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CI 'vai apurar denúncias
.

. PIERO RAGAZZI/OCP

A Câmara de Guaramirim deve instalar uma CI (Comi§sjo deJnquérito) para investigar denúncia envolvendo a Prefeitura.

I
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CATARINENSE :
Juventus perde
por iso para a

Chapecoense
Com a derrota no Oeste
do Estado; o tricolor segue
sem vencer no returno e

amarga as últimas
colocações. No domingo, o
time busca a recuperação,
em CIllU, diante do
BrulI'lu� lI�m Alex Albert e
Andfllldlil, .a

IAUDlÊNCIÃ 1
,

Moradores do
sao Luís sao
contra ETE

Na terça-feira, moradores
do São Luís vão discutir
com o Ministério Público
a construção da estação
de tratamento de esgoto _

no bairro.
.7

Pará a Caraguá,
,não existe

,diferensa alguma
-

Intr. a mulher e uma flor.
Ambas po.sluem II mesma

suavidade.

o "

•
o

Homenagem da Carag�á ao Dia Internacional da Mulher.
Antes de Comprar (o",pare!

fata um Best Drive.
'

De Segunda C) Sexto-feira cberío des 8:30hs às 19:00hs,

Jaroguõ do Sul - Rua Bernardo Dornbusch, 800
3274.6000

°Caraguá
Suo Concessionário do Coração
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• EDITORIAL

'"

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Por trás das versões
O procurador de Jaraguá

. do Sul, Jurandyr Bertoldi,
conseguiu nublar ainda mais o

caso da cláusula do contrato

entre o município e a Empresa
Canarinho. Ao admitir que a

data do documento foi alte
rada, revela o lado obscuro dos
corredores do poder. Se uma

possível supressão da cláusula
do projeto - aprovado pelo
Legislativo - é gravíssimo, o que
não dizer da alteração da data
num documento que se supõe
original.

Os vereadores asseguram

que o projeto saiu da Casa
�

com a tal cláusula (que obriga
a compra do terreno anexo ao

terminal urbano para obras de

ampliação). 'O Executivo
rebate e diz que não. Mostra
o documento, com a marca

d'água e a rubrica da Câmara,
para provar a não inclusão da

A população não admite

tergiversação, tampouco
desculpas esfarrapadas e

acordos espúrios para
,

fechar o balanço. Exige
.

transparência.
mesma. Mas como a Procura
doria-Geral do município
explica a alteração na data,
no documento?

O imbróglio é resultado da
falta de respeito de membros
dos dois poderes para com o

município e a sociedade. A
câmara não poderia errar

num procedimento igual a

esse, com reflexos diretos à

população. Por outro lado, o
Executivo não tinha o direito
de mudar a data. Constitu-

cionalmente, poderia alterar
o bojo da proposta e devolvê-
la ao Legislative."

.

·.A população não' admite'
tergiversação, tampouco
desculpas esfarrapadas e .

acordos espúrios para fechar
o balanço. Exige transparên
cia e um mínimo de respeito.
Caso contrário, perderá de
vez as quirelas. de credíbili
dade que ainda restam na

classe política.
Todavia, admite-se que

-haja apenas um equívoco,
como alertou o diretor da

Câmara, Ruy Lessmann.
Neste caso, cabe uma explica
ção rápida, 'convincente e

honesta por parte dos dois

poderes. Até porque, trata-se

de uma casa de leis e do

gerente da cidade. Represen
tantes do povo, amparados por

.

um diploma legal e legítimo.

• ENTRE ASPAS

" Não à opressão, Bush não é bem-vindo. Bush é o senhor da opressão
dos países latino-americanos, dizemos não ao senhor da guerra"
Faixa colocada ontem na entrada principal do plenário da Câmara dos Deputados, um dia antes
da chegada de George Bush ao Brasil

"Um gol contra no sistema de orientação para a sociedade"
Presidente nacional da OAB, Cezar Britto, em referência à decisão doOonselho Nacional de Justiça sobre os

vencimentos dos desembargadores dos Tribunais de Justiça.

'�á assinei meu nome na chapa do Temer. O Jobim nos deixou com a corda nas

mãos, tomou a decisão sem conversar com a gente"
'

Senador ,Ge[son Camata pondo fim ao boicote proposto por parte do PMDB à convenção de domingo.
,

.

• PONTO ,DE VISTA
-

A mulher de hoje

. ,A Igrej a anuncia às
. mulheres: "A hora está

chegando. A hora já chegou,
em que a vocação da mulher
se realiza em plenitude; a hora
em que a mulher adquire na

.

sociedade uma influência e

um brilho jamais atingidos até
agora. Neste momento, em

que a humanidade conhece
uma mudança tão profunda,
as mulheres impregnadas do

, Espírito do Evangelho podem
ajudarmuito a humanidade a

não decair" (Vaticano II) .:
Esse é um grito de alerta

para nós, mulheres, contra
uma cultura escrava que o

mundo nos impôs. Amulher é
valorizada pela sua beleza
estética, que ressalta os

atributos físicos. A mulher,
transformada em objeto de
sensualidade, de consumismo,

.Luzia Santiago
Apresentadora do programa Sorrindo
pra Vida, da TV Canção Nova, autora
do livro Sofrer e Amar, e co-fundadora
da Comunidade Canção Nova.

de infidelidade e exploração vida..

sexual, é provocada ' A exemplo de Maria, a

constantemente a lutar pelos mulher encontra forças para
seus próprios direitos em pé de lutar e sair vitoriosa rias

igualdade com os homens, situaçõesmais dolorosas e

como se isto constituísse a sua desesperadoras. Como Maria,
realização pessoal. a mulher permanece em pé,

Deus é Quem convoca a renovando a coragem e a

mulher a assumir o seu impor- esperança no seu testemunho
tante papel na construção de de cada dia. O segredo de
uma nova sociedade. A Maria é a chave para toda e

mulher, em suamissão demãe, qualquermulher: ser cheia do
profissional, intercessora, Espírito Santo, porque Ele faz
amiga, companheira e edu- novas todas as coisas!
cadora, gera homens novos, A mulher que confia em

.

famílias novas, para ummundo Maria, a Mãe de Jesus, jamais
novo. se desencaminha, ou se

Maria, a Mãe do Senhor, é desespera. Ao contrário, ela
o exemplo maior de quem se vai se deixando moldar por
deixou impregnar pelo Espírito

.

Deus, independentemente de
do Evangelho, permanecendo ' idade ou classe social. Como
firme ao pé da cruz, porque Maria, ela se põe a serviço do
acreditou e confiou na força próximo, como colaboradora
do Projeto de Deus para a sua da criação.

O CORREIO DO POV
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• DOS BLOGS

.

laif:i�iicANTANHÊDE
Lado a lado
com o vencedor
Lula fez com Nelson Jobim a

rnesrníssma coisa que fez
com Aldo Rebelo: fingiu que'
foi, mas não foi. Ou seja:
driblou o seu "candidato
preferido" na última hora e

mareou o gol com o

candidato previamente
vitorioso. Na eleição para a

presidência da Câmara, Lula

espalhou aos quatro ventos

que apoiava o deputado Aldo
Rebelo. Bastou o petista
Arlindo Chinaglia
arregimentar forças e

mostrar reais condições de
vitória, tudo mudou. Agora,
repetiu-se o mesmo script.
Nelson Jobim era o favorito
de Lula para a presidência do
PMDB, mas quem tem a

máquina partidária e a

manha congressual é Michel
Temer. Lula era Jobim desde
criancinha, mas cresceu,
encorpou e, já adulto,
passou-se para o .lado de
Temer, ou seja, para olado
do vencedor. E nem

disfarçou.

�elianeC@UDI,com.br

• DO LEITOR

Elas e nós

Hoje, 8 de março, come

mora-se o Dia Internacional
da Mulher, data que, ao

mesmo tempo, faz uma

homenagem - mais do que

justa e merecida - a essas belas

guerreiras e relembra a luta
.

delas em favor dos direitos'
trabalhistas e da dignidade
humana.

Pormuito tempo, amulher
foi considerada sexo frágil,
muito embora renham de
monstrado grande capacidade
em superar os obstáculo
impostos diariamente pela vida
moderna e de ultrapassar os

limites da ternura e da

compreensão.
Esposas, mães, trabalhado

ras enfrentam - muitas vezes -

Idi!:J3iU'JDlMENSTEIN

Coragem,
aborto e drogas
Pode-se não gostar das
idéias do governador do Rio,
Sérgio Cabral, mas não vejo
como deixá-lo de considerar
um político corajoso, por
tocar em temas delicados.
como aborto e legalização de

drogas. A criminalidade tem
várias causas e deve ser

enfrentada em múltiplos
flancos preventivos e

repressivos. É o que tenho
visto funcionar em prolates
contra a violência dentro e

fora do Brasil. Nessa

complexa ofensiva.
certamente facilitar que a

mulher possa determinar o

tamanho de sua família
evitando filhos indesejados
é um, entre tantos

recursos, para reduzir a

exclusão. Muita gente .séria
vai se convencendo ou

suspeitando de que a

.clandestinidade acaba

agregando violência ao

vício, que deveria ser

tratado como uma questão
se saúde pública.

4J palavladoleilor@uol.com.br

a tríplice jornada com uma

garra de nos causar inveja. Pela
competência, estão conquis
tando os espaços, antes reserva
dos aos homens, e provando
serem merecedoras de um'

pouco de mais atenção, de
reconhecimento e de respeito .

Infelizmente, a igualdade
ainda não atingiu o mercado
de trabalho. As mulheres
continuam ganhando menos

do que os homens para
exercerem as mesmas funções.
Em casa, a "rainha do lar",
mantém a tradição secular de
assumir as responsabilidades de
cuidar da família; organizar e
administrar a casa. Somente
um ser capaz de gerar uma

nova vida pode suportar com

L

Por que as pessoas
se apaiXonam? (
Você achava que o amor

.

t
nascia no coração? Engano�.
se. Segundo a última edição
'da revista Wired, clennstas I

descobriram a origem r 1

química do amor. Vou tradu .

o texto, espero que esteja
cientificamente correto.
Voltando ao amor, os

, culpados por tudo são os

neurotransmissores que
I'

atuam sobre o sistema de

recompensa do cérebro. Ao
responder a um estímulo dos
olhos (ou do nariz) provocado
por uma determinada pessoa;
o cérebro produz dopamina,
substância que alavanca um,

desejo sexual. Os níveis de
serotonina aumentam, criand

aquele sentimento de 'não

consigo viver sem essa

pessoa'. Aí entram em ação a

ocitocina e a vasopressina, �:
dois hormônios produzidos .

pelo hipotálamo. A duplinha é�
tiro e queda: quando se

juntam; deixam a gente com

aquela cara de bobo e a �
cabeça longe.

"

4)http://bIOQ.estadao.com.b,lblogtpalavra

,.Ronaldo Raulino
Vereador em Jaraguá do Sul

um sorriso tamanha injustiça
Nós, homens e político

que discursamos em favor
,

igualdade e da justiça, tem
a obrigação ética do exempt
Começando em casa e depci
estendendo as ações de respei'
to e compreensão para co�
todas as mulheres, principal
mente aquelas fragilizadas. At
porque, sem elas nada somos,

Parabéns a todas as mul1ie
res emuito obrigado pela com

panhia, pelo exemplo e pel
vida,' Que o 8 de março s�!
mais do que um dia de home
nagens, mas de reflexão acer ,

do papel da mulher e da dívidl
centenária que a sociedade
ainda dominada pelos borneo
tem para com elas.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser e�viados pOf
e-mail redação@ocorreiodopo�o.com.br. ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de .Oliveira 246, c�P
89251 200, Caixa Postal 19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão
publicados). 'I
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POLITICA
redacéjo@jornalcorreiodopovo,com,br
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I: -ÊQUERIMENTO: PEDIDO PARA INSTAURAR COMISSÃO LEVA ASSINATURA DE TR�S VEREADORES

I da Câmara apura denúncia
ontra Secretaria de Saúde
Caso veio. a público

�ro agosto de 2005,
: ' mas só agora vai

e-r ínvesnçado
IS 21

,
' CAROLINA TOMASELLI
UARAMIRIM

IO�tUO
ão OBA Câmara de Vereadores
� ae{Juaramirim vai constituir
I ruma CI (Comissão de

U�mquérito) para apurar
denúncia de irregularidade
envolvendo a Secretaria de
Saúde e Bern-Estar Social.

1 O requerimento solicitando
�. instauração da comissão foi

O apresentado na sessão de

IS segunda-feira pelos verea-

j �p._res Marcos Mannes.
la, (�:SDB), João Deniz Víck

·

(PMDB) e Maria Lúcia
1. Richard (PMDB) . Para ser

.

· criada uma CI, o Regimento
dn bttierno da Casa exige três

.' assinaturas.

Os vereadores vão apurar
a s� lhouve irtegularidade na

·i denúncia feita por Maristela
Bonatti Balsanelli em agosto

,

ôe' de 2005. A dona de casa

, alegou ter pagado para fazer
uM exame de ultra

.;:onografia em [oinville ,

intermediado pela Secreta
: ria de Saúde e Bem-Estar
>--

· Social de Guaramirim. No

,,":': /�;",�, '�'
João Deniz: "Seria omissão nossa (dos vereadores) não formar a comissão"

entanto, o recebido teria sido

preenchido em nome da

prefeitura, que ficou com o

d�cumento, porém não

restituiu a quantia paga por
ela. Maristela assinou então

um termo de denúncia, que
foi encaminhado junto com

um ofício acordado por todos
-os vereadores cobrando

explicações da prefeitura.

Um ano depois, o então

presidente da Casa Marcos
Mannes se pronunciou na

tribuna para informar os

vereadores sobre o envio da

resposta pela prefeitura que,

segundo ele, não esclareceu
o fato. "Gostaríamos de

informações sobre este

recibo, onde ele está, qual o
procedimento para paga-

menta, mas a prefeitura não
respondeu nossas perguntas",
criticou Mannes, que na

ocasião já havia levantado a

hipótese de se apurar o caso

através de uma CI.

