Santa Catarina,
está cada vez mais sólida a chance do Mi-.
nistério das Cidades passar a ser ocupado
pela petistaMarta Suplicy. OMinistério da
Agricultura tem sido oferecido comomoe
da de troca para a sigla, mas diminuem as

chances de um catarinense emplacar como
ministro comMárcio Fortes desalojado.

- Só faltava essa'
Presa em Blumenau quadrilha acusada de
tentar implantaruma célula do pce no Sul.

Associação dos Diarios do Interior - ADI/SC ,
colunaadl@cnrsc.com.br

ADRIANA BALDISSARELLl, COM COLABORAÇÃO DE LETICIA SOUZA/BRAS(l1A E PATRICIA ijOMES/FLORlANÔPOLlS,
Associados: A Gazeta • Blgusçu em Foco • O
Correio do Povo· Correio Legeano • Correio do Sul
Destaque Catarinense • Diário da Cidade· DIér10 da
ManhA· Diário do Iguaçu· Diário de ItaJal • Dlá�o o
Tempo· Folha da Cidade - Jornal de ManhA· Jomal
O IguBssu • Municipio Dla-sodla • Notisul '. O
Atlântico - Jornal Perfil - O Vale - Sul Brasil - A
Tribuna - Tribuna Catarlnense • Voz Regional'
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nla pedirá redução
a taxa sobre álcool

la quer mais
xibilidade a

trada de produtos
Europa

A redução dos impostos
brados pelos Es tados
nidos sobre o álcool
asileiro será um dos temas

(o encontro entre os

esidentes Luiz Inácio Lula
I, a Silva e George Bush em

'ISão Paulo.
Bush chega ao Brasil no

final da tarde de 8 de março.
"Se é para ter livre comércio,

" amos ter livre comércio para
I .

hl ue a gente ten a

: oportunidade de vender e

e comprar. Não tem sentido
81 alta taxa que os Estados

. Gnidos impõem ao álcool

brasileiro", disse Lula

durante o programa de rádio
"Café com o Presidente".
, "Na própria discussão na

i COMC (Organização
Mundial do Comércio), a

',�cusação que se faz aos

( Estados Unidos é que os

, Estados Unidos têm subsídio
'muito forte para a sua

gricultura e a União
, 'uropéia tem uma proteção
rpuito forte à sua agricultura.
�ntão, o que nós estamos

�edindo é que os Estados
r Vnidos deixem de dar o

, Jubsídio que dão hoje; que a
,

.

l

Lula diz que não vai discutir de temas de outras nações com Bush

União Européia flexibilize a

entrada de produtos de

países do terceiro mundo; e

que os países do G-20, do
qual Brasil, Índia e China
fazem parte, flexibilizem

produtos industriais em setor

de serviço. Nós estamos

dispostos a fazer a nossa

parte, desde que eles façam
a parte deles", reiterou.

O presidente disse que
irá debater com Bush a

questão dos biocombustíveis,
ou seja, a produção do álcool
e a produção do biodiesel.
"Os Estados Unidos são·

grandes produtores de

álcool, produzem álcool de
milho que encarece o álcool
americano e, ao mesmo

tempo, encarece omilho dos

,
•

Bush traz ao Brasil
�

perca de 300 policiais
I .

.

D.UlGAÇAo

: No mais forte esquema de
, t�egurança jámontado no país
, 'ara receber uma autoridade

estrangeira, o presidente
�m:ericano George W Bush

, ãese�bar-cará no Brasil com
;

.

cerca de 300 policiais vindos1

�os EUA. Para cumprir a

agenda prevista nos dias 8 e 9
de março, em São Paulo, a
comitiva .

da segurança
americana será reforçada por
�proximadamente 200

poliCiais federais.
Ao chegar ao Brasil, no

final da tarde de quinta-feira,
,
Bush deve seguir direto para
um hotel, cujo nome tem sido
[nantido sob sigilo e que já foi
�otalmente' reservado para

� receber os americanos. Sem

,

.,I

nenhumoutro hóspede de fora
da comitiva, o hotel terá todos
os seus andares monitorados.

.

No dia seguinte, Bush deve
visitar o terminal da

Transpetro, emGuarulhos, na
companhia do presidente
Lula, e possivelmente, segue
direto para o aeroporto
internacional, que também
fica em Guarulhos, e

embarque rumo ao Uruguai.

outros países, porque quando
os Estados Unidos titam o

milho' do mercado de ração
para produzir álcool, o álcool
fica caro e o milho também
fica caro".

Lula afirmou que não

pretende debater com o

presidente dos Estados
Unidos as ações do colega
venezuelano, Hugo Chávez,
na América do Sul. "Eu não
acredito que o presidente
Bush venha conversar

comigo um assunto como

esse. Até porque eu respeito
a soberania de cada país. Eu
acho que não há espaço para
a gente discutir problemas
de outros países, a não ser

discutir os nossos próprios
problemas".

