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ABANDONO

Moradores pedem
atenção para o

Rio Cerro II
Um dos problemas que
mais preocupa a

comunidade é a vala em

uma ponte da localidade
de Ribeirão Preto. Ao
lado do buraco, de
aproximadamente um

metro e meio de

profundidade, a
sinalização provisória
alerta os motoristas sobre
o perigo. - 5 .

REAÇÃO

Petistas querem ,

expulsão de tiliado

que assume cargo
Membro da executiva,
Edson Piotto foi nomeado
esta semana sub
coordenador de Conselhos
da prefeitura. Grupo
liderado pelo ex-deputado
Dionei da Silva reagiu e

encaminha ainda hoje
pedido de expulsão do

petista, que se licenciou do

partido. O argumento é de

que o PT definiu ser

oposição ao governo. - 3

24° 1330MíNIMA MÁXIMA

Sol com pancadas de chuva a

noite - 8,6

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.602 • R$ 1,00

A favor das mulheres

Passeata pelas ruas do centro de Jaraguá do Sul abriram as comemorações do Dia Internacional da Mulher. Ricardo Bootz classificou a participação dos homens

corno um pedida de desculpas. "Se não fossemos nós, as mulheres não seriam marginalizadas" - 82

INDEFINIÇÃO Milhares protestam contra a

presença de Bush no BrasilJuventus leva
'cano' e busca
outro treinador o presidente dos

Estados Unidos, George
..W. Bush, desembarcou
ontem à noite, em São

Paulo, para visita oficial
de dois dias ao Brasil.
Em todo <? país,
milhares foram às ruas

protestar contra a

presença: de Bush.
_ 81

"

E troca de óleo, mas também tem revisão

O pessoal do Mime leva a sério

, quando diz que faz mais por você

José Galli Neto não se

apresentou e expressou os

motivos através de um
. comunicado oficial
enviado ao site do

Moleque Travesso. A
diretoria pode anunciar

hoje o nome do novo
comandante tricolor.
-8

Trocando o õleodo seu carro no PostoMime, você tem
15 itens revisados. Sem sorteio, sem concurso c sem cupom.

É só escolher o óleo. O reste, a equipe faz.
.

Veja os itens revisados na troca de óleo do veículo
, 61eo da direpo bidráulíca

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

if!#' fluido de freio
-:t' fiJrro de C!lmbustMl
� água da bateria

G luzesdI! freio. de ré e daplaca
eI helaS dos lim�res de pára-brisas

.•f!J pismdadl� C! à�tta .

fi níweI de águapm o limpador
'fiI' t1ti�fot·df intbdio

€i niYeI de água do radiador

.

filtr� de .ar

fi lanternas + faróis
• óleo da caindúântbio

�' fiJrro de óleo

www.studiofm.com.br
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• EDITORIAL

"'"

OPINIAO

Desafio Weg
Quando se imagina que a

Weg não tem mais nada para
inventar, a empresa volta e

meia aparece no mercado .com
mais uma novidade. Agora é
a compra da Trafo, fabricante

.

de transformadores de força de
grande porte 'e de subestações
móveis e fixas. A empresa tem

sede em Gravataí, no Rio
Grande do Sul, e uma unidade
em Horcolândia, no Estado de
São Paulo. A Trafo atingiu
receita líquida de R$ 155
milhões em 2006. As duas
unidades somam mais de 33
mil m2 de área construída.

Assim mais uma vez a Weg
transforma uma história
iniciada há mais de 40 anos e

que há muito tempo deixou as

divisas do Vale do Itapocu.
Quando não está abrindo
novas unidades no Exterior, a
Weg . avança no mercado
nacional. Agora, a Trafo será

agregada à unidade de

Décio da Silva traz no DNA
a marca da Inovação e da
coragem que está no
sangue dos fundadores da
empresa"

Negócios de Energia da Weg.
Somente em transformadores,
a empresa deve investir em

2007 aproximadamente R$ 35
milhões.

.

Segundo Alidor Luerder,
diretor de Relações com

Investidores da Weg, a

empresa passa a investir

pesado em todos os parques de
transformadores, que se situam
em Blumenau e no MéXico. E
também nas duas nova's

fábricas que acabam de ser

adquiridas. Estas fábricas
produzem transformadores de
força de até 150MVa 245k\l,
além de subestações móveis e

•

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

fixas. Com essa maior capaci
dade de produção, a Weg
poderá oferecer menor prazo
de entrega para equipamentos
de maior valor agregado,
mercado que\tem trabalhado
com grandes .investimentos em
novas soluções e alta
tecnologia.
A aquisição da empresa

vai agregar novos integrantes
à "família Weg", hoje
composta por mais de 16 mil
integrantes em todo o Mundo.