Segundo o vereador João
Deniz Vick, a votação de
projetos polêmicos, incluin
do o novo Regimento Inter
no e Lei Orgânica domuni
cípio acabaram por protelar
a investigação no âmbito do
Legislativo. "Tomara que
não exista nenhum-preble
rna, mas cabe a nós fisca
lizarmos. Se houve erro, os

responsáveis terão que ser

penalizados", disse Vick,
informando que a CI deve
ser formalizada na próxima
segunda-feira, quando as

bancadas vão indicar seus.

representantes.
De acordo com o presi

dente da Casa, Evaldo [un
ekes (PT), a comissão terá
seis integrantes - dois. indi
cados .pelo PMDB, dois pelo
PP e urn-do PSDB -, que,
terão 60 dias para concluir
as inves tigações, prazo
prorrogável pormais 60 dias.
Deniz Vick disse que a

bancada do PMDB - ele
Maria Lúcia e Osni Bylaardt
- se reuniu ontem, mas ainda
não definiu quais nomes irá
indicar.

Temporão
a .r;)'Jo domingo, a população de
). ,.ruo Negrinho volta às umas

, �ma eleger o prefeito da
eoídade. Eleito em outubro de
.. (21Q04, com 51,42% dos votos
)' -lIzájlidos, Almir Kalbusch
li j�I1MDB) foi cassado pela
. ;Justiça, acusado de propa
J '�21.nda fora do prazo .. O vice,
t 5�bel Schroeder (PMDB),
i -teve a candidatura impugna
; 'xd-8J, mas cabe recurso.
I -[T,O resultado das eleições deve
I der divulgado até às 20 horas.

Ii,' O relatório sobre o respeito
caos direitos humanosnomundo

, ,:,�xio Departamento de Estado
.

, ,odos Estados Unidos - faz duras
críticas ao Brasil.Não deixa de
ter razão, a polícia brasileira é
muito violenta. Mas os EUA

�o têmmoral para criticar. São
·

os maiores violadores do
mundo.

Expectativa
Petistas de Jaraguá do Sul

aguardam o resultado do

congresso nacional do par

tido, que acontece ern julho,
para iniciar as discussões
internas com vista às eleições
municipais do ano que vem.

Acreditam que, a partir das
deliberações nacionais.. seja
possível traçar a linha

programática e definir as

estratégias eleitorais.

Alguns vão mais longe:
novas eleições nomunicípio.

De banda
.

A ex-vereadora Elisabet
Mattedi afirmou que não

existe posição oficial do PFL
sobre a: chapa majoritária
anunciada pelo então verea

dor Carione Pavariello. "Vejo
com bons olhos uma aliança
com o PSDB", disse, jogando
água fria nas- pretensões do

.

hoje diretor da Fesporte.

, O CORREIO DO POVO

Câmara de Corupá
monta as comissões
O recesso parlamentar

encerrou dia 15 de fevereiro,
mas é a partir desta semana

que os vereadores de Corupá
começam a se 'debruçar sobre
projetos de lei, resoluções e

decretos encaminhados pelo
Executivo ou originados no

próprio Legislativo. Na

segunda-feira, foram definidos
os integrantes das comissões

técnicas, responsáveis por
analisar cada uma das

propostas e apresentar

pafeceres, favoráveis' ou
contrários, antes da votação
em plenário.
A escolha dos nomes

obedeceu a proporcio
nalidade dos partidos que

integram a Casa. Das quatro
cormssoes, duas serão

presididas pelo PPS e outras

duas pelo PP, mas todos os

vereadores integram alguma'
delas, com de Loriano Costa

(PSDB), impedido por ser o

presidente da Câmara. Ao

todo, tramitam na Casa 10

projetos de lei, oito de origem
do Executivo e dois assinados

por vereadores, além de uma

resolução e de um projeto de
lei complementar, estes dois
de autoria do vereador

.

Loriano Costa.

FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTOS
Presldente - Lauro Twardowski (PPS) . .

Vice-Presidente - Alceu Minatti (PMOB)
Relator - Nilton Richter (PP)

�EGISLAÇÃO, JUSTiÇA E REDAÇÃO
Presidente - Everaldo Mokwa (PP)
Vice-Presidente - Adelino Hauffe (PMOB)
Relator - Bernadete Hillbrecht (PPS)

OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS
Presidente - Lauro Twardowski (PPS)
Vice-Presidente - Alceu Minatti (PMOB)
Relator -" Gilmar Brayer (PP)

EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Presldente - Everaldo Mokwa (PP)
Vice-Presidente - Bernadete Hillbrecht (PPS)
Relator - Herrmann Suesenbach (PMOB)

Dúvida
Aquestão é saber de que

lado ficará o PCdoB nas

eleições de 2008. A orien

tação nacional é coligação
com partidos da base do go
verno Lula. O PR do prefei
to Moacir Bertoldi e o PT
do ex-deputado Dionei da
Silva são da base, mas serão
adversários.

Alternativa
Talvez o PCdaB esteja

antecipando uma aliança
entre o PR e o PI no ano

que vem. O que não é nada
absurdo, já que parte do PI
é simpática à idéia e, se

depender de Bertoldi, a

coligação é favas contadas.
Lula é do PT e o vice José
Alencar do PR

Processo I
o Ministério\Público do Trabalho propôs ação civil de

improbidade contra o município de Brusque, por
irregularidades envoLvendo a Codeb (Companhia do
Desenvolvimento e Urbanização de Brusque) e o Instituto

Dehoniano Integrado dos Amigos da Antena. Esse último
tem contrato milionário com a administração para realizar
o Projeto Brusque Eficaz.

Processo II
.

A Codeb, já condenada na justiça pelo não recolhimento
d'e FGTS e INSS,' deve responder solidariamente pela
admissãosem concurso público e terceirização irregular,
feita através do Instituto Dehoniano.

Processo III
Além de pedir na ação o pagamento das dívidas da Codeb

e do município com o FGTS, o Ministério Público pede
indenização a título de dano moral, revertida para o FAT,
de R$ 6.349.568,97, correspondente ao contrato firmado
com o Instituto.Dehoniano, a ser page> solidariamente pelos
condenados.

�

O Ministério Público pede o afastamento do prefeito Ciro
Roza (PFL). .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ESTOQUE LIMPO: COMÉRCIO PRECISA REPOR VENTILADORES A CADA DOIS DIAS

Lojas comemoram aumento das
vendas na tínna de climatizaçãohi

.

.

:temperaturas altas
[fazem clientes,
iprocurar alternativas

3para se livrar do calor
1�

.

;:!(ELLY ERDMANN
8GUARAMIRIM

s As temperaturas altas

aregistradas nas últimas

-semanas aqueceram as

vendas de ventiladores e

aparelhos de ar-condicionado.
I t procura é tanta que as lojas
precisam repor os estoques
constantemente.

B: Segundo o gerente Cris
tianoAndrade, só no início da

jjnanhã de ontem, foram.
comercializados três equipa
�inentos da linha de clima-
o-

"tização. Esta é considerada a

GÍnédia diária em semanas

q'normais" de Ve�ão e o
£' .

aumento vem surpreendendo
�s vendedores. "Comparando
...._., .. .

com janeiro, o crescimento em

Bfevereiro e começo de março
né de cerca de 180%", afirmou
fiA.ndrade.
K Situação semelhante é
vivenciada emoutro estabele

::_cimento de eletrodomésticos
: de Guaramirim. Conforme

CÉSAR JUNKES/OCP

I

explica Osvaldo Ruedger, na
terça-feira passada de oito

aparelhos de ar-condicio
nado, sobraram apenas dois.
O mesmo ocorreu com os

ventiladores, que já estão em
falta nas prateleiras. Para o

gerente, esta é a melhor

temporada de negócios
desde O ano 2000: de 30 a

, 40%amais.
Em outra loja do

município, o responsável, ,

Elizeu Santos, comenta que
está difícil atender todos os

clientes. "Só tenho dois'

circuladores de ar e já tive que
mandar consumidores embora

porque não tenho mais ar

condicionado", disse. Amaioria
deles não quer esperar a.

reposição de mercadoria e

prefere procurar a concorrência.
O objetivo é ter os produtosem
casa o mais rápido possível.

Exemplo disso é o labo
ratoristaSebastião dos Passos. Ele

aproveitou amanhã de quarta
feira para pesquisar preços de
ventiladores no comércio

guaramirense. "Minha mulher

pediu para comprar um de teto,

hoje, porque não suportamais
o calor na cozinha de casa",
explicou.

PREÇOS - Para· quem
pensa em fazer o mesmo que
Sebastião, . vale lembrar que
as lojas costumam facilitar o

pagamento destes equipa
mentos de climatização, com
parcelas' em até 24 meses. A
média de preços varia

conforme a marca e a

potência. O ar-condicionado
mais barato está na faixa de
R$ 699, e no· caso dos
ventiladores, R$ 60.

Asséssor participa do programa 'O Aprendiz'
! 'POMERODE
I
: ..

i' O funcionário da
I Secretar ia de Saúde de

Pomerode, Marçal Júnior,
esteve entre os finalistas do

programa O Aprendiz', do
empresário Roberto Justus
na Rede Record. Ele se

inscreveu no início do ano,

via internet, e nesta semana
� :enfrentou 18 horas de

viagem e foi até o Rio de

Janeiro para ser entre

vistado pelo apresentador.
Segundo o concorrente,

mesmo não sendo escolhido

para continuar na seleção,
, só o fato de ter participado
i já é o bastante. "De 26 mil

�insc.ritos eu fiquei entre os

�290", comentou. Ele levou ao

(�conhecimento de Justus
,-;.:·um projeto de assessoria

,,;pata a administração pú
. -blíca, que tem o objetivo de
auxiliar o prefeito a utilizar

,; 'o dinheiro dos con tr i- .

buintes.
Este modelo não agra

dou a equipe de O Apren
diz. Mas, de acordo com jú
nior, "ele (Roberto Justus)

�----�__......__.- ._._.!.._.-���-.-,-�_.

CÉSAR JUNKES/OCP

O Secretário de Saúde Marçal Júnior foi entrevistado por Viviane Ventura e Roberto Justus

foi muito educado e

sincero ao infor�ar que
meu projeto não agregaria
valor à sua imagem e por
isso estava me dispensan
do". A resposta não frus
trou o candidato. O asse-

.
ssor de Saúde diz ter voltado
a Pomerode com sorriso no

rosto,' cheio de idéias e

propostas' para colocar o

projeto em prática.. .

O programa vai ao' ar nos
próximos meses e está na

quarta edição. Desta vez; o

publicitário procura um

sócio. O prêmio final é. de
R$ 1 milhão, dinheiro'
suficiente' para investir na

empresa aberta pelos dois.

(KE)
.

r
... - .. - .:�. __ - ._ - -- - - ,�- ----fJ---

Obras na Ponte.Baixa
terminam em març�,�.

CORUPÁ explicou. c

No total, a construção
deve custar R$ 134 rnih

Destes, R$ 106 mil e 500 sãd
provenientes da Secretaria de
Estado da Infra-Estrutura e os

outros R$ 27 mil e 500 fazem
parte da contrapartida
exigida da administraçãe
pública municipal.
A ponte baixa, como

também é conhecida, faz parte
das esperanças da população
que mora no Ano Bom e

Itapocu. Para Íris Heinrich, "a
obra está demorando demais" i
porém, mesmo inacabada, ela
prefere passar pelo local

J

porque "ganha quase meia

hora" no trajeto até o Centrg
de Corupá. (KE)

A Ponte Humbold, que

liga o Centro aos bairros Ano
Bom e Itapocu, ainda não

ficou pronta. Há um mês a

perspectiva era de inaugurar
a obra no início deste mês,
mas agora, a finalização deve
ficar para o início da segunda .

quinzena de março.
Conforme o diretor de

Planejamento e Engenharia,
Juliano Pedro Scandolara, os
trabalhos pararam por culpa
da empresa vencedora da

licitação. "Conversamos nesta
semana e eles vão retomar

para aproveitar o tempo bom.
A meta é terminar na sexta

feira da semana que vem",

EDUCAÇÃO INFANTil DO MARISTA

Na última quarta-feira de fevereiro as turmas do
Infantil 4 e 5 do Colégio Marista São Luís,
realizaramrnals uma das atividades pastorais,
o "Encontro de Formação". 1

Neste ano o objetivo maior é proporcionar ao "'

educando a oportunidade d� conhecer' mais e r:

melhor a vida do Irmão Marista. Para isso os .

alunos foram até a residência Marista, o Centro :

de Formação. Visitaram a casa, conversaram
.,

com os Irmãos Marcondes e Nilo e também com :,

os formandos que lá estavam.

Foi uma manhã diferente onde foram'
desenvolvidas atividades de integração de
turmas e do carisma Marista. O encontro teve .�

ó.

como tema "Vida e missão do Irmão Marista"
J

e esteve repleto de momentos de muita

descontração, partilha, brincadeiras, músicas, '

diálogo e amizade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Comunidade do
São Luís teme que
obra vai poluir e

desvalorizar imóveis

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

Na próxima terça-feira, às
17h30, moradores do Bairro
São Luís reúnem-se no Fórum
como promotor de Justiça do
meio-ambiente, Alexandre
Schrriitt dos Santos. Eles vão
debater a· implantação de
uma estação de tratamento de
esgoto que o Samae (Serviço'
AutônomoMunicipaldeÁgual
e Esgoto) pretende construir
nos fundos do ParqueMalwee.
A comunidade teme que a

obra cause mau cheiro e

desvalorize os imóveis

próximos.
"Existem outros terrenos no

bairro, em áreas menos urba
nízadas. Por que não cons

troem essa estação em um

lugar mais afastado?", ques
tionou o aposentado Mario

Vogel, 53 anos, que mora

.próxímo ao local. "Na Ilha da.
.