CRIME

Menina baleada
continua internada

O estado de saúde da
adolescente Priscila Aprígio
da Silva, 13, que perdeu os

movimentos das pernas após
ser atingida por uma bala

perdida durante um assalto a

banco, em Moema (zona sul
de São Paulo), perma-nece
inalterado.

O crime ocorreu na

quarta-feira, 28. Na sexta, a

diretoria Clínica do hospital
informou que a garo.ta deve
ficar pelomenos por dois anos
sem andar.
A bala atingiu duas

vértebras, que danificou os
nervos e amedul�damenina.
Se voltar a andar, será com

seqüelas. "Não estou boa por
causa das minhas pernas. Fico
triste em saber disso", disse
Priscíla.

"

O CORREIO DO POVO

• PELO

A pior nevasca a atingir a China no mês de março em 56
anos matou três pessoas e causou cortes de energia elé�rlca
e suspensão do abastecimento de água, Informou a imprensa
local nesta segunda-feira.

As três vItimas morreram quando os telhados de dois
mercados vieram abaixo devido ao peso da neve na ProvIncia
de Liaoning. Fortes ventos destrulram cerca de 1,100 casas

e danificaram outras 1.300.
Estações de energia elétrica da cidade costera de Dallan

tiveram cortes no fornecimento de energia. O abastecimento'
de água também foi suspenso na região.

O sistema de aquecimento de cerca de 40% dos
consumidores de Dalian foi cortado na noite de domingo,
deixando milhares de famílias com frio, sob uma temperatura
de 7 graus negativos. O sistema deve levar. de dois a três
dias para ser normalizado.

A decolagem de muitos vôos e a circulação de várias
linhas .de trens foi cancelada na área, deixando centenas de

passageiros sem transporte. Grande parte das plantações
de trigo, no norte da China, também foram afetadas.

BOMBARDEIO DA OTAN Nove civis morreram no domingo
em um bombardeio da Otan no nordeste do Afeganistão
durante combates com tallbãs, informou uma fonte oficial.
As vítimas, incluindo cinco mulheres e duas crianças,
morreram quando a Otan bombardeou a casa em. que
estavam.

Nevascas matam
três e cortam

energia na China

Centenas de
casasforam
destruídas

ACADEMIA NUDISTA A academia Fitworld; localizada na

cidade de Heteren, na Holanda, realizou a primeira sessão
do "Domingo nu", um dia especial para que nudistas se

exercitem na forma que se sentem mais à vontade. O
estabelecimento terá um domingo de cada mês para os

clientes naturalistas se exercitarem.

DIREITOS DOS TRABALHADORES Na Itália, os responsáveis
de empresas tanto públicas como privadas "não podem
controlar" o e-mail nem a navegação na internet dos

trabalhadores, "salvo em casos excepcionais", afirmou a
.

autoridade para a proteção dos dados pessoais.

Idosa fica embaixo de trem
Maria Delores Ramos, de 77 anos, escapou sem ferimentos

depois de cair em uma linha férrea e ficar debaixo de um trem
em movimento em Portugal, informou o "Jornal de Notícias". A

. idosa escorregou ao tentar atravessar a via férrea perto de sua .

casa, na cidade de Barroselas (norte de, Portugal), e não
conseguiu levantar por causa de uma artrite.

A idosa primeiramente se sentou no meio da ferrovia à
espera de ajuda, mas ao perceber a aproximação de um trem e

ver que seus gritos para chamar a atenção do maquinista não
eram notados, se delton,

. .

"Comecei a orar e a pedir perdão a Deus por meus pecados,
mas quando vi que o trem começava a passar por cima de mim
sem me tocar, percebi que estava são e salva. E sobrevivi",
contou. O trem parou pouco depois, e o maquinista ajudou a

idosa a sair debaixo dos vagões.

Relatório sobre morte de JeanCharles é adiado

A publicação de um

relatório da Comissão de
Queixas da Polícia sobre a

morte do eletricista brasileiro
Jean Charles de Menezes foi
adiada em razão de
divergências de alguns
comandantes da Scotland
Yard às suas conclusões. Os
funcionários da Polícia

Metropolitana não
concordam com a forma
como foram contados os

fatos sobre a morte. Jean

Charles, de 27 anos e. que
trabalhava como eletricista,
foi morto por pOliciàis num

" vagão de metrO em 22 de
julho de 2005.

Legalização
Milhares de prostitutas
indianas reivindicaram seus

direitos trabalhistas em uma

conferência realizada em

Calcutá na qual defenderam
seu trabalho como

"trabalhadoras do
entretenimento" e pediram o

reconhecimento da
sociedade.

Encontro exclusivo
Fãs pagam 3.400 dólares

para ver Michael Jackson
em Tóquio. Jackson, que
chegou a cidade no

domingo, deve participar da
festa "Premium VIP Party"
no dia 8 de março. A festa
terá dançarinos e cantores

de gospel.