Como já se comentou aqui
por ocasião da Conweg 2007,
em janeiro passado, a Weg é
uma empresa movida a

desafios. Mudou radicalmente
seu perfil diante do mercado,
para atender melhor, quando.

poderia ter se acomodado no

modelo anterior. E mostra que
Décio da Silva traz no DNA
a marca da inovação e da
coragem que está no sangue
dos fundadores da empresa.

• ENTRE ASPAS

"
90% da reforma já está pronta na cabeça do presidente (Lula), só faltam
alguns detalhes".
Tarso Genro, ministro das Relações Institucionais, sobre a formação do novo ministério, quedeve ser divulgada na semana que vem.

liDe simples não tem nada. Na verdade pode ser o Super Complicado e não o Super
Simples"
dll88 Paulo Henrique Felicioni, contador e membro do Instituto Casu Iii, sobre a Lei Geral das Micro e PequenasEmpresas.

"É uma oportunidade de estar em contato com profissionais renomados".
Vitor Kuhn, bailarino do GpoEx/Scar de Jaraguá do sur, que ganhou uma bolsa de estudos na Escola de Teatro do
Bolshoi no Brasil.

-. PONTO DE VISTA

Oportunidades ao

crescimento do

empreendedorismo
No pr6ximo dia 20 de março,

realizaremos no CentroCultural
da SCAR a solenidade de posse
das diretorias daACI]S e APEVI,
seguida de palestra com a

presença do dr. Octávio de Barros,
diretor de pesquisa e economista
chefe do Bradesco. Nosso
convidado vai abordar tema dos

. mais oportunos neste início de
ano, traçando um panorama dos
cenários econômicos e políticos.

, Nosso evento que integra a

posse e a palestra em tomo do 522
Encontro de Empresários é mais
uma destas oportunidades para

.

que os associados, empre
endedores. estudantes, profissio
nais e comunídade em geral se

atualizem sobre as informações

tão necessárias ao encami
nhamento do dia-a-día, sejam nas

empresas ou nas nossas rotinas
como cidadãos.

Ao oportunizar esse evento, a
ACI]S cumpre uma de suas

diretrizes, ou seja, a de estimular
a discussão dos temas nacionais e
assim contribuir para a melhoria
da gestão. Além disso, participar
desta atividade dá a chance a

muitos empresários conhecer a
entidade e as vantagens de se

integrar ao movimento associa
tivo. Conhecendo corno ela
funciona e participando das
plenárias ou utilizando os seus

serviços, o empreendedor pode
ganhar muito com a troca de
experiências com associados da

.Paulo César Chiodini
Presidente daAcijs
Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul

sua ou de outras áreas de
negócios. O surgimento de novos
líderes é outro aspecto relevante,
na medida em que uma entidade
deve primar pela renovação do
seu quadro diretivo.

Com essa perspectiva convi
damos todos os empreendedores
para estarem participando das
atividades da ACI]S, cuja
programação de eventos, cursos,
treinamentos e demais atividades
estão à disposição de todos.
Quanto mais representatividade
n6s tivermos no meio produtivo
mais forte seremos na defesa dos
assuntos de interesse do segmento
e poder de influência sobre
projetos que julguemos de
interesse da coletividade.

O CORREIO DO POVO
Diretor: Francisco Alves

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal 19
Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Plantão Redação: 8835-1811 - Plantão entrega do jornal: 8807 ·3574/9174·7873 -
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liilf)ZANIN la;1�iiUtt1PADIGLIONE
Como falar de livros 'Concorrência

. que não lemos? esperançosa
Esse é o título de um livro de
bastante sucesso. Adivinhem
onde? No Brasil ou em algum
país subdesenvolvido? Não,
amigos, na douce France,
terra de Descartes,
Montaigne, Hugo, Proust. O
autor é urn certo Pierre
Bayard e ele próprio não é
um qualquer: diz-se
professor de literatura em
Paris-VIII e psicanalista. A
obra destina-se a quem
deseja falar (com gosto,
pertinência e autoridade)
sobre as obras de Flaubert e

Proust, Valéry e Montaigne,
Shakespeare e Joyce, sem

necessariamente ter se dado
ao trabalho de enfrentá-Ias.
O argumento de Bayard é
que tanto já se escreveu
sobre obras clássicas que,
na prática, tanto faz lê-Ias
como ler ou mesmo folhear
seus comentadores. Uma
pergunta minha: será que
precisamos do livro de
Bayard no Brasil?