"

'"'"

REGIAO QUINTA.FEIRA, IH 8e ffliFq8 Be 2edf I SA

Figueira (onde há estação de
tratamento de esgoto), tem
dias que o cheiro é insupor
tável" " comentou' a também

aposentadaEma KlemanMar
quardt,72.

O assessor de informação e

tecnologia do Samae, Adilson
Miotto, garante que a Estação
de Tratamento de Esgoto não
causará mau cheiro porque o

sistema é fechado e conta com

um sensor para limpeza auto
mática das peneiras da tubu

lação. "Nas estaçõesmais anti
gas a limpeza era manual, e o

odor era liberado com abertura
das tampas de manutenção",
explicou, informando que as

obras começam em junho.
Ele. diz que o lugar foi

escolhido por ter tamanho e

localização estratégica para
atender 70 mil habitantes dos

. bairros São Luís, Jaraguá
Esquerdo, Tifa Martins, Barra
do Rio Cerro, Barra do Rio
Molha e parte da Vila Lenzi e

Nova. Brasília. Segundo
Miotto, os outros terrenos

disponíveis naquela região não
tinham geografia adequada.O
investimento total para

reglao@ocorrelodopovo,com,br

PIER.O RAGAZZI/OCP

Mario Vogel (primeiro à direita) questiona construção junto aos vizinhos

construção do sistema e da rede
coletora é de R$ 6.750milhões,
sendo R$ 700 mil de recursos

próprios eR$ 6.000.050milhões
financiado junto à Caixa
Econômica Federal.

ATENDIMENTO-Cerca
de 50% da população é
atendida com esgoto tratadono

município. No momento, o

Samae também está ampliando
a rede coletora de esgoto do

Bairro Água Verde na Rua
Prefeito José Bauer (Três Rios
do Sul). As obras começaram
na semana passada e devem
ficar prontas em uma semana.

No próximo mês a autarquia
pretende começar a ampliação
da rede coletora de esgoto do
Bairro Nereu Ramos. As obras
acontecerão nos loteamentos
Souza e SantoAntônio e devem
ser finalizadas em junho.

JARAGUÁ DO SUL

Amanhã é o último dia

para pagar o IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano)
à vista ou pedir isenção.
Quem pagar em parcela
única terá desconto de 18%
sobre o imposto, exceto as

taxas de limpeza pública e

coleta de lixo. Já a quitação
de forma parcelada pode ser

feita em até 8 vezes,

dependendo do valor do
imóvel.

Quanto à isenção, os

agricultores que tiveram o

A gerente de Educação da
Secretária de Desenvolvi
mento Regional, DerÜ
Rateke, diz que o atendí
mento na Nilda Salai será
restrito às salas de aula, pois
não está prevista ampliaçãodo
espaço.A extensão foi ativada
nova-mente porque ,a
distância até o CAlC
dificultava a loco-moção da
maioriados alunos quemoram
na Tifa Martins. A distância
entre as insti-tuiçôes é de cerca
de dois quilômetros. (DZ) ,

pedido indeferido no ano

passado devem solicitá-la no
setor de tributação da

prefeitura. Tem direito ao

benefício os contribuíntes
que possuem apenas um

imóvel em área urbana corn
menos de 1.200 metro's
quadrados e renda familidr
de até três salários mínimos;
ex-combatentes da Segunda
Guerra Mundial; entidades
assistenciais e agricultores
que cultivam em área

urbana. Mais informações
pelo telefone (47) 3372-
8216. (DZ)

Aulas começam dia 19

T�CNOLOGIA: SAMAE GARANTE QUE LIMPEZA É AUTOMÁTICA E NÃO VAI LIBERAR ODOR IPTU pode ser pago
Moradores debatem estação de à vista até amanhA
"

'

tratamento de esgoto no Fórum

!Caixa emite CPF gratuito para mulheres'
i
l Para lembrar o "Dia Inter-

1 nacional da Mulher", come

l morado hoje, a CaíxaEconô- .

1 mica Federal vai emitir, até
; amanhã, CPFs gratuitos para

! mulheres. A expectativa é

i atender cerca de 300 mil
: brasileiras epossibilitar o acesso
1 à programas federais, inclusão'
1 bancária, microcrédito e

! outros benefícios.
,

As mulheres interessadas

) em solicitar a emissão de CPF,
: 2ª via ou atualização cadastral
: devem procurar qualquer
! agência da Caixa em horário
: de atendimento bancário. Os

; serviços estarão isentos da

i tarifa de R$ 5,50.OCPF é um

! documento básico para que o

! cidadão possa ter conta

: bancária, . participar de

: concurso público, obter

i empréstimo popular ou

i 'financiamento habitacional.

,

Esta é a quarta edição da

; ação de inclusão social feita
.

pela Caixa, que beneficiou

.! mais de 936 mll mulheres em
: três anos. A iniciativa faz parte
: do Projeto Caixa Fome Zero,
: que busca promover a

� � igualdade entre os sexos e a

autonomia das mulheres.

DIVULGAÇAo

o CPF é um documento- obrigatório para abertura de contas, retirada de beneficios do governo, entre outros,

�DOCUMeNTOS NECESSÁRIOS

Emissão de CPF
-Identidade ou equivalente, como carteira de habilitação (modelo novo);
- Certidão de Nascimento;
- Título de Eleitor;
- Comprovante de residência

28 via
- RG ou equivalente;
- Título de Eleitor ou certidão da Justiça Eleitoral que ateste a não obrigatoriedade do alistamento eleitoral no

caso de mulheres maiores de 18 anos e menores de 70 anos;
,

- Documento que comprove a inscrição no CPF

Atualização cadastral
- RG ou equivalente;
- Número do CPF;

.

- Título de ,Eleitor;
- Documento de solicitação de alteração.

EDITAL DE ABERTURA
DE INSCRiÇÃO DE CHAPAS

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, silo à Rua Augusto Mielke, 466,
nesta cidade, no próximo dia 26 de março de 2007, às 1 9h em primeira convocação
e/ou às 19h30mln em segunda e última convocação. Informamos também que
somente serão aceitas chapas completas, com todos os cargos preenchidos e que
as inscrições se encerrarão duas horas antes do horário lixado para inicio da
reunião. �

Jaraguá do Sul, 01 de março de 2007,

lIário Bruch
Presidente do

Conselho Deliberativo

As aulas na extensão da
Escola Estadual Darci Franke
Welk começam no dia 19, na
Escola Municipal Maria Nilda
Salai, 'Bairro Tifa Martins. A
extensão foi desativada em

,

dezembro de 2006 pela falta de
biblioteca" secretaria e sala de
informática. Desde o dia 26, a
instituição funciona somente

no espaço da EscolaMunicipal
Renato Pradi (CAlC), no
Bairro Jaraguá Esquerdo. A
Darci Franke atende 480
alunos do Ensino Médio.

'AMBATIM

Associação de moradores do bairro Tifa
Martins. Saúda todas as mulheres pel
passagem de seu dia, desejando a todas

muito sucesso em suas ações

10/03/2007 eTC Laço Jaraguaense j
:�:::::::::�a:::�clt����::::I:��:�!,:o973�741 I '�.

' ,�

.Po.toa de Vendae: Posto MarcoU. - Gauchlta - Smurfs LancheI _ Cala Oa",palra i"
_.
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Posse na Aciam
I .

PIERD RAGAZZI/DCP

jAcontece hoje a posse do
presídente reeleito Mauro
Bbmorski à frente da

I

Acíam (Associação Em-
presarial de Massaran
duba): Completam a

ekecutiva da entidade:
Mario Sebold, Ivan Vegini,
Sídnei Meyer, Wanderlei
Deretti, Mauri da Silva,
Geraldo Micheluzzi,
Riichard Alvino, Voelz
[uníor e Silvério Gross.

. !
I

A expectativa é que
cerca de 150 pessoas
participem da solenidade
de pose. Entre os convidados
estão associados, empresas e

associações da. região. Na
ocasião vai acontecer a

palestra com o presidente da
Associação Empresarial de
Schoroeder Alceu Grade. A
pose acontece na Sociedade
Atiradores deMassaranduba,
às 19h30.

.

. Somente até hoje os profissionais que desejammudar
<Ie unidade escolar podem participar do Concurso de
Remoção de Assistentes Técnicos Pedagógicos e

Assis'tentes em Educação.O funcionário poderá ser

rémovtdo para qualquer uma das escolas, observada
sua pontuação e a classífícação. O resultado do
processo de remoção serápublicado no dia 30demarço

� em tódas as regionais. Os interessados devem procurar
vasGerências Regionais de Educação para preencher a,r,

ficha de tnscfição, O edital está disponível no
endereço: www.sed.rct-sc.br,

S:'ociesc divulga ações
(:) consultor comercial de capacitação empresarial da

Sddesc, Renato José Belli Junior, apresentou os projetos.

d£'fustituição no Espaço Empresarial da Plenária Acijs e

A:Ifevi da última segunda-feira.A entidade possui convênio
cõbi a FGV (Fundação Getulio Vargas), uma das mais

q��lificadas instituições de ensino do País. O convenio foi
firmado com as regiões das cidades de Joinville, Itajaí e
Floríanópolís e conta com 40 turmas já em andamento. A
Sociesc � a FGV oferecem em Jaraguá do Sul os cursos de
MBA em Gestão Empresarial e a pós-graduação em

Engenharia de Produção.

8� Mistério de Picasso'
:�..)�,
�:;�:
s.*'> "

��Acontece hoje na sede da integrante do Projeto 'A:t"_ ....

��ap (Associação de escola vai ao, Cinema', do
�stas Plásticos de Jaraguá Sese Nacional e prevê para
d�- Sul) a exibição do

.

2007, chegar aos 50 mil
d6cumentário francês 'O espectadores, com 30 filmes
:Mistério de Picasso'. A e documentários nacionais
AJAP foi escolhida para e estrangeiros, licenciados
,:eaiar o evento, por ser um . para exibição. O evento

,

I

�paço de criação artística começa às 19h3 O e tem

realízação de exposições entrada franca. As reservas
�. arte. A exibição do podemserfeitas no telefone
dccumentárío faz' parte 3371-9177.

redacao@ocorrelodopovo.com.br

Concurso Weg compra a TraIo
o Melhor Lugar do

Mundo é o tema do' 6º
Concurso de Redação Ler é
Preciso do Instituto Eco
futuro. As redações devem
ser enviadas até 15 de junho.
Mais informações, escla
recimento de dúvidas ou

solicitação de kits para a

participação no 0800 772
0099 ,au no site

www.omelhorlugardomUndo.orgh:

Palestra
Empresa de Blumenau traz

James Hunter para palestra
exclusiva no Brasil. O autor

de 'O Monge e o Executivo'
estará no 1 º Seminário
Santa Catarina Inovação e

Visão de Futuro. A palestra
acontece no dia 16 de
março, sexta-feira, às 19
horas, no Teatro Carlos
Gomes. Informações no

(47) 3335-0085.

Curso
O curso "Análise de

investimentos" é uma

capacitação para pessoas que
queiram entender um pouco
mais sobre o assunto.O curso

" acontece nos dias 21, 22, 28
e 29 de março, no Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul. Informações pelo
telefone 3275�7059 e e-mail

capacitacaoârg'acíjs.corn.br;

A Weg adquiriu a Trafo
Equipamentos Elétricos,
indústria de transformadores
da cidade de Gravataí (RS),
com filial em Hortolândia
(SP). O novo investimento
será agregado à unidade de
Negócios de Energia daWeg
e vai incorporar 400 novos

colaboradores, agora a

empresa terá 16 mil no por

todo o mundo. A Trafo
atingiu receita líquida de R$
155 milhões no ano passado.
As .duas unidades somam

mais de 33 mil metros

quadrados de área cons

truída. A empresa deve
investir, somente em

transformadores, o valor
aproximado de R$ .,35
milhões em 2007.

Vestibular
As inscrições para o

Vestibular de Iiwerno da
Acafe iniciam dia 10de
maio e seguem até 11 de
junho. A prova será dia 1º

de julho. Cerca de 13
. instituições superiores de
Santa Catarina participam
do Vestibular de Inverno.
Mais informações no

telefone (48) 3224-8860 ou

no site: www.acafe.org.br.

Bolsa ·Atleta
Termina no dia 31 de

março o prazo para que os

atletas sem patrocínio se

inscrevam para concorrer à
Bolsa Atleta. O auxílio tem
o objetivo de estimular e

melhorar os resultados dos
esportistas e garantir a

manutenção mensal para
treinos e competições. As"
exigên-cias para concorrer

a uma bolsa são ter idade
entre 12 e 14 anos, estar

matriculado na escola, estar
vinculado à entidade de
prática desportiva, ter

participado de compe

tições em 2006 e ter fili
ação em entidade espor
tiva. As ·inscrições no

endereço: www.espor
te.gov.brlbolsa atleta

Durante todo o dia de .

hoje as mulheres jaragua
enses podem contar vários
eventos. No Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul, às
19h30, acontece a palestra:
Liderança Feminina, ao

custo de R$10,\00. No
Terminal Rodoviário e

Praça Ângelo Piazera, será
realizada várias orientações
e panfletagem, a partir das
8h30. A Câmara de Vere
adores prestará sua home
nagem na sessão, às 19
horas. O Concerto de
Violão e Teatro "Serenata
Brasileira", será na .Unerj,"

. das 19h15 às 20h15, com
entrada franca. O Grupo
GATS apresenta o monó

logo "Creio", também na

Unerj, das 20h15 às 21hI5.
'O telefone para reservas e

informações é 033 71�9177.

DETALHE

DIVULGAÇÃO

<'

Doação da AABB
Na manhã de ontem a Biblioteca Pública Rui

Barbosa de Jaraguá do Sul recebeu uma doação de
livros da MBB (Associação Atlética do Banco do
Brasil). Foram cerca de 700 títulos que pertenciam ao

acervo bibliográfico da Associação. De acordo com o

presídente da entidade, Luis Celso Muniz, dentre as

obras doadas estão romances, coleções e enciclopédias.
Para ele, a demanda de empréstimosnaMBBémuíto
baixa, enquanto' que na, Biblioteca Municipal além
do associados, há também as escolas e entidades que
procuram por diversos títulQ$ e as obras que estavam,
paradas terão alguma utilidade.