Preocupação
Os espanhóis são os

cidadãos europeus mais

preocupados com a

mudança climática e o

aquecimento global.
Segundo enquete publicada
nesta segunda-feira, sete
em cada dez espanhóis se

declaram "muito

preocupados" com a

mudança.
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TE Por Franciene Fagundes

o casal, Arminda e

Urbano Franzner,
receberam os

familiares no

Restaurante Vale das
Pedras, no último dia
28/2, em
'comemoração ao

aniversário da Sra.
,

Arminda. Parabéns e

felicidades do Jornal
O Correio do Povo

Comemora idade nova

dia 9, a cabeleireira
Terezinha Borges.

Parabéns!

fi·

eJ.

B PAHABÉNS
o Aniversariou dia 3,
ar: Lauri da Silva,

proprietárjodoUI
k hFran Lane es.

ec Parabéns e

G felicidades .dos
BC

(c;

Felicidades ao casal, Geraldo e Verônica Schãffer, que no dia 14/2,
.cornpletararn Bodas de Esmeralda (55 anos de casados).

A festa aconteceu no dia 4/2 no Tureck Garden Hotel

No dia 9,
Conrado e

Elza Hansen,
completam
50 anos de
feliz união.
Parabéns dos
familiares

Rílda RQç,l\a anive�iSá,dou ,,r!
dia 29/2. Parabéns dos

familiares.

�fiz.-?-ili�begi).Uri.i BfÍ$chiItalj�w' "
,

< i
< ," '''t .

completa idaoe' npva dia 9.,
Felicidades dos'familiares.

publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

Colou grau no dia 2, em Administração e

Habilitação em Recursos Humanos pela
, Fameg, Catia Peters. Sucesso dos familiares

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem
.

ser enviadas até sexta-feira pela manhã.
É obrigatório o envio em alta resolução.

Aniversariou no último dia 22/2, Gislaine
Argenton. Parabéns!

"Cali, um amigo como você merece parabéns especial! Felicidades"

No dia 1, completaram 33 anos de feliz união o casal Waldemar e
Marli Reeck, ele também completou idade nova. Parabéns e
felicidades das filhas Adriana, Andressa e Alessandra e dos netos
Fabiano e Bruno

Simone Pradi aniversariou dia 1, onde
recepcionou suas amigas e familiares com

um coquetel em sua residência

Paula D. Antoniolli Ninow colou grau em

Admistração com habilitação em Marketing d ,

Fameg. Felicidades dos pais, irmãos, cunhado
afilhada Fernada, e do marido Lauro

Parabéns aos formandos de Administração com Habilitação em
Recursos Humanos da Fameg, que colaram grau no dia 2

Trocou idade
no dia 1,
Micheli
Elaine Martim,
Felicidades do
namorado
Alencar

FELICIDADES
Aniversariou dià 2912,

Afonso Floriano.
Eelícidades dos familiares.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Trocou idade no dia 4,
João Grandi. Felicidades
dos filhos e amigos.

No dia 28/2 o empresário Reginaldo Jorge de
Carvalho completou idade nova, a esposa e

familiares desejam felicidades

Eduardo Uller completou 14 anos no dia
27/2. Feliz aniversário é o que deseja os

pais Alfeu e Dulce, suas irmãs, Karina e

Simone e o cunhado Celso
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Depois dos
últimos altos e

baixos no seu

casamento,
Su�ana Vieira
fala pela primeira
vez sobre esse

assunto, e frisa
"Traição não
mata nfnguem!"

78

Estimular
o

raciocínio e a

integração so-

cial através de 47 jogos de
t abu le iro , Este é o

objetivo da exposição
"Jogos de Todo Mundo",
que fica, no Museu
Histórico Emílio da Silva
até o dia 22 de abril.
Iniciativa do Sesc

(Serviço Social do
Comércio) com o apoio
da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de

Jaraguá do Sul e da

Fundação Cultural, a

exposição permite uma

viagem pela história das

civilizações· através de
jogosmilenares.
A exposição é inte

rativa: mais que observar
as peças, os visitantes

podem jogar para

aprender as regras,
conhecer a história dos

jogos e, ao mesmo tempo,
se divertir. "Todas as

civilizações humanas
criaram ou adaptaram
jogos para expressar os

aspectos mais carac

terísticos de suas cultu
ras", comenta o técnico

de cultura do Sese, Sérgio
Luís Pedrotti. Segundo
ele, o tempo ideal de

permanência na exposi
ção gira em torno de uma
horaemeia.