4)hHPJlbIOg,estadao.com.brlblog/:zanln

• DO LEITOR

Aos que vêm a decadência
do SBT como mero

antagonismo ao crescimento
da Record - e normalmente
esse raciocínio limítrofe vem

recheado de descrédito a
uma empresa que é
abastecida por dinheiro
proveniente de igreja -

convém avisar: Não é só a

Record que tem se

beneficiado dos equívocos de
Senor Abravanel O novo

modelo de telejornal
concebido pela patrão, por
exemplo, tem aberto brecha
para o crescimento da
RedeTV!. A Band já não se

vale dessa migração, até
porque na faixa nobre,
principal horário do dia, todas
as estrátégias de grade são
interrompidas em nome da
boa paga de RR Soares. E a

RedeTV! não dispõe de todo
o dinheiro que abastece a

.

. Record, mas faz o elementar:
não altera sua grade de

programação a cada semana.

4) hHp://blog.estadao.com.br/blog/padiglione

Aquecimento Global, será o fim?

Provavelm�nte nunca um

assunto ficou tão em evidência,
como o do meio ambiente e do
aquecimento global. Talvez
isso, já seja o reflexo de uma

educação nas escolas. A
verdade é que, a situação é
muito preocupante. O planeta
tem limites, a exemplo de tudo
que existe no Universo. Um dia
a terra vai acabar mesmo, com
o fim do Sol.

No entanto isso será num

futuro bem distante para nós.
A questão atual é se temos

como reverter a grave situação
do aquecimento global. Pelo
que vi.estamos no meio a meio,
temos chances iguais de sim

para reverter ou de não

conseguir reverter. Aí iremos
arcar com o fim da era terrestre.
É necessário que cada atitude'
nossa seja emergente.

Não podemos mais brincar
de destruir a natureza a nosso

bel-prazer. Temos que

"
Não podemos

mais brincar de
.

destruir a

natureza a nosso

bel-prazer "

denunciar, temos que exigir a

todo custo para não haver mais .

destruição do ecossistema. Essas
mudanças não cabem apenas
para nossos filhos ou netos, tem
que começar conosco, já!

ijt.t14MENDONÇA . )�I
i8q

CPI do Apagão:
sai ou não sai? If\�
o govemo desistiu de !Al
inviabilizar a instalação da
CPI do Apagão Aéreo,
proposta pela oposição com

a assinatura de mais de 100niQ
deputados da base aliada. iuc
Não desistiu, porém, de r

c
J�'

boicotá-Ia. Está recorrendo �(
Comissão de Constituição e. R
Justiça da Câmara, sob a

I��

I
•

d f' !I)fl
a egaçao e erros armais.
Se perder, pode recorrer ao ,-\'J,

plenário. �::'
Arlindo Chinaglia está num ) \

dilema: se facilita a CPI, se )"

desgasta com o governo: se'J�
boicota, perde a imagem que»
está tentando construir no

'

I·;)

Congresso e junto à opinião 1 R

pública. Para as eleições de-5q
2008 e 2010. Uma solução pb
para o governo seria manter [12
a CPI sob cornrole, No jogo, m
também, a criação de uma J m

Secretaria de Portos e

Aeroportos, com status de eb
ministério, para compensar o

PSB pela perda da pasta daj,{q
Integração Nacional. J!'�

4)hHPJlbIOg.estadao.com.brlblog!josemalCio

\

• Edson Gomes
Servidor público
efegom@yahoo.com.br

li
Ainda se pratica Q. caçai à
animais silvestres, ainda'is]
derrubam árvores importanffi�
para o ambiente terrestre. Iss��
Crime contra a humanidade.
Tem que haver uma legisla¢18
que puna esses crimes e sê�
cumprimento. l6[J

O Planeta Vênus, dito COJJj
a deusa do amor, poderia �er
chamado de inferno, poispffl

.

existe um efeito estufa ��g
violento que até as rochas �ao
moles pelo calor, além diss�?a
forte odor de enxofre. A terrq
poderá ficar igual se nãs
olharmos o meio ambiente como

uma extensão de nós mesmQJ�
darmos um basta nqsa
brutalidade e violência contr�mãe terra e suas criaturas. brn
alerta: em 20110 Sol estará e&
alta e perigosa atividade para ti&.
planeta doente. {lO

;,}
Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1 ,680 carac. Fonte Times New Roman 12 e podem ser envi.ados por e-mail I

redação@ocorreiodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, CaixaqPostal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
. 'J£6

, .>(
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rORTARIA: EDSON PIOTTO' �gSUME SUB-COORDENADORIA DE CONSELHOS
•

I .

retista é nomeado para cargo
�

.'

(Ie confiança na Prefeitura
� � Grupo liderado por
�Qi9nei da Silva

�I' reage e encaminha
q pedido de expulsão

\� CAROLINA TOMASELLI
II JARAGuÁ DO SUL

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

o petista Edson Pedro
o Piotto assumiu esta semana a

.