O CORREIO DO POV

Garota Verão
No próximo sábado, dia
17, Santa Catarina vai
conhecer a Garota
Verão 2007. O concurso
de beleza acontece na

praia da Joaquina em

Florianópolis. O júri terá
que eleger a vencedora
e as duas princesas. O
evento será transmitido
pela RBS, às 15 horas
de sábado.

Curso
O Prominp (Programa
de Mobilização da
Indústria Nacional do
Petróleo e Gás Natural)
está com as inscrições
abertas para cursos de
nível superior e para
inspetores. As
inscrições são nos dias
12 a 23 de março e

deverão ser feitas pelo
endereço:
www.prominp ..

com.br.

Open Office
O coordenador do
Projeto Famelix da
Fameg, David Jourdain,
integra desde a última
sexta-feira a Comissão
Mundial do Open Offi,ce.
A Comissão Mundial é
composta pôr 26
profissionais de
diversos países. O Open
Office é a versão Linux
do Word, da Microsoft.

• OBITUÁRIO

Faleceu às 20:00h do dia
06/03, o senhor Germano
Viergutz, com idade de 91
anos.O velório foi realizado
na Igreja Redentor e o

sepultamento no Cemitério
Bom Jesus de Schroeder.

-INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

COMERCIAL

2,060 ,2,233 l'

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

2,111 2,113. Ie

PARALELO 2,20 2,30 l'

TURISMO

EURO

I COMPRA I VENDA I2,7823 2,7839

• BalSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO
Ie BOVESPA 42.667 -1,28%
Ie DOW JONES N. York 12.192' -112%

Ie MERVA[ (B. Aires) 1.995 -0,48%
Ie NIKKEI (Tokio) 16.764 ,-0,47%

• POUPANÇA • CUB março
0,5708% R$ 791 ,50
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TALENTO JARAGUAENSE: PAIXÃO PELA VELOCIDADE VEM DE PAI PARA FILHO
DIVULGAÇÁO

Paulo Henrique Krutzsch Júnior é o atuallíder do estadual de Cross Country na categoria 250cc nacional e quer pontuar o máximo possível no Brasileiro

Jovem quer trilhar futuro nas

pistas de motocross do Brasil
Paulo Krutzsch Jr.
tem apenas. 15 anos e

já vem fazendo bonito

JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

Todo fim-de-semana é a

mesma rotina. Equipamentos
e moto na sprinter e viagem.
Somente o destino é que se

'

diferencia, pois o objetivo é o

mesmo - as competições de
motocross. E pai e filho fazem
isso todo fim-de-semana.
Paulo Krutzsch e Paulo

Henrique KrutzschJúnior são
apaixonados pela velocidade.
Tanto que o pai largou o

ARGENTINA

Banco Central
investiga Maradona

O Banco Central da

Argentina pediu à Justiça que
o ex-jogador DiegoMaradona
seja investigado por suposta
lavagem de dinheiro. Segundo
o comunicado número 13.033
da entidade,' divulgado nesta

quarta-feira, a Gerência de
Controle Operações Especiais
do BCRA solicitou a inves

tigação em bancos e entidades
de crédito dos movimentos
monetários das contas de
Marado�a desde 2005.

esporte e o filho agora

compete, com o pai como
maior incentivador. Com

apenas 15 anos, Júnior já
desponta no Estadual de Cross
Country como líder e, pela
primeira vez, conseguiu ficar
entre os 40 classificados para
a final em um Campeonato
Brasileiro. Melhor ainda que
ele ficou em 150 lugar e

conquistou o primeiro ponto
no ranking nacional.

"A gente bateu na trave

várias vezes. Dessa vez ele
conseguiu o 380 tempo na

última volta de classificação
e ficou para a final. Ele largou
bem, se manteve entre os dez

primeiros, mas sentiu o

CRUZEIRO

Jovem jogador
deixará futebol

O volante Diogo, que
sofreu um enfarte durante
treinamento realizado pelo
Cruzeiro, no ano passado, não
tem condições de voltar a jogar
futebol profissionalmente. O
anúncio oficial do afastamento
deve ser feito pelo clube
mineiro ainda esta semana. Na
curta carreira no Cruzeiro, o
ex-atleta disputou 56 jogos,
sem marcar gols. A estréia foi
em 2005, contra o Ipatinga,
pelo CampeonatoMineiro.

cansaço", lembrou o pai. A
prova a que ele se refere foi
no último fim-de-semana, em
Indaiatuba (SP). Outra
história interessante é a

participação dele no estadual
de cross country (prova feita
em trilhas). "Teve um fim-de
semana que hão tinha prova.
Procuramos' na internet e

achamos esta em São Bento
do Sul. Decidimos ir e ele foi
a zebra do campeonato",
narrou. Júnior venceu a etapa
e é o atuallíder na categoria
2S0cc especial e vice naforça
livre especial.

,

O pai sempre competiu e,

quando ia treinar, levava o
filho junto. "Ele ficava lá

sentado só olhando. Até que
eu comprei uma moto

pequena e ele começou a

pra ticar também", disse
Krutzsch. Como os desafios
costumam aumentar a cada

ano, a dupla procura

patrocínio para continuar.

Júnior conta com apoio da
Nenê Peças e Pro Tork, e

procura ajuda para viagens,
inscrições e alimentação.
Entre os objetivos para 2007,
está o de conquistar a

melhor colocação possívelno
ranking nacional, além de
manter a boa colocação no

cross country e fazer um bom

estadual, que abre neste fim
de-semana em Gaspar.

• LINHA DE FUNDO

Confusões no esporte
Ano de Pan e as notícias de problemas nos basndoresdos esportes é -� .,:;};
freqüente. Hipismo e hóquei são alguns já divulgados pela imprensa. .:�
Outro problema vem incomodando também os atletas do bicicross. '

Depois de caminhar um bom tempo separado do Confederação
Brasileira de Ciclismo, a modalidade vem sofrendo assédio depois de
se tomar olímpico. Com duas federações, a específica e a de ciclismo,
ficou para maio a decisão sobre quem comandará a modalidade.

Segundo o diretor da equipe jaraguaense, Valdir Moretti, quem perde
com isso são os atletas, que não sabem que caminho seguir.

Streetball ,Mais um prêmio
As inscrições para o 11 o O ala Falcão recebeu ontem
Streetball já estão abertas. mais um prêmio individual. O
Os interessados podem jogador foi homenageado
procurar a Wizard, na Rua pelos Correios, - Patrocinador
Guilherme Weege, até o dia Oficial do Futsal do Brasil -

15 de março. A competição é como atleta destaque de
para atletas de 12 a 18 anos 2006. O prêmio foi entregue -\

de idade' e' acomecera nos pela atendente comercial dos ,"'�

dias 17 e 18 de março na ' Correios, Célia Ribeiro,
...;

_;,l(i
Praça Ângelo Piazera. O durante a cerimônia de
evento é um dos maiores do lançamento dos selos ;:\_

gênero no Brasil. alusivos ao Pan. _. q

Reforços
LiJ

Importância ... ..,:"
j ,;

ltamar Schulle vem O ala destacou a importância "

::- v'l
conseguindo mais reforços no de mais um prêmio em sua " ,.-,;

Joinville. Um deles já ,vestiu a canera uÉ bom ter este .,� t,..

camisa do Juventus. E o contato direto com o

meia-atacante Gringo, 21 patrocinador, além de ter o
anos, que estava no Volta reconhecimento do trabalho .

Redonda. O outro é Douglas, que vem sendo desenvolvido.
que atua corria volante e Mostra que todos os lados
zagueiro. Reza a lenda que estão satisfeitos, tanto quem
Schulle poce levar alguns apóia, quanto quem é
jogadores do Juventus para a apoiado", disse o craque da
disputa da Série C. Malwee.

Jorge Wag.ner é
liberado pela Fila

Samuel Lopes viaja
para seletiva do Pan
JARAGUÁ DO SUL

O atleta Samuel Lopes
viaja hoje para Resende, no
Rio de Janeiro. O atirador

olímpico participará da 3ª
Prova Seletiva para os Jogos
Pan-Americanos;' que serão

realizados na capital carioca.
Lopes compete namodalidade
carabina deitado e sua prova

'

acontece no sábado pela tarde,
no polígono de tiro da
AcademiaMilitar dasAgulhas
Negras. Na soma das duas

,primeiras seletivas Samuel
. lidera, porém a diferença de

-,

pontos entre os competidores
é mínima e todos possuem
chances de brigar pelas duas
vagas ao Pan.

Tentando manter a lide

rança, o atleta jaraguaense
treinou durante a semana

->1 .,

passada em Blumenau, r1<5';,:>
,

estande da Federação Catari
nense. Samuel permanecerá
em Resende após a seletiva, ':;:>

treinando com a Seleç��b
Brasileira. De lá embarca pa!�,\
o Rio de Janeiro, onde partici-

d '1
.

: ..)J
pa ' a 4ª e u uma etapa_
seletiva. �:� �

",:1

Barros está ansioso
:

par'a entrar na pista
VIPCOMMIDIVULG'ACÁD

SÃO PAULO
O São Paulo recebeu da

Fífa, ontem de manhã, o

documento que libera o meia

Jorge Wagner. Contratado no
final de janeiro, o jogador pode
estrear hoje, quando o time do
Morumbi encara o Guara

tinguetá, pelo Campeonato
Paulista. Desde que assinou

contrato com o São Paulo, o
jogador enfrentou verdadeira
novela para poder entrar em
campo. Sem Hugo, suspenso,
JorgeWagner é opção.

LOSAIL (CATAR)
O brasileiro Alexandre

Barros irá reiniciar o caminho
na MotoGp, depois de um

ano em que esteve fora,
competindo na Superbíke. O
piloto, o mais veterano da
categoria na atualidade, irá
representar a equipe Pramac

, d'Antin neste ano. E Barros
está vivendo uma' grande
expectativa pelo inicio da

,

competição, que acontece no
próximo sábado com a etapa
do Catar, na pista de Losail.

... "

,,;,

",-' ...
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Tricolor cai diante da Chapecoense
Moleque Travesso
perdeu Andrade e

Alex Albert para
O jogo de domingo

CHAPECÓ

Ainda não foi desta vez

que o [uventus venceu no

returno. Abusando de perder
gols, o tricolor perdeu por lxO
para a Chapecoense, ontem à

noite, no Estádio ÍndioCondá
em Chapecó. O único gol do
jogo foimarcado por Adriano,
aos 30 minutos do primeiro
tempo. Alémde perder o jogo,
o Moleque Travesso perdeu
dois jogadores para a partida
de domingo - Andrade levou
o terceiro amarelo e Alex
Albert foi expulso. Em casa,
no próximo domingo, o

tricolor busca a recuperação
diante do Brusque.
A Chapecoense, que

começou com três atacantes,
foi para cima desde o primeiro
minuto, quando Adriano
chutou forte para fora do gol
de Rudi. Aos quatrominutos,
o Juventus teve a chance de
abrir o placar, mas Mazinho,

na pequena área, cabeceou
para fora. O time da casa

buscava o gol a todo instante,
enquanto oMoleque Travesso
buscava encaixar um contra

ataque. Aos 30 minutos,
Adriano abriu o placar para o
Verdão do Oeste, que teve

pelomenosmais duas chances
de ampliar, mas a bola bateu
na trave, primeiro com Piter
e depois com o zagueiro
tricolor Luciano Sobrosa
quase marcando contra.
'No segundo tempo, o

Juventus voltou pressionando,
mas continuava perdendo
muitos gols. O técnico Alaor
Palácios tentoumexer no time,
sacandoAndrade, Diego e Ivo
e colocando Rodrigo Paulista,
João Henrique e Ferreira, este
último fazendo a estréia no

campeonato. Sem sucesso, o
[uventus ainda cedia contra

ataques e perdeu Alex Albert
no fim da partida, expulso em
um lance duvidoso. Alaor
reclamou, no final da partida,.

.

das chances desperdiçadas
. pelo tricolor. ''A gente não

pode perder tantos gols, por isso
que fomos derrotados",
avaliou. Com a derrota de ontem em Chapecó, o Juventus amarga a vice-lanterna do Estadual ao lado do Joinville

Cristiano Rosa assume a ponta no estadual
GUARAMIRIM

'O piloto de. Guaramirim,
Cristiano Rosa (Gaboardi) .

venceu a 2a Etapa. do
Campeonato Catarinense de
Velocidade na Terra, que
aconteceu no último fim-de
semana em São Bento do Sul.
Com o resultado, ele assuImu
a liderança da competição na
MarcasN com 20 pontos, três
a mais que Walter Schmitz

I Ne'to, de Taió. Rosa
cornernorouo resultado e disse

que já esperava conquistar o
lugar mais alto do pódio.

"Fiz o terceiro melhor
tempo na classificação, mas a

diferença foi de apenas um

décimo de segundo. Na
primeira volta assumi a ponta
e fiquei até o final na

liderança. Consegui abrir até
dez segundos do segundo
colocado", lembrou o piloto.

I Rosa espera brigar pelo título
do Campeonato Catarinense.