Durante a exposição
também há contação de
histórias sobre a origem
dos jogos. A intenção é

que tanto professores
quanto acadêmicos
utilizem as técnicas

aprendidas como

.ferramentas de trabalho
nas escolas. Para isso, são
oferecidas oficinas de

capacitação de professo
res e de criação de jogos
para estudantes. As

escolas podem agendar a

visita previamente com o

Sese, para acompanha
mento de maismonitores.
Um das novidades

expostas é o Mancala,
composto por uma base
de madeira coin seis

covas duplas com

sementes. Dependendo
da localização onde as

sementes caem, a

resposta aponta para o

rumo que os guerreiros
deveriam tomar. Alguns
povos o associam a ritos

mágicos e sagrados. É o

caso dos Alladians, da
Costa do Marfim, que
escolhem o sucessor" do
trono com um torneio de
Mancala, disputado entre
os pretendentes. O

.

vitorioso será aquele que
os

.

deuses escolheram

para reinar.
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• PROGRAME·SE

� CINEMA

ar.guá do Sul
CINE SHOPPING 1
O mar não está para peixe (dub)
(14h - Sab/Dom/Qua)
Babel
(15h30, 18h20, 21 h - Todos os

dias)
CINE SHOPPING 2

'

A Grande Familia - O Filme
(15h30, 17h30, 19h30, 21 h30 -

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

SeX/Seg!Ter/Qul)
, (14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Sab/Dom/Qua),

Jijinville
thie Cidade 1
Motoqueiro Fantasma

(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Todos os dias)
Cine Cidade 2
A Grande Família
(15h, 17h1 O, 19h20, 21 h3Q
rodos os dias)'
pine Mueller 1
Motoqueiro Fantasma
t14h15, 17H, 19h20, 21 h50 -

rodos os dias)
Cine Mueller 2

� procurada felicidade
,

�13h45, 19h - Todos os dias)
Babel -

�16h1 O, 21 h20 - Todos os dias)
pine Mueller 3 ,

letra e Música

�14h, 16h40, 19h1 O, 21 h30-

rdOS os dias)

:Blumenau
'

'

CTne Neumarkt 1
I poéalypto

---- - ---- - - - - - - --

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

dias)
Cine Neumarkt 2
Motoqueiro Fantasma
(14h20, 17h, 19h15, 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
A Grande Familia
(16h, 18h, 20h10 - Todos os dias)

: A procura da felicidade
i (13h45, 22h10 - Todos os dias)
'Cine Neumarkt 5
A conquista da honra
(_:l9h25, 21 h50 - Todos os dias)
Perfume: A história de um

assassino
{16h45 - Todos os dias)
TUi'l1\a da Mônica - Uma
aventura no tempo'
�f-3h35, 15h1 O - Todos os dias)

,

Cine Neumarkt 6
L�tra e Música
6llh, 16h40, 19h1 O, 22h - Todos
os dias)

� SERViÇOS

Show
JARAGUÁ DO SUL

'

U�equeno teatro Scar

o�antora Montserrat

(7 de março, às 20h30)
,

Exposição
JARAGUÁ DO SUL
Museu Wolfgang ,Weege
'llnstrumento musical ...o dom

,!

''(fo músico ... os acordes de uma

l,hist6ria"
(8 a 25 de março)

ExtraI
extra@ooorrelodopovo,com,br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 A'NOS

• O DIA DE HOJE

Comunidade pode ficar sem assistência hospitalar previdenciária
A edição semanal de 28 de fevereiro a 6 de março de 1987 do Correio do
Povo, noticiava o assunto da reunião da Associação Comerciai e

, Industrial, do dia 23 de fevereiro daquela ano. Segundo a matéria, os
participantes do encontro não haviam chego a nenhum result�do positivo

,

na definição de uma ajuda financeira aos dais hospitals de Jaraguá do
'

Sul,' para fazer frente a crise econômica que passavam na época.
Os empresários haviam decidido por uma participação, desde que
houvesse contrapartida da classe média e da prefeitura. A Associação
Regional Médica, em seu posicionamento, afirmaVa que os profissionais
tàmbém estavam sendo atingidos pela crise, face aos baixos honorários

I

recebidos.
Segundo a reportagem, os médicos propunham a criação de um
conselho comunitário, formado por várias entidades representativas, com
a finalidade de conseguir apoio financeiro.

'. O CLIC DO LEITOR, Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo,com.br

Se o.tempo está bom no final de semana eles estão voando, não são

paraçulders, são os garotos do Freeride no Bike Park do Pico Malwee. O
ciclista 'Duda'' foi a "vítima" do clic do leitor Carlos Felipe Urquizar.

• UTILID'ADE PÚBLICA
�Curso
O Instituto Eneagrama inicia

amanhã, em Jaraguá do Sul,
um curso aplicado à gestão
de pessoas. O módulo
acontece às terças-feiras à
noite. Informações pelo fone
9982-0926.

�Investimento
O curso de "Televendas"
acontece nos dias 19, .

" 20 e 21 de março, no
Saint Sebastian Flat .

Hotel. O valor é de R$
240. Ir:lformações no

fone 3371-6757.