Sub-coordenadoria de Con-
1& selhos, cargo ligado ao

� Gsbínete do prefeito Moacir
a Bertoldi (PR). A portaria de
J nomeação foi 'publicada na

,a,egunda-feka, 5, menos de
I ummês depois do diretório do
PT ter decididol através de Presidente Sebastião Camargo confirma recebimento do pedido de licença, mas diz que não Gil-be a ele julgar

I votação, não aderir ,ao
governo municipal. A

) contratação de Piotto para
) cargo de confiança j á gerou

a reação de um .grupo de

petistas liderado pelo ex

deputado Dionei Walter da
, Silva. Ainda hoje, eles devem
encaminhar ao diretório

municipal um abaixo

assinado pedindo a expulsão
de Piotto do partido.

Um dos 11 integrantes da .

executi�a municipal do PT,
iotto disse que encaminhou

um pedido para se licenciar

temporariamente da legenda
na terça-feira, 6, "antes de ser

nomeado". A portaria de

nomeação, porém, foi

publicada' um dia antes.

Formado erncontabilidade, o
petista disse que assumiu o

.

cargo "por questão profis-
sion�l". "E para evitar polê
mica, pedi a licença e não

respondo mais pelo partido",
declarou, afirmando que "em
princípio" não pretende se

desfiliar do PT.
0. presidente da sigla,

Sebastião Camargo, confir
mou o recebimento do pe
dido, mas não soube informar
se o licenciamento está

previsto no est':ttuto do

partido. Lembrou que quando
um filiado comete alguma
irregularidade pode sofrer três
punições: adver-tência por

escrito, suspensão temporária
I - "P

. J�e expu sao. artlclJ,;rmente,
eu não vou emitir juízo de
valor. É uma opção dele e eu

vou respeitar. ,É claro que se

alguém contestar, dentro da
instância partidária o assunto
poderá ser discutido", resu-

"

rmu,

O ex-deputado Dionei da
Silva informou sobre a

. existência de uma resolução
do PT de Jaraguá do Sul
sabrea decisão do partido de

ser oposição ao atual gover
no. Também lembrou que,

depois de ter sido assediado

pelo prefeitoMoacirBertoldi
(PR), o partidomontou uma
comissão para tratar do
assunto, e foi definido,
através de votação unânime,
que os petistas continuariam
na oposição. Ele admite que
outros petistas já aceitaram

cargos no atual governo,
mas, garante, assinaram a

ficha de desfiliação do

partido. "O Piotto fez uma

opção e, no meu entendi

mento, ele deve sair do PT",
declarou Dionei.

Firmeza
,� Em resposta à ex-vereadora

.

ElísabetMattedi, que defende
áliança do PFL com o PSDB .

ri�s eleições do próximo ano,

Qdiretor da Fesporte, Carione
eélvanello, foi taxativo: "Se ela
não quiser, podemos arranjar
outro para compor a chapa".
I "Ele voltou a defender o

lançamento de chapa pura.

�:?e o PFL quiser coligar, que
i'l:che outro candidato.
Precisamos ser diferentes",

,
,

argumentou.

Justificativa
:: o presidente da Câmara,
Rudolfo Gesser (PP), disse que
� _

audiência pública que
4_iscutiria a obra rio cemitério
do Czerniewski foi adiada por
Jalta de "tempo hábil" para.
realização. "O Dieter se'
precipitou ao marcar a

audiência num prazo de uma

semana", justificou.

Projeto
A Câmara aprovou projeto

do vereador Ronaldo Raulino
(sem partido), que cria o

cadastro para os' estabeleci
mentos que compram e

vendem materiais de cobre,
bronze e alumínio usados.
Apropostaobriga o comércio

a registrar num impresso
padronizado, cada compra e

vendados produtos a ter�eiros
e enviar à fiscalização da
Prefeitura O' relatório das

operações.
,

Boquinha
.

A nomeação do petista
Edson Piotto para o cargo de
sub-coordenador de Conse
lhos confirma o que muitos

companheiros negavam: o

grupo ligado aele já havia
acertado a participaçâo do PT
no governo. A iniciativa só
não vingou porque é minoria
no partido. Se não tem tu ...

O CORREIO DO POVO

Audiência no Dnit trata
. de obras 'na B'R-280
GUARAMIRIM

O presidente da Câmara
de Vereadores, Evaldo

Junckes (PT), o secretário de

Planejamento Valéria Verb

inem, e o vice-prefeito José
Joaquim Fernandes (PP)
participaram, na ter-ça-feira,
de audiência com o coorde-

. nadar doDnit (Departamento
Nacional de Infra-estrutura
de Trans-porte) em Santa

Cata-rina, João José dos
Santos. Na pauta, pleitos
relacionados à BR-280.