Outro piloto de Guarami
rim que compete é Thiago

Rausis. Campeão daMarcasN
no ano passado, ele mudou
para a Stock Car Omega e na

etapa deste fim-de-semana
ficou em sétimo lugar. Rausis
disse que pretende pegar
experiência na categoria para
realizar um sonho. "Eu quero
chegar na stock car. Conver
sando com a minha equipe,
decidi mudar para esta cate-

.

goria para buscar a experiência
necessária", comentou. A

. próxima etapa será nos dias 14
e 15 de abril, em [oaçaba.

o IPTU garante mais duca�ao# habltaç60, crêc:hes, escolas, pavimentCiCjão, saneamento básico,••guran,a aaód. para Jaraguâ do Sul� Pagando am dIa você colabora pa ..a o crescimento
O O fondl cimento de nossa cidade

O CORREIO DO POVO

CATARINENSE 2007

2a Rodada - Returno

Chapecoense 1 xO Juventus

Brusque 2x2 Figueirense
Criciúma 4X2 Atlético
Marcílio Dias 1 xO Próspera
Avaí 2x1 Joinville

Hoje
20h30 - Guarani xMetropolitano
3a Rodada - Returno

Domingo -16h*I

Juventus x Brusque

Figuei!en�,e x Criciúma
Atlético x Marcílio Dias

1 Próspera x Guarani
Metropolitano x Joinville
Chapecoense x Avaí
* Horários podem ser alterados
-

- ---

CLASSIFICAÇÃO
Col. R

1° Criciúma 6

2° Avaí 6

3° Chapecoense 4 18

4° Guarani 3 . 15

Metropolitano 3 20

6° Atlético 3 21

7° Marcílio Dias 3 13

8° Figueirense 2 26

go Brusque 1 15

10° Joinville O 8

Juventus O 11

12° Próspera O 14

R = Returno; G = Geral

&lc.mIlIAMU.nnPAl
OMIENbl
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LEI MAIS SEVERA

Agéntes também
serIo alvo de mudança,
Oeclslo'sobre Fundo de
Combate â Violência
foi adlàda mais uma

,
vez pelos parlamentares

I '

:

BRASiLIA

Os integrantes da CCJ
(Comissão de Constítu

íção e Justiça) do Senado
aprovaram ontem, um

,

projeto
�

de' l�i' 'qu�' pune'
detentos, diretores de
presldios e agentes peni
tenciários pelo uso de
celulares e outro que cria

regras para a progressão de

O CORREIO DO POVO 81

SENADO TRANSFORMA
CORPUS CHRISTI E
CARNAVAlEM
FERIADO NACIO'NAL • 83

BUSH CHEGA HOJE AO
BRASIL COM INTERESSE
NO ETANOL. CHÁVEZ
DEVE SER ATACADO • B2

regime de réu� condenados
por�rfnu�� hedíoodog,
O primeiro projêto,
OdgÍfHtdo fig Senado,
propõe qUê o U�(J de
�glulares em presídil1s 5eja
considerado uma falta
grave por parte dos presos"
desta forma, eles ficariam
impedidos de progredir
para um regime mais

brando, por exemplo-i e

que os diretores de peru,
tenciárias .

e agentes que
facilitarem a entrada ou o

uso dos aparelhos possam
-ser condenados à prisão '

de três meses a \lm ano.O
projeto tramitará em

regime de urgência no ple
nário.
O segundo projeto, do pre-

DIVULGAÇÃO

sídente Luiz Imido Lula da
.,Silva, estabelece regras pa-
f'fa a progtes§ão de regime"
para o semí-aberto ou c a"

bette- dl1s ccnde-nados
por crimes hedícndos.
Atualmente, eles têm que
recorrer à Justiça para ob
ter°benefício.
O projeto propõe que os

condenados tenham direi,
to à mudança após o cum,
prímento de dois quintos
da pena original ou três

quintos, em caso de reinei ..
dêncía. Ele também tramí-

. tará em regime de ufgênci��i�
noplenário.
Na mesma sessão, a CC]
ainda adiou a decisão sobre
a criação do Fundo de
Combate àViolência. Uso de celulares na prisão deve complicar a vida de detentos e agente, segundo texto aprovado ontem

Urna horne�ern 110 dkl
Inter,*iOI'l4I dQ mulher

o 'Boticário
-

Brasil é 110 em ranking de mortes de jornalistas

�
+ Fl$ '''-.'''.'0

, "'fV';"'.M

.

t,'�h_"'Ü'·'.l .. ,'1,1.

,!

Jornalistas são vítimas freqüentes; correspondentes são alvo fácil

"Quando um correspondente
de guerra morre no exterior, é

uma experiência devastadora

para a família e os colegas;
como editor, perdi três

repórteres assim. Mas a maioria

das mortes de jornalistas não é

má sorte. São assassinatos

planejados."O topo da lista foi

ocupado pelo Iraque, onde 138

profissionais de imprensa
morreram, seguido pela Rússia,

onde as mortes chegaram a

88.Na Colômbia, que ocupou a

terceira posição, 72 jornalistas
morreram nos últimos dez anos.
Emtodos esses lugares, apontou
o texto,' cc-existem "a

corrupção, a ausência da lei e
uma cultura de impunidade
para aqueles que cometem atos

de violência contra os

trabalhadores da mídia".

Mulheres podem tirar CPF de graça até sexta

BRASíLIA estarão isentos da cobrança.
de tarifa, que é de R$ 5,50.
A ação faz parte do Dia
Internacional da Mulher,
comemorado hoje. A

expectativa da CEF é

beneficiar cerca de 300

mulheres, principalmente as

mais carentes, que, com o

documento, poderão tel;

acesso a políticas públicas do
governo federal, como o

Bolsa Família ou o Programa
Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar'

(Pronaf).
Segundo a assessoria d 3.

Caixa, a iniciativa faz parte
também do Projeto Cabo
Fome Zero, que busca

implementar ações pan
.

.

promover a igualdade entre'
os sexos e a autonomia das
mulheres.

Senado aprova punição para detento com celular

Segundo o levantamento do
Instituto International News

Safety, 27 jornalistas foram
mortos no Brasil entre 1996 e

2006.Mil profissionais de

imprensa morreram no mundo
neste período, quase a metade
deles (456) a tiro ou em

explosões (101), trabalhando
em campo (681) ou nos

arreeores do escritório (117),
revelou o relatório.
No entanto,mostrou a pesquisa,
a grande maioria das mortes

(731) ocorreu em tempos
fonnalmente de paz. Pouco
mais de uma em cada quatro foi'
em conflitos armados
interrracionais ou nacionais.

"Surpreendentemente, mesmo

em zonas de guerra, assassinatos,

.

e não acidentes, sâo a principal
causa de morte de jornalistas.
Por

: assassinato, quero dizer a

morte deliberada e a sangue frio
de Um jornalista", escreveu, no
prefácio do relatório, Harold

Evans, ex-editor dos britânicos

Th� Tunes é Sunday Tunes.

As mulheres brasileiras que
ainda não têm Cadastro da
Pessoa Física (CPF) podem
retirar o documento de graça
até amanhã na Caixa
Econômica Federal (CEF).
Elas podem solicitar ainda
emissão de 2.ª via do
documento' e

.
atualização'

cadastral. Os serviços

Com o programa FACE2FACE, exclusivo da
Academia Impulso, tenha resultados em4lS�

com treinos de im�m [JXW'�jffi(ifi)
ou seu dinheiro de volta.*
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Fiesc organiza missão

para Felra de Hannover
Maior evento do
gênero reúne
empresários de
de 1 00 países

FLORIANÓPOLIS

A Federação das
Indústrias do Estado de
Santa Catarina (Fie se},
prepara missão com

empresários catarinenses

para a Feira de Hannover, na
Alemanha, de 14 a 22 de
abril.

Hannover é amaior feira
multissetorial do mundo,
reunindo anualmente cerca

de 6 mil expositores e 200mil
visitantes com novidades

provenientes de aproxi
madamente 100 países. O
evento é especialmente
atrativo para empresas
interessadas em negociar nos'
segmentos de automação,
energia, tecnologias de tubos
'e canais, serviços industriais
pesquisa e tecnologia. Os

participantes visitarão ainda
a sede da Volkswagen, em
Wolfsburg, e poderão parti
cipar de um congresso sobre

Empresas de todo mundo expões seus produtos na Feira de Hannover

nanotecnologia. incluídos no preço
Uma das novidades deste montagem, serviços básicos e

ano é que a. FIESC apoio de tradutores. Há
estabeleceu parceria com o ainda a possibilidade de
Sebrae para facilitar a empresas dividiremos custos

participação de empresas de de um- único estande e

micro e pequeno porte parcelar o pagamento. As
interessadas em expor na inscrições estão abertas até

feira. Assirri, ó pt&ço dos ""b' dia '1'6' détríarço. Outras
estandes, que sairia par cerca. informações pelo e -rnail
de 9 mil euros, caiu para cin@fiescnet.com.brou pelo
menos de 4 mil euros. Estão telefone 48 3231-4668.

Rede de gás natural
. .

.

aberta em. Palhoça
CAMBORIÚ

35 salva-vidas

pedem demissão

ocorrerá este ano, e que' a
SCGÁS quer colocar o gás
natural à disposição do

município, visando contribuir
de forma decisiva para

impulsioriar 'a economia

local.

Segundo o presidente da
SCGÁS, o denominado

"Projeto Palhoça" quer
. disponibilizar o fornecimento
de gás natural à uma região
de grande expressão
econômica do Estado, bem
como contemplar o muni

cípio com uma alternativa

energéticacom as vantagens
técnicas, econômicas, de

segurança e ecológicas do
gás natural.

Trinta e cinco salva-vidas
civis contratados tempo
rariamente em Balneário
Camboriú, no Litoral Norte
do Estado, entregaram os

uniformes e pediram demi
ssão ontem. Eles reclamam
de 38 dias de salários
atrasados no valor de R$
1.375.

O grupo começou a

trabalhar no dia 18 de
dezembro e ficariam na praia
até 8 de abril. O comando
do Corpo de Bombeiros na

região abrange também os

municípios de Bombinhas,
Porto Belo e Itaperna, mas o
problema com os salários só

ocorreu em Balneário
Camboriú.

De acordo com o

presidente da Fundação de
Salvamento Aquático Julia
no Tonidande, há um projeto
de lei tramitando na Câmara
de Vereadores sobre um

convênio com a Fundação
que prevê o repasse de 25%
de um Fundo para a

contratação de salva-vidas '.

.-rd":",,, .��___..__.........._

Gás natural deve impulsionar economia da cidade, prevê prefeito

FLORIANÓPOLIS

A implantação de uma

rede de gás natural para
atender ao município de

Palhoça foi definida durante
reunião com a participação

.

do presidente da SCGÁS,
Ivan Ranzolin, e o diretor
técnico - comercial da

.
Companhia,Walter Fernan
do Piazza Júnior, com o

prefeito Ronério Heider
scheidt e representantes de
outros segmentos, esta

semana.

Ivan Ranzolin destacou
. na ocasião que o encontro

objetivava la definição do

projeto, cuja implantação
--------

---------�----

I
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Pelo Estado
As mulheres e a corrida pelo poder

Na agenda do governador Luiz Henrique na Europa está para ser confirmado
encontro com Segolene Royal, a candidata socialista à Presidência.da França

nas eleições de 22 de abril. Também em Paris, e na terça-feira, a comitiva catarinense
terá encontros com a ex-ministrade Mulher e embaixadora de honra da paridade
na União Européia, Nicole Ameline. E, para completar a agenda feminina, o alma- ,

ço com o Grupo Suez inclui a embaixadora do Brasil Vera Pedrosa. Curioso é que,
enquanto omovimento feminista ocupa-se da importância simbólica e das conseqü-

I

ências práticas do desempenho dasmulheres nomundo político, "o jornal LeMonde' ,

aponta que a sensação, atualmente, tem sido o livro da professora francesa Yvonne If'
Knibiehler. "Quem cuidará das crianças?", ela questiona, em defesa da maternida
de. As feministas do futuro, aponta, precisam compreender que é preciso ajudar as
mulheres a não ser mães quando elas não querem (a França tem lei que permite a

interrupção voluntária da gravidez), mas também é preciso ajudá-las quando elas

desejam ter filhos. Coin mais creches e mais ajuda aos pais que trabalham. Mãe de

quatro, a escritora refuta conceitos como o de que amaternidade seria um obstáculo )'

à vocação humana de transcendência, sobre revisão da própriaSimone de Beauvoir: I

''Amulher não pode concordar em dar vida a não ser 'que a vida tenha um sentido;
ela não poderia tentar ser mãe sem procurar exercer um papel na vida econômica,
política e social". Mas, justamente sobre as candidaturas femininas a presidente na J

França ou nos Estados Unidos, a professora evita ilusões. Para ela, o feminismo não,
suprimiu a dominação masculina, nem mesmo a atenuoumuito. Apenas a obrigou
amudar de lugar. Então, ela desconfia que os espaços abertos por mulheres na polí- ,

\

tica possam indicar, mais do que tudo, que o verdadeiro poder jámigrou essencial-
mente para o campo econômico.

'

láecá
Em sessão toda especial no Senado, a senadora ldeli
Salvatti anunciou projeto que prevê á distribuição
gratuita pelo SUS de vacina contra o câncer do colo do
útero, hoje disponível apenas em clinicas particulares,
a preço inacessível para amaioria. Em Santa Catarina,
aliás, em apepas duas clinicas - em Balneário Camboriú
e Blumenau - emenda o deputado César Souza Jr, que,
ontem, apresentou projeto semelhante na Assembléia.

Inversão de conceito
A desigualdade feminina só será deixada

para trás quando umamulher idiota tiver o
mesmovalor deum homem idiota. Por que
dar valor àsmuito qualificadas, é fácil,

Mais pormenos
Estudo do Sine, vinculado à ao.Desen
volvimento Social da secretária Dalva De
Luca, demonstra que a inserção feminina
no mercado de trabalho só supera a mas

culina nos níveis mais altos de escolarida
de. São seismulheres para cada quatro ho
mens. Mas ganhando até 36% a menos.

Força corporativa
Se todas asmulheres contabilistas de SC se

unissem, elegeriam uma deputada, calcu
lou Ada De Lucca esta semana no 6º En
contro Nacional daMulher Contabilista na
Capital. São 15,6mil filiadas aoCRe. Hoje
tem conferência sobreMulher na Alesc,

Sustentabilidade
Vinicius Lummertz, antecipou esta semana
em almoço na Casa D'Agronômica, o con

. tato com representantes do Grupo Suez.
Na França, o Governo de se vai finalizar
acordo de novos investimentos nas áreas de
reaproveitamento de carvão para produção
de gásmetano e hidrogênio e de geração de
energia alternativa, com a eólica.