�Palestra
A Amvali (Associação
dos Municípios do Vale

do.ltapocu) realiza
palestra gratuita no dia

16 de março, às 8h30,
no auditório da Acijs:

• PREVISÃO DO TEMPO

, O CORREIO DO POVO

• ANIVERSÁRIOS

Romilda BrlJch
Shedir 9rsl

'

Anne Caroline Richter
, RossrHMara J.··�eck Zlegel
�og�rlo ..�: Raduenz
Rosita B. Glovanella
Júlio Cezar

I Enderson Soares
Marclel! Plcolll
Elizabeth Anklan Koch
João Roberto Ávila
Inês Bridarolli
Elisabete Dumke

. MárciaH. Heízen,
"

'a
-" e

,

Tempo instável em Santa Catarina
,

Uma frente fria estacionada no mar deixa
o tempo instável entre o Planalto e o

Litoral, onde ocorrem pancadas de chuva
a partir da tarde. Nas demais regiões o

sol predomina na maior parte do dia e no

decorrer da tarde ocorre aumento da
nebulosidade. Temperatura ainda elevada.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE � QUARTA
.

O QUINTA � SEXTA" d_MíN: 220 C
l__) MíN: 24° C � MíN: 22° C � MíN: 23° C '

MÁ)(: 34° C MÁX: 290 C MÁX: 31 ° C MÁX: 33° C
Sol com nuvens Chuvoso Sol com nuvens; e chuva Sol com nuvens

rápida durante o dia

� Fases da lua

MINGUANTE

�, 12/03

NOVA CRESCENTE

'. '18/03
.

�'25/03 :I>'\c �t:.r,- r-c-. �' r>. ....
¥ l_..) "'<:_.,J � � ,�

énsolarado Pamlnlrntlnta Nublado' Instável Chuvoso Trovoada'
nublado

CHEIA

003/03
� Legenbas

"
LORIANÓPÓLlS
MíN: 23°/ MÁX:33°

'.

"
'

,

, .

': 'r
,ri,

'
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II NOVELAS
�

� GLOBO -18H

O Profeta
Filomena insiste que Clóvis não é pai do
filho de Sônia, nem de Analu. Sônia diz

que Clóvis jamais terá a guarda de seu

filho. Ruth garante a Gilberto que tem a

prova de que a compra de suas ações
foi baseada na assinatúra falsificada do
mando de Filomena e, para manter esta

informação em sigilo, exige seu apoio na .

fábrica. Arnaldo confessa que atropelou
Camilo. Gisele é grossa com Tainha.
Arnaldo procura Walter Brandão e

confessa participação no atentado.
Marcos tem uma visão e descobre que
Ruth e Clóvis estão unidos. Arnaldo faz
uma confusão na delegacia e exige ser

preso. Ruth e Clóvis decidem usar a

ambição e vaidade de Marcos. Clóvis vai
ao show de Sabine.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Lance agride Deodato e ameaça Leila.
Juan descobre que Lance viveu na casa

de uma viúva. Elizabeth manda que Juan
a procure. Giácomo apóia a decisão de
Lance de contar a verdade para Tadeu,
que sente-se confuso. Celina pede que
Lance consiga a fita com Sandoval. Leila
ouve tudo e avisa Elizabeth. Lance entra
no quarto de Sandoval com o pretexto
de consertar uma tomada. Maria vê
Barrão se dirigindo ao hotel e faz charme

para ele. Lance' pega a fita. Vanessa
compra um kit fazer teste de gravidez.
Lance se despede, pois vai para a

fazenda. Tadeu lhe dá um abraço,
emocíonado. Arthur entrega a fita para a

juíza. Ivane aparece na fazenda e

aconselha Maria a não se casar com

Lance.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Iracema prepara uma cilada para
Dolores e ela é presa. Ana Luísa dá
entrevista na piscina do _hotel.
Funcionários se agitam com o boato de
demissão em rnassa. vvone explica
para Daniel que Olavo convenceu

Antenor sobre as demissões. Olavo
demonstra o ódio que sente pela
ascensão de Daniel, Uma manifestação
contra uma campanha publicitária do

Grupo Cavalcanti acontece na porta do
hotel. Antenor mente para Ana Luísa

que tem um jantar de negócios e yai se
encontrar com Fabiana. Antenor manda
Daniel para Marapuã para fechar a

compra de um novo hotel. Amélia passa
mal e Paula vem passar uns dias com a

mãe. Daniel pratica windsurfe e cai no
mar. Olavo manda Jáder ir para Marapuã
e'vigiar Daniel. Paula resgata Daniel e o

leva para uma ilha. '

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Capangas mantêm Ruyzinho no topo da
roda gigante, onde se lê "brinquedo em

manutenção". Ramalho indica que Juba
e Cecília se encaminhem para o

brinquedo das xícaras e manda Juba

para a montanha-russa. Na briga, um

dos brincos de Betinha fica nas mãos de

Gigi. Na montanha-russa, atrás de Juba,
o capanga Jorge lhe aponta uma arma.

Juba destrava o carrinho e fica
pendurado nele, enquanto Jorge atira.
Brandão oferece algodão-doce para
Cecília e pega o diamante de Frederica.