O principal assunto foi
relacionado à faixa de
domínio da rodoviano trecho
entre o trevo de acesso a

Guaramirim, próxi-mo a

Fameg; e a ponte que faz divisa
com Jaraguá do Sul. Segundo
Verbinem, várias edificações
foram construídas quando a

rodovia ainda era estadual

(SC-301). O problema é que

a faixa de domínio em uma.
-'Irodovia estadual tem

metragem diferente que nari
BR, o que vem gerando dúvidâ'f
e preocupação dosmoradores'
com relação a futuras obras,

'

que podem se utilizar desta''
faixa. 3

O secretário informou que f

oDnit ficoude fazer um estudei
e se pronunciar oficialmente>
sobre qual a real demarcação'

. I

da faixa de domínio. Com os-

dados em mãos, a adminis-'

tração
. municipal poderá'

estudar medidas ou fazer rei-!

vindicações em beneficio dos'
moradores. Na audiência,
também foi tratada de obras'
como elevados e rotatórias em!
trevos na rodovia que dão'
acesso à cidade, pleitos. que:
vem sendo tratados há três'
anos.A comitiva foi informada!
de que este ano será licitado cf
projeto, mas as obras não têmi
data para começar. (CT)

)

"

Chiodini participa
de. convenção
O ,coordenador regional do

PMDB, Carlos Chiodini, segue,
'

hojeparaBrasília, ondeparticipa
da convenção nacional do

partido que reconduzirá o

deputado Michel Temer para a

presidência da sigla, no próximo
domingo. Vai aproveitar para
articular a nomeação dele para
aSDR e indicações para outros
cargos na secretaria,

Vereador recebe
relatório da SC .

,

•
,.. . I

Vereador]urandír.Michels
(PV)' reçeb��; relatório da
Polícia Rodoviária Estadual
sobre o número de acidentes.
na SC-416 em 2005 e 2006,

. J
no trecho de Jaraguá do Sul!
até o Alto da Sen-a. Nos deist

anos, foram registrados 113J
acidentes, com 330 pessoas
e 188 veículos envolvidos:
com quatro mortes, no locaL'

!

Nepotismo
o temido projeto que põe

fim ao nepotismo no

Executivo de [araguá do Sul
Clevevoltar àbaila.Aproposta,
que será oferecida aos

vereadores pam a assinatura,
deve ser protocolada já na

próximasemana. ,

Simpatizantes da causa.

apostam que a hora é essa.

Aliás
Projetos semelhantes, um

na legislatura anterior e outro
no início dessa, foram
derrotados. Alguns dos
contrários nas duas outras
oportunidades estão de novo
naCâmara. Será quemante
rão a posição, inclusive com
os argumentos esfarrapados
ou criaramjuízo?

'I
I

Números
Segundo relatório da Organização dos Estados Ibero-i

americanos, em 2004, 48,3 mil brasileiros foram assassinados
no país. Mantida a média, em quatro anos, são quase 180
mil. Números impressionantes, abaixo apenas do Iraque. Em
quatro anos, morreram cerca de 650 civis e militares no país
árabe.
A diferença é que lá eles estão em guerra e aqui..

Audiências
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia

aprovou a realização de audiências públicas para discutir
quatro Projetos relacionados a energias renováveis, de autoria,
do deputado Pedro Uczai (PT). Nos próximos dias, serão
definidas as datas das audiências, que acontecerão no interior
do Estado.

Concorrência
A Anatel concedeu à Telefonica o direito de operar

televisão via satélite no país, desde que ofereça as TVs
Câmara, Senado e Justiça. Medida que, segundo o jornalista
Paulo Henrique Amorim, contrariou o ministro das
Comunicações, Hélio Costa.

.

"Essa notícia é uma mudança radical na política de
comunicaçôes do país. Pela primeira vez, órgãos públicos como
a Anatel contrariam a Globo", escreveu Amorim.

I�Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CONSTATAÇÃO: "NÃO ADIANTA SEH RICO, SEM QUALIDADE DE VIDA", DIZ INTEGRANTE

Projeto quer colocar a cidade
entre as cinco melhores do País
Pomeroce 2020 está
em fase' de elaboração
� grupos começam a

��iagnosticar
problemas
�..
�k
�ELLY ERDMANN
;Í'-OMERODE
�,
,,'

II·

Priorizar o

desenvolvimento econô
mico e social domunicípio.
Este é um dos objetivos do

[.projeto Pomerode 2020,
Jque pretende também
;<:olocar a cidade entre as

:�inco melhores do Brasil
f�m condição de vida nos

próximo 15 anos.