Novas adesões
Paulo Bornhausen conseguiu novo aliado
na briga contra a renovação da CPMF: o
presidente da Fiesp, Paulo Skaff. Também
conversou ontem com o presidente da
AMB, Rodrigo Collaço.

Predomínio
Na Listel Publicar, de 1,5 mil funcionários
diretos em todo Brasil 61% são mulheres. J

Em SC, sãomaioria com 55% do total de co
laboradores. E ocupam cargos de comando. f

Novo conceito
Secador potente, travesseiros terapêuticos, >:

flores, chinelos confortáveis, blocos de ano- .':
tações, escalda pés e alguns outros "mimos" r

compõem o novo serviço de hospedagem .

para mulheres empreendedoras que será '

lançado hoje em toda a rede Blue Tree e � ;

também no Colina Monthez de Brusque.

Doação feminina
Pl'B Mulher de Chapecó mareou a data
com doação de sangue ao Hemosc.

No currículo ,

Prefeito de Itapema, Sabino Busanello, as- '1
sina hoje decreto que institui na rede pú-

'

blica de ensino conteúdos direcionados à

prevenção à violência doméstica .

Repeteco
João Matos cobra reciprocidade do PI em
se. liSe apoiamos em Brasília por que
levar pau em Florianópolis?", questiona
o deputado que trabalha pela reaproxi-'"
mação de LHS com o presidente Lula. O 1

apoio da bancada federal do PMDB ao ;
Governo Lula, na opinião do deputado, é r

motivo mais do que suficiente para que o
,

PI IIafrouxe" a oposição em Se. .

J

Emcampanha
Ontem, EduardoMoreira; hoje, LHS refor
ça campanha do PMDB em Rio Negrinho .
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eorge Busnratasobre
,

� importância. do álcool
� .

,
I

,.
,

�orte-americano
ehega hoje ao

�rasil, onde se
,

teúne com Lula
!

!
SÃO PAULO
I

�
i
l O presidente dos EUA,

j, dJeorge w. Bush, disse em

r �ntrevista a jornalistas da
•

�mérica Latina que o álcool
�erá implicações políticas

J 'lprofund�s" em seu país.Na
¢ntrevista, realizada na Casa
�ranca um dia antes da
chegada de Bush ao Brasil,

I

.� presidente norte-

"�mericano falou entre outros
J temas, sobre tratados de livre
comércio com a Colômbia,
�obre o narcotráfico na

I f\mérica Central, sobre o

presidente venezuelano

}IugoChávez e sobre o futuro
I

.

He Cuba.

j Sobre o álcool, tema que
será discutido no Brasil, Bush

· �isse achar positivo que os

!EUA se tornem menos.

ijependentes do petróleo. "É
bom para a nossa segurança

�acional e nos ajuda a ser
,

ons defensores do meio
, lambiente", declarou ele.

lBush afirmou ainda queEUA
fe Brasil podem traba-lhar
�untos para compartilhar
i

�tecnologias com outros.

I

. !"Quere�os que nossos amigos
�e vizinhos sejam prósperos."
I De acordo com o jornal
I

uruguaio "El País", Bush disse
também que ele e Lula

representam países grandes e

influentes que podem
trabalhar lado a lado por
objetivos comuns, entre eles
os direitos humanos.

Os jornalistas também

perguntaram a opinião de
Bush sobre o ato que Chávez

promete realizar em Buenos
Aires no mesmo dia em que
o presidente americano

estará visitando o Uruguai.
Bush disse que "se encanta"
com a liberdade e o direito
de as pessoas se expressarem
e que leva umamensagem de
boa vontade para o Uruguai
e toda a região.

O presidente lembrou

que os EUA têm uma forte

trajetória de ajudar outros
países, e que os militares
americanos são vistos como

combatentes de guerras, mas

'.

que eles também constroem

clínicas de assistênciamédica
na América Central, por
exemplo.

"Minha viagem ajudará a

anunciar alguns dos

programas que estamos

realizando", disse. "Quere
mos convencer osamericanos
de que vale a pena. E

queremos lembrar a nossos

vizinhos que nos preocu

pamos e nos importamos."
Sobre o futuro de Cuba e

como os países latino
americanos poderiam desem

penhàr numa transição cuba
na para a democracia, Bush
respondeu que os cubanos
devem tomar a decisão para
o futuro. "Devemos esperar

que o povo cubano tenha o

direito de expressar-se
abertamente, realizando seu

potencial em uma economia

aberta".

ICarnaval e Corpus
IChristi viram .,feriado
,

O Senado decidiu
aransformar em feriados
•

; . inacionàis a terça-feira de
) ICárnaval, a sexta-feira da
I

If'Paixão e a quinta-feira de

Corpus Christi.Apesar de a

[maioria das empresas e do

[governo não exrgrr o
•

: comparecimento dos traba-

: lhadores, esses dias ainda
, i não estão incluídos na lista

i de feriados oficiais brasi-

; leiros.O objetivo da mudan-

! ça é ajustar o calendário
i oficial para garantir direitos

\

l trabalhistas, principalmente
:- no setor privado.
� Ao explicar a
,

necessidade de uma lei pata .

-declarar como feriados

nacionais datas que já
teriam 'garantia dos efeitos .

I cívicos e religiosos', o autor
do projeto, senador Valdir
Raupp (PMDB-RO), expli-,
cou que 'efeitos jurídicos da='
declaração de feriado,
principalmente aqueles com
repercussão econômica,
dependem da previsão legal
específica' .

O projeto, que altera a

'lei 662, de 1949 (que
instituiu os feriados de 1 Q de

janeiro, 1 Q de maio, 7_ de
setembro e, 25 de dezembro),
foi aprovado pela Comissão
de Educação, e segue agora

para apreciação da Câmara
des Deputados.

CRIME

Prefeito é morto
no Maranhão
o prefeito de Presidente

Vargas (MA), Raimundo
BartolomeuSantos Aguiar, 47
anos, foi assassinado com três
tiros na cabeça em São Luiz,
na noite de terça-feira. Ele
tinha ido à cidade resolver

questões relacionadas à

administração do município,
localizado a 175 km da capital,
quando sofreu uma embosca
da.

Aguiar estava acompanha
do do secretário de Esportes do
município, Pecifo Albuquer
que, que.também foi atingido,
mas foi socorrido e não corre .

risco de morte. O corpo de

Aguiar foi liberado na manhã
de ontem do InstitutoMédico

Legal.O enterro será realizado
hoje.

• PELO

Maisde cem

pessoas
sobrevivem a

acidente
aéreo na Indonésia

\

A companhia aérea' indonésia Garuda, proprietária do

B'óeing que se incendiou quando aterrissava no aeroporto -

de Yogyakarta (Java Oriental), informou ontem, que o número!
de mortos no acidente é de 22, e não 49, como disseram L
inicialmente fontes do aeroporto. -

Das 140 pessoas que estavam a bordo, 118 sobreviveram 1
-112 passageiros e seis tripulantes. Todas elas conseguiram

.

escapar do avião em chamas, que ficou carbonizado. \

O porta-voz da companhia, Pujobroto, disse que as ,

equipes de resgate encontraram 21 corpos no avião. Uma
,

. pessoa morreu depois de ser retirada, enquanto recebia
atendimento. O incêndio ocorreu por volta das7h locais (?1 h

Ide terça-feira pelo horário de Brasília). '

O avião, que tinha decolado em Jacarta, realizou uma

violenta aterrissagem no aeroporto de Yogyakarta. A maioria
..

dos sobreviventes sofreu ferimentos,. como contusões e

queimaduras.
Um dos passageiros que sobreviveu afirmou à estação .

de TV local ReTI que foi sentido um forte tremor no avião
antes da aterrissagem.IIEu ouvi o som de uma explosão e �

corri para uma sarda de ernerqêncla', afirmou.
J

Depoisde
aterrissagem
forçada, avião
pegou fogo e

foi carbonizado

RECEBERAM ALTA Duas arnerlcanas que estavam
internadas em um hospital de Moscou com diagnóstico de
envenenamento com táüo-rnetal extremamente tóxico
receberam alta e voltaram ontem para seu país,
informaram fontes médicas.

QUEM É DE FORA O governo britânico está planejando uma

grande ofensiva contra imigrantes ilegais, para evitar, nas

palavras do ministro do Interior, que "estranueiros'
cheguem ao país para 'roubar" os benefícios sociais e os

serviços públicos destinados aos cidadãos britânicos. '

FIM DO MISTÉRIO Uma bactéria resistente a todo tipo de
antibióticos pode estar relacionada com dezenas de
mortes ocorridas nos últimos meses em hospitais de
Israel, reconheceu ontem, o ministro da Saúde israelense,
Yaakov ben Izri.

.'"

Bush vem para AL graças a Chávez.
A mudança de política dos Estados Unidos em relação à
América Latina, explicitada pela visita do presidente George
W. Bush à região, nesta semana, ocorreu graças ao

presidente venezuelano, Hugo Chávez, segundo afirma
editorial publicado ontem, pelo jornal"The New York Times".
"A Venezuela e seu demagogo presidente, Hugo Chávez, não
receberão a visita do presidente Bush, mas o apelo de
Chávez estará bem na mente de Bush quando ele estiver
visitando a América Latina", diz o editorial.Para o jornal,
somente um grande esforço dos Estados Unidos, a maior
economia e a mais forte democracia do hemisfério, pode
fazer uma diferença para tirar milhões de pessoas da pobreza
na região. "Se foi preciso a demagogia de Chávez para
incitar Washington a adotar políticas mais iluminadas nas

Américas, que assim seja", diz o editorial'.

\ .

Temporal causa 16 mortes na China
Ao menos 16 pessoas morreram nos

ú�imos dias por causa do intenso
temporal com vento e neve que afeta o

norte da China -o pior em 56 anos- e que
no entanto está contribui'ldo para aliviar a
seca na região, confirmaram ontem,
fontes oficiais.
Na cidade de Weihai, na Província de
Hebei, dois marinheiros se afogaram
enquanto trabalhavam, carregados pelas
ondas e pelos ventos de 145 km/h. Um
bombeiro morreu quando tentava resgatar
os passageiros de um táxi.
Em outras cidades portuárias da
Província, os ventos interromperam o

fornecimento de gás e eletricidade. Em
DaHan, na Provincia vizinha de Liaoning,
dez pessoas morreram após a queda rie
dois guindastes de construção arrastados
pelo temporal.
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BELEZA: NADA COMO SE SENTIR BEM CUIDADA

Amoda das celebridades na
festa para 'Paraíso Tropical'

. Atrizes famosas da
"'Globo, esbanjar�h{
glamour em seus

modelitos de estréia

c

:: A festa de lançamento de

� "Paraíso Tropical", que aconteceu
:' no sábado, dia 3 em grande estilo
c

no Copacabana Palace foi
f'

-, realmente um desfile de moda de
2,
fazer babar qualquer mulher quec,

: queira se vestir elegantemente.y
_- Elenco, autores, diretores e ,

:1
convidados lotaram os três novos
'salões do hotel, decorados com as

cores branco e preto, simbolizando_,

) dualidade, um dos temas

'�,presentes na obra do autor
� Gilberto Braga.

Mas, o que nos interessa

�'mesmo são os figurinos que as

',,','estrelas da nova novela, que
>

estreou esta semana, vão desfilar
;.
na telinha e fazer a cabeca das

t,;-
�

mulheres em todo o Brasil. Assim
r

�,como as roupas de Olívia (Ana
;' Paula Arósio), em "Páginas dav
-

Vida", que foram as mais copiadas
pelas simples mortais, "Paraíso

:; Tropical",também terá suas

beldades bem vestidas.
Por se tratar de uma'novela

contempórâneà, conta-se mesmo
com o mundo da moda para
montar o guarda-roupa das'

personagens. Especialistas
garant�m que as mais bem

-

vestidas durante toda a trama

serão Ana Luiza, vivida por Renée
de Vielmond e a advogada
Fabiana, personagemde Maria
Fernanda Cândido. Também
devem entrar para a lista das
elegantes a Lúcia, de Glória Pires;
Vera Holtz com sua Marion e Beth
Goulart, a Neli.

o figurino dê'''Paraíso
Tropical" contrapõe elementos
artesanais e contemporâneos,
estabelecendo um contraste entre

o universo do glamour e das ruas
de Copacabana. A partir de uma
pesquisa sobre as referências da
moda atual, revistas e desfiles, as
figurinistas Helena Gastal e
Natália Duran mostram as

diferenças de vestimenta
existentes entre as regiões nordeste
e sudeste, paleo da trama de
Gilberto Braga. "Levamos em
consíderação não apenas as

referências da moda, mas também
os atores que interpretam cada

, personagem. O ator colabora tanto
com o corpo, como com a alma",
diz Helena.

cfnram as core's escolhidas,',
.

",
.

.. , ":'.'�:
'

, .

.

,.

(íh�raIn
pelos salões dó' 'Côpacabana
Palace não ficaraÍp. nada a

dever à beleza do calçadão mais

famoso do Brasil., Inspiradas
pelo branco e preto das pedras

:;:: portuguesas da/ ()rl�
Alessandra N

'

J.;>itªngaj"" Ç!!Ióti aria'
Fernand� Cân ,,1 pA Suzana
Vieira e muitas outras beldades
se produziram impecáveis para

,

a festa de estréia de "Paraíso
Tropical".
O convite para a festa exigia

("no: •
h'

<' ,

que "as'[e�trelas vestissem
rtlodelitos nos tons preto e

branco. Mas como em toda a

regra há uma exceção, Maria
Fernanda Cândido apareceu no

evento com um' vestido
vermelho, para lá de chamativo.
ICNão sabía que o traje era

testl'itor!n,:tas;:não queria coloca!"
.préto; porque não reflete a fase
que estou vivendo, feliz e

casada", explicou a atriz,
. J á Suzana Vieira apareceu em

um pretinho básico brilhante de
alcinhas. Claro que arrasou,

----- ��--- .. �,""-�..:__ .-,--- .... - .. -- ..