� RECORD - 20h

Vidas'Opostas
Nogueira e. Leonardo discutem
violentamente. O delegado não
aceita interferências no seu trabalho
e não permite que o promotor
interrogue Sovaco. Miguel distribui
barras de chocolates entre os presos.
Inhame não aceita e: joga a barra
longe, Pé de Pato liga para Jacson
contando sobre a prisão de Sovaco e

avisa que será sulcfdlo tentar
derrubar o muro com a betoneira,
Jacson fica Irritado e exige que ele
pense em um jeito de Içá-los de lá,
Alfredo pressiona Mariana para
transarem, mas.ala lhe pede mais um
tempo,

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��DESCANSO
Renata Dominguez pediu
férias á direção da Rede
Record assim que
terminarem as gravações
da novela "Bicho do Mato".
Este é o segundo trabalho
consecutivo da atriz na

emissora. A protagonista
Cecília estava escalada

para a trama de
"Caminhos do coração",
próxima novela das dez do
canal. Segundo o jornal
"Agora SP", o pedido foi
aceito numa boa pela
direção da Record.

��PAR'A SEMPRE
Thiago Lacerda e

Vanessa Lóes trocara

alianças em Petrópoli
no Rio de Janeiro, n

fim da tarde de sáb
O casal - que
espera seu 10 filh
para o meio do an

recebeu amigos pa
cerimônia, realizada
com o tempo ensaiara
Vários famosos
prestigiaram o enlace,
como Edson Celulari,
Ângela Vieira, Adriana
Esteves, Vladimir Brichta,
Lúcio Mauro Filho e Elba
Ramalho.

• SUDOKU

SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku significa "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 Brrtânicos e, poucos
meses depois, ganhou popularidade mundial. Fonte: wikipedia,org

11 HORÓSCOPO

.• DIVIRTA-SE

��APOSTA ��
Se tudo sair conforme a

expectativa do autor Tiago �:�.� liSantiago e da Record, a :::.i
próxima novela da emissora, ,."' :
Caminhos do Coração, contará.�,7:'i
com duas das maiores divas ',.� i

, 'I

da nossa dramaturgia: '.
. l�: I

Fernanda Montenegro e Marflia : '.;:
Pêra. E para provar que a ;�' '.

Iv

emissora não está de '",'\'
•. r.!

brincadeira, no mesmo elenco ',11"1'

há lugartambém para Marcos ::'';,i
Palmeira, Os três ainda não � r)!
foram contratados para o L':!i 1

elenco, mas o novelista diz i,:: li
que não fattarão esforços para ;;M:
. ...;";:
ISSO. - ii

'YH�:i
� �')I
�b21

Mande sua piada para o ExIra; I
extra@ocorreIOdopoVO.COI11)r,'!

ia '�J I
"'Jr�JI

Ficando Careca
Joãozinho ao ver o tio, completamente careca, perguntou:
- O que aconteceu com seu cabelo?
Desconsolado, o coitado respondeu:
- Caiu!
E o moleque:
- E por que o senhor não catou?

O Primeiro Homem
Na aula de religião o protessor voltou-se para a mais
assanhadinha da classe e perguntou:
- Lurdinha, me diga quem foi o primeiro homem!
- Ah! Professor, se o senhor não se importa, eu prefiro não
dizer!

.... 1,-.( .. -,

• SOLUÇÃOSOBRE O JOGO

É um jogo de

lógica muito

simples e

viciante. 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

Áries 20/3 a 20/4
.

Podem entrar em acordo com você, sim, por
que não tenta uma abordagem diferente? Pode

parecer que estão querendo contrariá-lo, mas
talvez só estejam querendo mostrar outro lado
da mesma questão. Se você se iqentifica com a

energia do conflito, predispõe tudo para que ele

aconteça. Mude o canal, entre numa faixa mais
elevada.

Câncer 21/6 a 21/7
O que estava na idéia toma forma. No começo,
talvez você não levasse muita fé, mas já tem
cara de realidade, começa a andar por si. Muito
bem, pare de lamber a cria e vá à luta, encare a

produção, corra atrás dos patrocinadores e

divulgue sua obra. As próximas semanas são
cruciais para o bom andamento de seus

projetos, agilize-se.

Touro 21/4 a 20/5
o que mexe com as pessoas, afinal? Pode ser

por causa do calor, da volta das férias ou algo
assim, mas parece que você anda prestando
ainda mais atenção às motivações e expressões
do inconsciente ... Legal, pois talvez
conseguindo entender por que as pessoas
fazem o que fazem, você venha a entender suas

próprias atitudes,

Leão 22/7 a 22/8
,

Achou que as pessoas não pudessem mais
surpreendê-lo? Pois é, há mudanças
acontecendo, levando. você a mudar também,
adaptar-se, inovar, explorar a criatividade. Os
dados foram lançados, mas não espere que seu

processador contemple todas as possibilidades.
seres .humanos funcionam por estranhas e

Imprevlsfvels operações,

Virgem 23/8 a 22/9
Prátlc'os e responsáveis, vlrglnlanos nao levam
a vida na brincadeira, Ser uma pessoa séria e

comprometida nso precisa Impedir que você se

divirta, não ê? Relaxe um pouco no cOdlgo de
exigências, deixe que as pessoas se aproximem
e mostrem outros lados da vida, Claro, .

qualidade é Importante, mas às vezes tsmos
que usar o'método das tentativas ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
.