Um dos responsáveis
'pela iniciativa, o consultor
..Rubens Franz, diz que o

grupo pretende conseguir
esta mudança através de

atividades, programas e

demais incentivos. O foco
de ambos é a educação e a

ampliação do espírito
empreendedor dos pome
rodenses. Além disso, temas
�relevantes para a definição
,

do IDH (Índice de

: Desenvolvimento Hu-

mano), integram as discu
ssões das equipes. Entre eles
estão: turismo, estru-tura da
cidade, condição social e

habitacional, cultura,
saúde, segurança e. meio

ambiente.
"

O primeiro passo após a
,

formação dos grupos de
: trabalho, já com os nomes

Projeto foi apresentado, ontem, pelo consultor Rubens Franz na Prefeitura de Pomerode

definidos, é diagnosticar a
•

atual situação daqueles
segmentos. O prazo para a

entrega dos relatórios
encerra em abriL Depois
disso, vai ser definido o

mapa estratégico da cida
de que, segundo Renaldo
Riffel Júnior, da diretoria,
deve ser apolítico. "Não
adianta ser um municíp-io
rico e não oferecer'

qualidade de vida à

sociedade", completou.
Para chegar à ponte). do

IDH, medido no país
inteiro, e assim concre

tizar o Pomerode 2020,
os grupos querem
envolver a população.
"Ela vai participar desde
a elabo-ração até o

término", enfatiza Franz.
Ainda de acordo com o

consultor, é preciso
.

encontrar meios de não
atrelar o projeto a apenas
uma administração pública
municipal e a melhor forma
disso acontecer é contar

,

com o apoio dos habitantes.

Alguns dos exemplos a

serem seguidos, principal
mente neste período de

formulação, vêm dos planos
diretores de cidades como a

mineira Juiz de Fora, e as

catarinenses [oinville e São
Francisco do Sul. Além
disso, experiências constata
das na Coréia do Sul também

inspiram o Pomerode 2020,
quanto a modificações nos

patamares da educação.

POMERODE 2020

CíRCULO ITALIANO DE JARAGUÁ DO SUL

CNPJ N° 81.156.341/0001�52
JARAGUÁ DO SUL - SC

O QUE É:
Projeto de
desenvolvimento social
e econômico da cidade.

ENFOQUE:
Educação,
empreendedorismo e

implementação de
setores como turismo,
cultura, infra-estrutura e

saúde.

QUEM PARTICIPA:
Grupos direcionados
por assunto e população
em geral.

RELATÓRIO DA ADMINiStRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇAo ASSEMBLÉIA GERALORDINARIA

Pelo. presente edital ficam convocados todos os descendentes
de italianos maiores de dezesseis anos para a Assembléia Geral
Ordinária de acordo com o-Art. 14, letra "a" do. Estatuto, a realizar-se
no. dia 30 de março. de 2007, às 18:00 horas em primeira convocação,
na Sede Social do. Círculo. Italiano. de Jaraguá do. Sul, na Rua dos

Imigrantes Italianos, n? 33, Bairro. Vila Nova, em Jaraguá do. Sul (sq,
para deliberarem sobre o seguinte:
ORDEMDODIA

1. Prestação. de contas do Exercício. Social encerrado. em

31.12.2006
2. Assuntos Gerais

Nota: A Assembléia Geral será constituída e funcionará em primeira
Convocação com maioria absoluta dos sócios e em 5'

segunda Convocação, 60 minutos após, ou seja, às
19:00 horas, com a presença de qualquer número.
de sócios, (Art. 15)

Jaraguá do. Sul (sq, 22 de fevereiro. de 2007.
.

S

joâozínho Júlio. Depiné - Presidente

Edifício. Itália - SP

No. dia 30 de março. de 2007, o Círculo. Italiano. estará sorteando

passagens áreas com estadia e -jantar no. Edifício. Itália para dois

associados, que estão. corn a contribuição da anuidade do. ano. de 2006

quitada.

?
I

Aulas de Italiano.

Estão abertas as matrículas para o Curso de Língua
.

Italiana (iniciantes).
.

.As aulas iniciarão. em 07/marçü, no. horário das 19h15 às 21hOO.

Interessados poderão entrar em contato pelo telefone )

370.8636, das 14hOO às 19hOO,

Jantar Italiano. - 30/mar/2007.
Acontece no próximo dia 30 de março, o primeiro jantar italiano
na Sede Social do Círculo Italiano.
Os ingressos poderão ser adquiridos junto aos membros do

Coral, Diretoria, na secretaria do Círculo (das 14hs às 19hs,
fone 3370.8636) ao preço de R$ 12,50 (doze reais e cinqüenta
centavos) por pessoa.
Adquira o seu antecipadamente e venha saborear uma'
deliciosa comida típica italiana regada a um bom vinho.