-õ
- _. -

d�sfilàndo ao, lado do marido.
Camila Pitanga foi o centro das

atrações e fez a alegria dos

fotógrafos esbanjando sensua

lidade e simpatia em um

glamou-roso longo preto.
Alessandra N e g r in i, a

p'r o rag o vn í.s ta da trama

a.páreceu vestida em um

t-ohinho preto no estilo ,à la
melindrosa e também foi
bastante aplaudida. Já
escolheu seu modelo? Pois bem,
compl:e o tecido e procure uma

'boa costureira!

--.,.----- - - --- _.

---.---....
----

Cuida�os com a pele durante o frio
Nas épocas mais frias, a

hidratação é fundamental, tanto
para a pele quanto para o resto do
corpo. Mesmo com a diminuição'
das temperaturas em várias regiões
do Brasil, não é preciso temer o
inverno. Cuidar da beleza nas

épocas mais frias pode ser até mais
fácil do que em outras estações.

Se durante o verão você fica
"horas" embaixo da água gelada,
no inverno você não pode ficar
muito tempo embaixo da água
quente. O calor da água resseca a

pele e exige que você hidrate a

pele ainda mais. Jamais tome

banho com a água quente demais,
isso fará com que a pele fique
muito sensível.

Prefira iniciar o banho com a

água a uma temperatura um

pouco mais fria, entre 25 e 30º
Celsius. Para ativar a circula-ção,
comece massageando o corpo de
cima para baixo com a ajuda de

géis de banho e óleos. Uma boa
dica é utilizar espon-jas bem
macias na hora de mas-sagear e
um pouco sabonete. Prefira os

sabonetes suaves e com

fragrâncias leves, que deixam a

pele relaxada.
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"Starke Lun�" (P�éS de Aço)

Agora ex-BBB,
Flávia confessa
que sabia que
seria eliminada no

paredão com

Diego, Fora da
casa, a loira
promete torcer
pelo "poderoso
Lemão", e contra
Alberto, o Caubói.

de Paula, que tocava

instrumentos de fole. E o

sanfonista Sinfrônio, de
descendência afro, que
animava as festas locais e

familiares, sobretudo desfiles
de carnaval com seu

acordeão. Um pouco mais

tarde, em 1971, o professor e
músico Antônio Manuel
Martins idealiiou e

organizou o primeiro 'Boi
de-Marnão'dacídade.
A mostra é uma rea

lização do Parque Malwee,
Botafogo Futebol Clube,
Fundação Cultural de
Jaraguá do Sul e Arquivo
Histórico Municipal

. 'EugênioVictor Schmõckel'.
O evento acontece em

conjunto com o II Encontro
de Músicos da Cultura
Alemã, que será no dia 11 de

março no Botafogo Futebol
Clube.

,

SERViÇO
o que: Exposição
Instrumento Musical. .. o
dom do músico ... os
acordes de uma história ...

Quando: De 8 a 25 de
março de 2007

Aonde: Museu
Wolfgang Weege
(Parque Malwee)

Horário de
Funcionamento:
Segunda a sexta-feira
das 1 Oh às 12h e das
13h às 17h
Sábado e'Domingo das
9h30min às 12h e das

'

13h30min às 17h
Feriados das 13h às
17h

Ingresso: Gratuito

Começa hoje a

exposição temá

tica "Ins-
trumento Musical... o dom
do músico... os acordes de
uma história... ". A mostra

revela os elementos e as

memórias dos músicos,
musicistas e instrumentistas

de Jaraguá do Sul. São

fotografias de músicos,
bandas, consertadores de
foles e luthiers (profissional
especializado na fabricação
artesanal de instrumentos).
Além dos registros fotográ
ficos, a exposição apresenta
instrumentosmusicais como

a harpa, o bandoneon, o

violino e a concertina, que
recordam práticas culturais
cheias de personagens e

" lembranças.
A mostra enfatiza o

trabalho dos músicos, que
lutam para não deixar a

música alemã se perder no
tempo. A história é repleta
de personagens e momentos

marcantes. Um exemplo é o

registro da primeira banda
da cidade: os 'Starke

Lungen' (Pulmões de Aço).
O conjunto teve início no

ano de 1908 e animava festas
como' a do Rei do Tiro ao

Alvo na antiga Sociedade de
Atiradores Jaraguá.

Conforme pesquisas de
Ademir Pfiffer, do início dos
anos 80 do século XIX, [ara
guá teve instrumentistas

conceituados, como a musi
cista Escolástica Cereal, e

sposa de Joaquim Francisco
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

I jaragUá do Sul
CINE SHOPPING 1
O mar não está para peixe (dub)
(14h - Sab/Dom/Qua)
Babel

,

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

:tJias)
CINE SHOPPING 2
A Grande Familia - O Filme
(15h30, 17h30, 19h30, 21 h30 -

Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Motoqueiro Fantasma
(16h40, 19h, 21 h20-
SeX/Seg!Ter/Qui)

,

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

Sab/Dom/Qua)

doinvllle
'Cine Cidade 1
Motoqueiro Fantasma
;(14h20, 16h40, 19h, 21 h20-
[todos os dias)
: Cine Cidade 2
:A Grande Famflia
i (15h, 17h1 O, 19h20, 21 h30 -

[Iooos os dias)
; Cine Mueller 1
I
I Motoqueiro Fantasma
: (14h15, 17h, 19h20, 21 h50-
Todos os dias)
Cine Mueller 2
A procurada felicidade
(13h45, 19h - Todos os dias)
Babel
(16h10, 21 h20 - Todos os dias)
Cine Mueller 3

i Letra e Música
I

(14h, 16h40, 19h1 O, 21 h30 -

Todos os dias)

Blumenau
Cine Neumarkt 1

i\pocalypto
:- (15h20, 18h30, 21 h20 - Todos os

: dias)
i Cine Neumarkt 2
: Motoqueiro Fantasma
! (14h20, 17h, 19h15, 21 h40 -

: Todos cis dias)
: Cine Neumarkt 3
Babel
(16h20, 21 h30 =Iodos os dias)
Rocky Balboa
(14h10, 19h20 - Todos os dias)

; Cine Neumarkt 4
.

i A Grande Família
: (16h, 18h, 20h1 O-Todos os dias)
; A procura da felicidade
: (13h45, 22h1 O-Todos os dias)
I Cine Neumarkt 5
i A conquista da honra
: (19h25, 21 h50 - Todos os dias),

"Perfume: A história de um

assassino
(16h45 - Todos os dias)
Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo

c (13h35, 15h1 O-Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Letra e Música
(14h, 16h40, 19h1 O, 22h - Todos
os dias)

"

� SERViÇOS
Palestra

�ARAGUÁ DO SUL
Dia Internacional da Mulher

Demonstrar a Inteligência
,

Emocional na Liderança
Feminína
Auditório do Cejas
(hoje, às 19h30)

,"

Show
JOINVILLE
Banda Reina Fungi
Boate Harmonia Lyra
(hoje, às 23h30)

extra@ocorrelodopovo,com,br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

010 Ernesto governa Çorupá

A edição de 28 de fevereiro a 6 de "março de 1987 do Correio do Povo, noticiava que o vice
prefeito de Corupá, Dto Ernesto Weber, estava respond�o pela Chefia do Executivo, em função
das férias do então pretelto AlbanO' Melchert.
Como um dos primeiros atos, Dto remeteu à Câmara Municipal; projeto-de-Iei concedendo verba
as seguintes entidades: CE Teresa Ramos Cz$ 60 mil, EB São José Cz$ 60 mil, Grupo Escoteiro
Leon Dehon Cz$ 30 mil, Ação Social de Corupá Cz$ 30 mil, Seminário SCJ Cz$ 20 mil, Ferj e
Movimento Bandeirante Cz$ 10 mil cada.
A matéria informava que outros projetos tramitavam no Legislativo. Dentre eles o que concedia
reajuste de 50% os pensionistas e inativos e 40% aos servidóres atvos,

• O DIA DE HOJE • ,O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorrelodopovo,com,br

� SANTO
SáoFilemon
Santa Herênia

r São João de Deus
SãoSilvano

! �EFEMÉRIDES
"

Dia Internacional.da Mulher
,

� 1975
ONU institui o Dia 1nternacional
da Mulher.

�1976
Americanos aéscobrem
v�stígi,9s de,homem priJTIitivo,'que teda vivido há cerca'de 3,75
milhões de anos.

, \®'

A eliminada do BBB7, íris, fez sucesso ao visitar os estúdios da novela
Malhação. A moça deu dicas de sacolera e ainda tentou vender seus

produtos para o elenco. Quem quase caiu na conversa foi o ator jaraguaense
Guilherme Fernandes, olha o clic.

• UTILIDADE PÚBLICA�:1978
í

Chega ao Rio de Janeiro o

prinCipe Charles, nercelre do
trono do Reino ünldo, para uma

visita de nove dias:': :$

-üança
A audição para selecionar
novos dançarinos do corpo .

da Cia. de Dança
GpoEx/SCAR acontece
amanhã, às 19 horas, na
Scar. Informações pelo fone
3275-2477.

�Cursoo Sesc está

oferecendo, nos dias 20 e

22 de março, o curso

"Caixas com técnica

Jacarelado". O valor é de

R$ 35. Vagas limitadas,
contato no 3371-8930,

�Cinema
O protejo A Escola Vai ao
Cinema do Sesc está com

as inscrições abertas. A
escola interessada deve
verificar com Sesc a data

que poderá ser realizada,
fone 3371-9177.

995 ..

.�pcPrtt�ada po Irá cidad�
ffElOlítica, M sete mil anos atrás.

• PREVISÃO DO TEMPO

li ANIVERSÁRIOS
08/03

Luciana Hauck
Dorotheia Bárbara Hauck �Mônica Raquel Volkmann
José Ediberto Torezani Filho
Sandra Mara Noriles
Crlstane A. Lambrecht
Rogério José Forte
Makeli Pereira
Anthony Phellyp
Adriana Nl. de Melo
Jean Carlo Sting hen
Luciane Màuls Pirassoli
Tyago Y. Nunes
Rodrigo Henckniaier
Volnei Mathias
Vanessa Povoas
Adriane M. Rodrigo
Neide Mara S. Amadigi
Traude Eleutério
Vanderlei Augusto Gessener
Adair F. Grutzmacher
Edson Spieckert
Nicolas Piero Pradi
Henrique Amoldo Rein)er
Fabiane Oristinã Meier BledOrn.
Dair Mario dos Santos Feiler
Vanderlei A. Gessner"
Andrieli dos Santos

Tempo firme no Estado

Predomínio de sol com condições apenas
de chuva de verão, em forma de
pancadas rápidas e isoladas, a partir da
tarde. A temperatura permanece elevada.
Vento de nordeste a noroeste, fraco a

moderado com rajadas fortes,
especialmente no Sul e Litoral do estado.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE d SEXTA
MíN: 24° C "" o MíN: 25° C
MÁX: 34° C MÁX: 34° C

do.o SÁBADO
. MíN: 23° C

MÁX: 34° C

DOMINGO
MíN: 25° C ,

MÁX: 33° C
'

� LAGES
. '.MíN: 20�! MÁX: 30°

Sol com pancadas de Sol com pancadas de Sol com pancadas de Sol com pancadas de
chuva à noite, chuva à noite, chuva à noite, chuva à noite,

� Fases da lua

� LegendasCRESCENTE

� 25/03

CHEIA

O 03/03

MINGUANTE

'\) 12/03

NOVA

• 18/03
�'l7", dQ�) """o(} (-,.j Ç[) ", o "o. "o.

Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso Trovoada
Ollblado

�JARAGUÁ
DO SUL .'

MíN: 24(J ! MÁX: 34<'

CJ
FLORIANÓPÓLlS
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�

• NOVELAS
� GLOBO -18H

O Profeta
Sônia diz que apóia Marcos, mas que
teme sua fama. Marcos garante que vai
atender de graça os que não puderem
pagar. Arnaldo é solto. Sabine mostra o

.

consultório luxuoso de Marcos. Alceu

obriga Wanda a contar a verdade para
Tony e Baby. Moreira faz perguntas a

Henrique sobre o dinheiro de Camilo.
Renato e Zélia recebem uma citação da

ação de paternidade. Lia recontrata
Gisele e descobre que ela é filha de Rúbia.
Jonas visita o pai, Josimar, que finge
estar doente. Marcos se interessa pelo

, estudo da hipnose. Sônia e Marcos

chegam à elegante festa organizada por
Sabine. Marcos larga.a mão de Sônia e

vai com Sabine cumprimentar os

convidados.

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Elizabeth diz que Gui tinha um romance

com Último. Tio José conta para
Morgana que Arthurfoi um milagre, pois
sua mãe tentava há anos ter filhos.
Lance diz que alguém alterou o resultado
do exame de DNA. Durante o

depoimento, Gui tenta avançar em

Elizabeth, mas Arthur a segura.
Elizabeth garante que viu Gui e Último se .

beijando e, 'dessa vez, é Arthur quem se

descontrola e acaba preso. Lance pede
que Celina consiga a repetição do exame.
Gui conta para a juíza que brigou com

Caco por causa do roubo da padaria.
Elizabeth mostra os proclamas do
casamento de Gui e Último. Gui grita que
foi chantageada. Lance insiste que a

acusação que está sofrendo é um plano,
mas Maria não acredita. Os dois se

beijam, como se fosse uma despedida.
Coin medo de represálias por seus atos,
Elizabeth vai para a casa de Laura.