Por mais desprendido que você se ache, você
também tem seus guardados, elos perdidos
para os quais até hoje tenta encontrar sentido,
Você jogou para debaixo do tapete, tentou
dispensar, mas aquila tudo continua gr�vltando -,

em sua mente, Invadindo seus pensamentos, E
se você abrisse aquela porta, levantasse o

.

tapete?

Libra 23/9 a 22/10
Novos passos, novas danças, diferentes
andanças. Aonde mesmo que você estava

querendo ir? Não desista daquele projeto tão

lmportante, Caminhos que ainda estão fechados
só se abrirão quando você começar a trilhá-los:
Você vem acumulando prática e muitas outras
coisas ... Aplique seus conhecimentos na

realização pessoal.

,.;':'1
.

Capricórnio 22/2, a 21/1 :i�;:
Medite, relaxe a cabeça. Calma, não preclsa- ��i
torcer em posições esquisitas, muito menos, l,i
ferver os miolos se concentrando diante de

e
, 'I

uma parede branca. Tudo é meditação Quand!r:
você está inteiro, atenção plena: respirar, ' :

caminhar, mexer no jardim, fazer amor, até .�v:
mesmo faxinar a casa. Mente quieta, coração :
tranqüno. .�::t.�

:��
Aquário 21/1 a 18/2 I

Será que você não está se travando quando ;.:;
,

simplesmente deveria deixar fluir? Para abrir a. 1
caminho para o futuro, não feche as janelas aqui
e agora. Novos tempos, novos ventos ... Não é_ :
você que gosta tanto de voar? Boas energias lia:
seu astral, aquarlano: nãe as deixe virar as ; j
costas e Ir embora pensando que você não as l
quer,

'. .

• .'1

Escorpião 23/10 a21/11
Sim, você tem razão, conhece o assunto, mas
por que tudo tem que ser feito a seu modo? As
pessoas estão empolgadas, deixe que se mexam

e que se experimentem, elas podem descobrir
novas abordagens, acrescentando algo mais e

tornando as coisas mais Interessantes.
Desencane, amigo escorplano, val ser bom pra
você,

Sagitário 22/11 a 21/12
Seu carisma e sua capacidade de persuasão
estao em alta, Nao está precisando de adeptos .

para seus planos? Se quer que lhe dêem
ouvidos, é sO ligar o som, Nos relacionamentos
fntlmos, é um bom momento para conversar
bem de pertlnho, aprofundar-se e·trocar
segredos, estreitando laços e desenvolvendo
malar cumplicidade.

.

. "

Palxes 19/2 a 19/3 .
'J

i
Será que você nao está se travando quando I'

simplesmente deveria deixar fluir? Para abrtr ó' i
caminho para o futuro, nao feche as Janelas aqui
e agora, Novos tempos, novos ventos", Nlo � I
você que gosta tan�o de voar? Boas energias no
seu astral, aquarlano: nãe ás deixe virar as v I

costas e Ir embora pensando que você nao as

quer.
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Linda e "solteiríssima", a arquiteta
Cris Aldrovandi comemora hole a

idade nova

Por Moa Gonçalves

PELADONA
No jogo da imprensa contra o

secretariado da prefeitura, na última
sexta-feira, o resultado foi atípico. O
time dos secretários, liderado pelo
Leônidas Nora, venceu por nove tentos
a sete. O pior disso tudo foi que quem se

destacou no jogo foi o ancião do time, o
Nora, beirando os 60 anos - que aliás, f<;li
apelidado de Padre Aluisio Boing (in
memoriam), lembrando a fisionomia e

habilidade da santidade quando jogava.
Nora driblou, mareou, chutou e teve a

coroação de artilheiro do time.

Embora, lógico, o time da imprensa
havia combinado tudo para sair'

perdedor. Segundo o radialista Tim

Francisco, "é melhor perder o jogo do

que perder' a boca' livre depois da

partida". Mas mesmo assim vai ter

revanche!

CELEIRO
A peça RG, que está fazendo o maior
sucesso naScar, dirígida pelp jornalista
Inácio Carreira e muito bem escrita

por Carlos Henrique Schroeder, está
perfeita! Aliás, [aragua do Sul está se

tornando um grande celeiro de autores,
diretores e atores. Exemplo disso é o

ingresso do jovem jaraguaense
Guilherme Fernandes na RedeGlobo,
no seriadoMalhação.

o pastor e assessor parlamentar Nelson Edi
Bento Junior e sua esposa Lilian Ferreira de
Souza Bento comemoraram dia 3 de março,
seis anos de casados, a chamada bodas de

perfume,

O CORREIO DO POVO

• TE,CONTEI?
Hoje, bem nesta terça-feira, quem recebe meu

abraço com as melhores energias possíveis pela
idade nova é a minha amiga e assessora da
Câmara de Vereadores de Jaraguá Luciana
Mariot.