Grazie

Joãozinho Júlio Depiné
Presidente

10/03/2007 eTC t.açoJaraquaense
'Inform;a9ões: wWW..ctg1j.com.br} (47) 9973-8741
lngres90s Anteoipados:. R$ 1 S .00 - No Baile �'R$ 20,00
Postos de Vendas: Posto MarooUe -·a"uchltà - Smurla uenchee - Cssa Campelra

. •

:,."/,,;...,,, � _:,,,,,... ;..,;.,'_,�:, .....,I.'.:,,

Senhores Acionistas,
Atendendo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e subnieter à apreciação as Demonstrações Financeiras referentes aos exercfcios sociais ence�dos em 31 de dezembro de 2006 e 2005,

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2007

A ADMINISTRAÇÃO
_(

ATIVO

BALANÇOS PATRIMONIAIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 200f1 E 2005

PASSIVO

(Em milhares de reais)

Ativo circulante ..

Controladora

._ 2-º0� '�_-==�2.º-�
_179.776 ._:t_3.!l_,f.'!!'(!

Disponibilidades .' ". 61.718 48.655

Contas a receber de clientes

____ Cons()Jldado
...._ .. _._ .. �º.o� �º_ª
.. 2.9��� 2.330.69�
1.716.503 1.349.578

609.719 485.9:i4

Estoques " .

Outros créditos " . 118.058

535.052

94.975

416.656

78.52489.643

Ativo não circulante ... " " __1;514.634 _!,,:}�.48� .__2.�6.9� _ 9n��
Realizável a longo prazo 16.780 92.252 130.237 275.117

150.805Aplicações linanceiras.
Partes relacionadas ..

Outros crédltos ..

Permanente , .

4.212 81.900

12.568 10.352 130.237 124.312

... 1.497.854 __!,_�.234 -,--?�6.709 '702.828

III
I
II Total do atlvo .. " " " " .. " 1.694.41Q _1.497.784 3.743.195 3.30BJl37

Controladora Consolidado
----

I .__

2006
_

2005 _gg� __

2005

Passivo clrculante ""." """ "... 125.603 89.315 1.450.094 1.415.506

Fornecedores """""" , , ".,. , ,

Obrigações sociais e trlbutárlas " .... """.". 146 1.031

129,887 100,181

108.793 77.325

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCfclOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005 (Em milhares de reais)

Controladora . Consolidado.

��-'.
3.527.110 2.978.401;
3.009.388 2.514.908·
(1.946.430) (1.678,697).
1.062.958 836.211

(428.022) (373.685)"
132.047 . 103.030'
·6.428 27.141

(114.243) (90.098/
659.168 502.599

--:r:4ã5�'
660.653 505.048
(9,185) (6.456),

(148,637) (123,780)
502.831 374.812'.

Financiamentos e empréstimos "....... 818.568 949.153

Outras obrigações .. " "." ""..... 125.457 88.284 392.846 288.847

Passivo não clrculante "... 16.083 37.006 740.377 521.668

Exigível a longo prazo " " .. "... 16.083 37.006 740.377 521.668

Financiamentos e empréstimos " "

Outras obrigações " " "" " 16.083 37.006

PatrimÔnio Ifquldo"."." "."." " .. "."." .. "". 1.552.724. 1.371.463
Capital social.. .. " " ".. 907.000 1.000.000

Reservas " " " """ " "", " " 645.724 371.463
Total do passlvo ,...................................... 1.694.410 1.497.784

------

593,353 3_!l8,969
147.024 122.699

1.552.724 1.371.463

907.000 1.000.000
645.724 371.463

3.743.195 3.308.637

" ��
Receita operacional bruta "

o '

Receita operaclonaIUqulda ;" "
o o

·Custo dos produtos e serviços vendldos .. , ..

Resultado.operaclonal bruto " "
.. ..

Despesas operaclonais " " �)--(1.321)
Resultado financeiro" liquido ,,, ,, ,,... 9.146 5.240
Resultado da equivalência patrlmonial "....... 501.244 374.426
Outras receitas/despesas operacionais , .. "... (1.239) (2,609)
Lucro operaclonallfquldo"" "..................... 506.907 375.736
Resultado não operacional " "

--- ---

Lucro antes dos Impostos e participações."" 506.907 375.736
Participação dos administradores ""."" ... "." ". (1.421) (1,327)
Imposto de renda e contribulção social........ (2.655) 403
Lucro Uquldo·consolldado """." ".... 502.831 374.812
Número de ações/mil ao linal ao exercfcio "..... 617.627 617.627
Resultado por ação - R$ ,,, ..... ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,.. 0,81 0,61
Valor patrimonial por ação - R$ , .. " " ".... 2,51 2,22

As demonstrações financeiras completas foram revisadas pela KPMG Auditores Independentes, não contendo ressalvas, estando disponíveis na sede da Companhia.