Marquinho diz a Lance que acredita nele.
Dr. Galvão, um advogado amigo da
família, aconselha Maria a se afastar de
Lance. Morgana depõe a favor de Gui e

conta que Último chantageou a ré. Lance
invade a fazenda, implora para Maria
ouvi-lo, mas é colocado para fora. Maria
chora.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Belisário diz que veio só dar parabéns
por ele ter sido indicado empresário do
ano. Antenor convida Belisário para a

festa. Amélia insiste em contar um

segredo para Paula, que pede que ela se

acalme. Daniel pede um mês para
desalojarAmélia. Marion briga com Ivan.
Ivan olha com inveja um casal rico na

piscina do hotel. Amália volta para casa.
Daniel sugere conhecer sua mãe e Paula'
desconversa. Olavo chega e se encontra
com Jáder. Paula e Daniel combinam um

jantar. Olavo combina um plano com

Jáder, que inclui Teima, uma garota
contratada para se aproximar de Daniel,
e um fotógrafo. Jáder instala escutas no

quarto e no carro de Daniel. Paula e

Daniel se encontram no restaurante de
umailha.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
O tiro que matou Ramalho não saiu da
arma de Jaca. Zé Diacho e Brandão
obrigam Carlos e Juliana a os

apresentarem aos capangas como os

novos chefes do garimpo. Márcia e Tinia
atacam Carlos e Brandão com as

zarabatanas. Elas desarmam Brandão,
mas Zé Diacho as flagra e atira. Márcia é
atingida de raspão. Zé Diacho as

encurrala no mato, mas Iru surge e entra
em luta com o bandido. Paulo apresenta
duas testemunhas que provam que o

álibi de Betinha e Tavinho é falso.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Helio contrata Patrlcia para representar a
mãe do policial Alencar, assassinado por
um milionário. Sovaco sugere a Miguel
que ele arranje um celular com seu

advogado. Maria Lucia avisa que talvez
aceite um emprego em São Paulo.
Marcelo se declara para Lucllia e fala até
em casamento. No restaurante,
Nogueira e Helio brindam por Patrícia ter
aceitado a c-ausa, antevendo os

problemas que trará para Leonardo.
Maria Lucia diz a Mário que ficaria se ele
se casasse com ela.

Extra
��OPÇÕES

extra@ocorreiodopovo.com.br
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��PLANOS
Príncipe Willian está

apaixonado e vai se casar,

pelo menos é o que
I

garantiram membros da
Comissão Parlamentar ao

jornal Daily Mail. O
herdeiro do trono britãnico

já namora quatro anos

com Kate Middleton. O
casal se conheceu na

universidade de St.
Andrews em 2001. É
muito comum ver Willian.

passando os fins de
semana no apartamento
de Kate. Pelo visto, a
coisa tá séria mesmo.

��COM TUDO
Juliana Paes está com
tudo. E ela não deixa

apenas os marmanjos
queixo caído. A atriz
revelou que já recebeu
uma cantada de duas
mulheres: "Estava num
restaurante com meu

namorado e perto da
nossa mesa havia um
casal de mulheres, Eu
sar e quando voltei, elas
estavam no maior papo
com ele: 'Pô, você não
'Iibera ela um dia?'. Ar e
perguntei: 'Gente, por q
vocês não perguntaram
paramim?".

, da minissérie na s
• fase, que começa
t 15. O Ibope da produ
está abaixo da

�

expectátlva. "Amazônian
-

teve média de 23 p

• SUDOKU

2

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 Britânicos e, poucos
meses depois, ganhou popularidade mundial. Fonte: wikipedia.org

• HORÓSCOPO'

• DIVIRTA-SE

Se antes o objetivo do
�_,

"grupos dos cinco" era min��i i
Diego do jogo, agora a turma::�:
prefere poupar o loiro dos !
próximos paredões. Pelo -.!

,
menos para Carol e Analy.

'

"Se eu for IIder eu não vou
_

colocar o Alemão. Vou dar ,

um descanso pra ele. A gente
não está aqui pra testar?
Então vamos testar outras :�

pessoas. Eu tenho uma

pessoa para indicar sem set
ele", garante Carol que já ';
revelou que Alberto também:
está na sua lista. 2

-.
I

"
"

Mande sua piada para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.qr

,

"
"

Na Alfândega
Um português passa pela alfândega para entrar no Brasil.
- Qual é o seu nome completo?
- Joaquim Manoel Gonçalves.
- De onde o senhor é?
- Portugal.
- De que parte?
- Inteiro, oras!

Papo de Loiras
Uma loira encontra na rua,' uma amiga que já não via há algum
tempo:
- Olá, querida! Tudo bem?
- Tudo bem e você?
- Há quanto tempo que a gente não se vê! Tem alguma
novidade para me contar?
� Se eu tenho novidade? Então você não sabe que eu estive
em coma?

.

- Não me diga! Vou te contar! Só o meu marido é que não me
,

leva para lugar nenhum.
"

: !

.

'.

SOBRE 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

pode repetir

• SOLUÇÃO
�--------------------------------�!

Áries 20/3 a 20/4
Se o coração quer chegar antes das palavras,
deixe-o à vontade. Ele pode comunicar bem
melhor o que bate dentro em você, ligação
direta, aorta na aorta com o outro ser. Além de
evitar certas arianices, como aquela incõmoda
falta de jeito e outros atropelos. Seus
sentimentos são elevados, não são? Eles só
precisam que você lhes dê asas ...

Isso mesmo, caranguejo, escute a sua intuição:
espraiar-se dentro de sua concha é a melhor
tática para hoje. Ainda mais quando o que se

tem pela frente são situações de desgaste e

desconforto que não têm nada a ver com a sua

postura sensível e de paz & amor. Ah, você é
obrigado a comparecer... Tudo bem, afinal sua
concha é portátil.

Libra 23/9 a 22/10
Se a balança está pesando mais para os lados
subjetivos, aqueles pouco palpáveis, ora, não
renegue as sensações. A simetria da vida não é
assim tão matemática e tem suas variáveis. Às
vezes o que parece um descaminho é, na real,
uma rotabern aprazível. Vale confiar nos seus

múltiplos talentos e buscar inspiração em si
mesmo.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Se o avião já decolou, o leite do copo derramou e:
outros senões aconteceram, não se culpe nem, '

se torture. Passou, tudo muda. Cadê seu senso

prático e decidido? O negócio, amigo cabrito, é
erguer a cabeça e escalar a montanha - I

novamente com toda a força que há nas suas
'

patinhas. Cascos afiados, dê inicio aos novos

trabalhos. ;;;::
..�

.,��

.:

Câncer 21/6 a 21/7 e
.

Touro 21/4 a 20/5
Não se estresse se os outros têm ataques de
nervos à beira da sua mesa. Quer saber? Um

pouco de "tõ nem aí" pro ambiente externo vai
lhe fazer bem. Dê uma olhada carinhosa nas

suas próprias pendências, tirando o pó das
coisas e se livrando daquilo que não serve mais.
Deletar, reciclar e purificar: está esperando o

que pra começar? Pois é, rimou.

Leão 22/7 a 22/8
No primeiro ato, um leão dramático, no segundo
ato ... Bem, sempre há a possibilidade de dar um
rewind e mudar o final da história, fazendo uma

interpretação mais adequada. Claro, você pode
continuar sendo o protagonista da trama, mas
tome cuidado com ações extremadas que
podem arranhar sua platéia mais querida.

Escorpião 23/10 a21/11
Não se comprometa tanto, escorpiano, talvez
aquela história toda nem aconteça. Há certa
tensão no ar, melhor deixar suas águas
quietinhas. Observe, examine o território. Talvez
você tenha que esperar um pouco para
mergulhar de vez naquele projeto instigante. Vá
devagar, cuide de seus assuntos pessoais e

armazene energia.
.

Aquário 21/1 a 18/2
Cuidado com vidro de seu aquário, elétrico ,

amigo, não vá trincá-lo por excesso de agitação. :
Aliás, excessos é que não faltam hoje: comida,. !
gastos, papos, pensamentos, movimentos e !
palavras. Que tal segurar a onda com um pouco :
de meditação e reflexão? Resgate aquela
sensação de espaço e de liberdade de que você
tanto precisa.

Virgem 23/8 a 22/9
Será que sempre tem alguém pra atrapalhar
bem na hora em que você está
supercnncentrado, acertando os últimos
detalhes de um trabalho? Claro que não! Mas
alguns dias (e algumas pessoas) são mais
chatos que outros, e hoje a probabilidade de
interrupções é grande. Programe menos

atividades na sua agenda para ter tempo e

espaço para o inesperado.

Sagitário 22/11 a 21/12
Engordar o cofrinho para realizar aqueles sonhos
de consumo que só uma poupança pólpuda
resolverá requer planejamento. Sim; o dia é de
alegrias, mas não precisa esquecer das
obrigações financeiras. Se a grana anda
apertada pelos lados sagitarianos, calculadora
em riste e determinação. Você tem um bocado
de sorte, mas convém não.abusar

Peixes 19/2 a 19/3
Altos e baixos? Só se for belas ondas para surfar.'
Não se deixe contagiar pelas variações
ambientais, por coisas que as pessoas falam
sem pensar. Ok, você pode ter suas razões pra
se preocupar, mas às vezes você aumenta o

tamanho das coisas e acaba engolfado em

marés de estranhos pensamentos que geram
emoções mais estranhas ainda. Vá pelo Sol.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Você pensou e pensou e ainda não conseguiu
se entender? Se está difícil trazer à tona as

respostas que estão guardadas a sete chaves
no seu íntimo, tente por vias menos lógicas,
Escrevendo, pintando, musicando ... Deixar que
os monstrinhos saiam do cinza e assumam tons
mais coloridos é uma maneira legal de saber o
que se passa no inconsciente.
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moaçoncslvesreneiuno.combr

Por Moa Gonçalves

POSSE
Hoje,bem quando asmulheres são alvo de
homenagens pra lá de mil, O empresário
Mauro Bramorsky toma posse como

presidente da Associação Empresarial de
Massaranduba,Asolenidade será durante
jantar por adesão no salão de festa da
Sociedade Atiradores daquela: cidade, a

partir das 19h. A imprensa e amigos de
toda à região foram.convocados para a

cerimônia.

SÓElAS
Hoje à noite, nabatuta da empresária Iara
Benitez, a Pizzaria Maria's, uma das mais
concorridas de Balneário Camboriú,
promove uma noite dedicada somente a

'elas, em comemoracão ao Dia
.: Internacional daMulher.

'

•

�bell'arle
o empresário Ismar Lombardi e sua esposa
Solange, apaixonados por comida japonesa, são
dois dos freqüentadores assíduos do Kantan Sushi

Lounge.

Contradizendo toda sua experiência açoriana
como chef de cozinha, o Fiscal da Fazenda
Norberto Kuhnen, popular Beta Fiscal, movimenta
hoje à noite, após tradicional pelada das quintas.
feiras no GT Society, um Frango Primo Canto.
Segundo os entendidos, o prato é típico da serra

gaúcha.

Embora tardio, quero registrar hoje com todo
carinho a colação de grau em Turismo e Hotelaria;
pela Univali, no último dia dois de março, da minha
querida Gislene Lopes, filha do casal amigo I
Leodomar "Leoda" Lopes e Catarina Solange
Lopes.

O bon vivant Renato Koslowski, da Menina Linda,
está mudando! O pessoal mais próximo do

empresário está achando que ele quer radicalizar
de vez. Segundo eles, deixar o cabelo crescer,
usar tiara, malhar quase todos os dias, faz parte
da vida moderna de qualquer um. Agora, depois
de uma certa idade e já queimando aí um óleo,
40, comprar uma prancha e entrar numa
escolinha de surfe é pra acabar. E olha que o

cara é meú amigo!

É bem nesta quinta-feira que o amigo de longa data
Aldo Piazera corta o bolo e recebe o merecido coro

de parabéns.

O empresário Alceu Gr-ade, da Grameyer, é uma

das figuras mais requisitadas para palestras no

meio empresarial e acadêmico, nos quesitos
motivacional e análise conjuntural de mercado.
Não passa uma semana sem chegar um convite
na sua mesa de trabalho. Fruto da competência e

do sucesso da sua empresa.
'

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: .www.poracaso.comlcontdto@poracaso.com

Elizangela Montanha em contagiante simpatia no Kantan Sushi' Lounge

HOUSE MUSIC SESSION
Destaque para a balada que rola logo mais tarde na Moinho
Disco que traz para Jaraguá um dos nomes mais comentados
deste verão, o residente doWarung Club, DJ Daniel Kuhnen.

Revelação catarinense, foi indicado ao Toshiba Planet Cool
Awards e traz na bagagem uma memorável sessão de house
music para a noite. Acesse www.moinhodisco.com para

,

conferir mais detalhes.

:NOVO FILME DA PIRELLI

O Projeto "Pirellifilm" dá seu segundo passo com o novo

curta-metragem já disponível no site www.pirellifllm.com. O
filme conta com a participação de uma das atrizes mais
famosas do.mundo: Uma Thurman! No filme a loira dirige um

nervoso Lamborghini Gallardo equipado com os novos pneus
Pzero - fazendo clara referência ao sucesso "Kill Bill". O filme
promete repetir o sucesso do revolucionário curta "The Cali",
lançado ano passado.

'

FESTA DOM SETE
E sábado é novamente vez da ComBat fazer o agito na

cidade, promovendo grande balada em parceria' com a

revista,Dom Sete. Duas bandas, dois DJs e o celebrado MC
Jack aguardam todas a tribos para mais uma noite de muita
vibe na casa jaraguaense. Acesse www.sitecombat.com.br
para mais.

SKOLBEATS
Como já divulgado aqui na coluna, o Skol Beats destE
ano virá um pouco diferente, e será realizado em doe
dias (4 e 5 de maio). Agora também ao contrario do:
últimos anos a festa já não será mais no Sambódrome
do Anhembi, tendo novo palco em área ao lado de

Campo de Marte (zona norte de SP), com dimensões
ainda não reveladas. Já se destacam entre as atrações
deste ano o DJ francês Laurent Garnier, os britânicos
Simian Mobile Disco e a cantora de electro Miss Kittin.

DESCONTÃO
Toque expresso para quem aproveita as oportUndades
loja Extreme Premium estará nesta quinta e sexta-fein
dando descontos de 60% em suas top grifes Ecko
Cavalera, M. Officer, Puma eAdidas (entre outras).

Nayara Zanotti e Cassius Gonçalves
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