A revista Nossa, edição de março, que estampa o

estilista e agora deputado Federal Clodovil
Hernandes, já está nas bancas trazendo também. •encartada a Nossa Casa, especial de arquitetura e

decoração.

Amanhã, às 20� 30min, no Pequeno Teatro da
Scar, tern show de Bolero com Bossa, com a

cantora espanhola Monserrat.
\

Ontem, o grande empresário e patrão do CTG do
Trote ao Galope, Cilo Junkes, uma das figuras
que sempre está de bem com a vida, recebeu
todo o carinho e apreço de seu grande círculo de
amizades, pela íreca de idade. Os nossos
maiores cumprimentos.

No dia primeiro de março, quem estreou idade
nova foi o jovem dentista Adriano DellagiListina, e

no dia três foi a vez do irmão dele, Leonardo.
Embora um pouco atrasado, aqui vão os nossos

cumprimentos.
'

Agora só dá "moleque travesso" nos bate-papos
do boa gente Toninho, da Farmácia Paraná,
depois que começou a patrocinar o Grêmio
Esportivo do Juventus! Segundo os amigos mais
chegados, Toninho teria comprado até um"

.,

radinho, daqueles de mão e a pilha, só para ücar
para ficar por dentro de todas as notícias que
envolvem seu time coração. Outra coisa:

esqueceu até do seu paradisíaco sítio, umas das
suas paixões que ficou em segundo plano, Do
outro lado, quem não gostou muito da idéia foi a
dona patroa 'Nadir. Ai ai ai, Toninho!

,

--�----------�----------------------------------------------�-------------------------------------I
,I

Pessoas,.baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

confira em nossa versão on.line as coberturas completas dos eventos

,
,

Destaque para Sabrine Goelzer curtindo uma quarta-feira de muita

descontração no Scar Lounge Bar.
'

.�
g CARIDADE VIAMSN
i Essa é nova: a Microsoft atrelou 6 uso do famoso MSN à programas de

caridade. O nome da iniciativa é I'M, e momentaneamente funciona apenas
para internautas dos EUA. Basta o usuário se cadastrar na novidade e

escrever um "tag" ao lado de seu nick no Messenger, que parte da receita de
publicidade gerada será destinada à organização humanitária escolhida (ex.:
"Ricardo 'unicef"). São 10 entidades possíveis de adoção, onde a Microsoft

garante um mínimo, no p�imeiro ano, de US$100 mil para cada, Certamente
anúncios aparecerão no meio dos chats, mas esse será o custo para que
você possa fazera sua parte. No siteim.live.com estão todas informações.

'OBRA DE ARTE NO ARCONDICIONADO

BOLEROS COM BOSSANASCAR
A cantora Montserrat Volta a, Jaraguá do Sul em turnê que realiza

pelo estado para lançar o CD "Boleros com Bossa", sua segunda
produção. O show acontece, nesta quarta-feira, dia 7 de março, às
20h30min, no Pequeno Teatro do Centro Cultural da SCAR.

Ingressos e mais informações pelo telefone (47)) 3275-2477.

BEYONCÉ + SHAKIRA
Pensando em faturar maj algum, a gigante da música pop norte
americana Beyoncé lançou em parceira com Shakira a música
"Beautiful Liar" - um bôn�s na re-edição de seu álbum "B'Day". O
clipe já pode ser visto no YouTube fazendo busca por "beautiful
liar".Por melhor que seja o seu design, um ar

condicionado até então sempre foi uma caixa

quadrada estragando a parede. Inovando
bonito, a LG lança sua Art Cool, que possui
uma moldura onde é possível aplicar um

quadro de seu artista favorito, ou uma foto ou
qualquer outra imagem de seu qosto, Caso
seja a falta total de arte, existe tambémopção
de transformar a peça em espelho, Recém
lançada lá fora, ainda não há previsão da •

chegada da Art Cool no Brasil.

CASANDO COMO UMA PRINCESA
A Disney está lançando nos EUA uma linha de vestidos de noiva chamada
"princesas", inspirada nos designs de suas versões para personagens ,

como Cinderela, Branca de Neve, a sereia Ariel e Bela Adormecida, As

peças são criadas por uma estilista especializada e os vestidos em alguns
casos apenas lembram os figurinos extravagantes dos desenhos
animados. Inicialmente os vestidos serão vendidos apenas em uma loja em
Winter Park, na Flórida. Mulheres que quiser-em investir no look princesa'
desembolsarão entre U$1, 1 OÓ e U$ 2,900. É mergulhar de cabeça no

sonho do "felizes para sempre".
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