Nildemar Secches • Presidente Devanir Danna Wilson José Watzko

TC·CRC/SC 16555/0-4

CPF 352.366.129·34

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIÀ CONSELHO FISCAL

�l

II
,!

.Gerd Edgar Baumer- Vice-Presidente

lina Teresa do Amaral Meirelles
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luis Felipe Matdaner

Marcia da Sliva Petry

Martin Werningha�s
Miriam Voigt Schwartz

Décio da Sliva - Diretor Presidente Executivo Jaime Richter· Diretor de Marketing

Alidor tueders- Diretor Administrativo e de

Relações com Investidores
Sérgio Luis Silva Schwartz· Diretor da Área
Internacional

-'_----1'---
t.

CONTADOR

Eunildo Lázaro Rebelo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEGURANÇA: FALTA DE CONSERVAÇÃO DIFICULT� TRÁFEGO NA RUA FILA RIBEIRÃO PRETO
.

.

Vala·em pontepreocupa moradores do Rio Cerro !I
.� Buraco de cerca de

, 1;5 metros coloca
� cornundade em

!

< situação de risco

".D�IANE ZANGHELINI
• JARAGUÁ DO SUL

! Moradores do Bairro Rio
) Cerro II estão preocupados com

ai situação da localidade de
Ribeirão Preto. O problema
rltais grave são as valas abertas
ern uma ponte sobre um

rtbeirão. Às margens da

estrutura, a sinalização impro
\Zisada alerta a existência de um
buraco de cerca de um metro e

meio de profundidade. O
concreto t�mbém está cedendo
do outro lado da ponte.

,

A ponte recebe fluxo de
caminhões. Mais acima, na
, subida do morro, a passagem
é estreita e tem muitas pedras.
A reportagem esteve no local e
teve dificuldades em subir na

parte alta do bairro. "Para que
o lixo seja recolhido, temos que
descer o morro porque o

caminhão não sobe", comen
tou.

Segundo o tintureiro Ildimo
Steinert, 33, não é possível fazer _

PlEAd 'AAGAZZI/OC!
o trajeto de motocicleta com

dois passageiros. 'Alguém preci
sa descer e andar um pedaço a

pé", disse: Além de patrola
menta e macadamização, a

comunidade também reivin

dica creche, área de lazer,
iluminação pública e antenas

para televisão e telefonia móvel.
O vereador [urandir Mi

chels, também presidente 'da
Associação de Moradores dos
Bairros Rio Cerro I e II, afirmou
que a. vala na localidade de
Ribeirão Preto está aberta desde
dezembro do ano passado.
Segundo ele, a secretaria de
obras vistoriou o local à época,
mas não tomou a providência
'ade-quada. "Só colocaram uma

tábua por cima e não escla-
receram qual é o problema",
pontuou. Ontem, Michels

apresentou indicações para que
a Prefeitura faça a conservação
das vias do bairro e a retirada
do mato às margens da SC-416
(Rodovia Wolfgang Weege),
que está prejudicando a -

sinalização. "Em algumas ruas,

o macadame foi colocado há
cinco gestões", criticou. O
secretário de Obras, Alberto
Marcatto, não foi localizado até

.o fechamento desta edição. Na ponte _da localidade de Ribeirão Preto, veículos disputam espaço com um buraco há cerca de três meses

Funcionária pública questiona perícia do Issem
,

L.

JARAGUÁ DO SUL

A funcionária pública
Maria Roselí Spézia, 44 anos,

sofre de problemas de saúde há
cinco anos, que a impedem de

trabalhar, No entanto, ela
afirma que o tempo de licença
orientado pelos médicos que
ela se consulta é reduzido

pelos especialistas do Issem

�(Instituto de Seguridade dos

�Servidores PúblicosMunícíp
�ais) que fazem as perícias
[médicas.
: "Quando o meu médico
:orienta três meses de
I

•
'afastamento, pbr exemplo, o
.Issern diz que está tudo bem e

:determina que eu volte ao

i trabalho em ummês ou dois",
:come.lltou Maria, que disse
;sofrer do_s pulmões, vesícula,
: artrÚ:é�e- artrose. O problema
: começou emum dos pulmões,
� há cinco anos. Com o passar
: do tempo, ela passou a sentir
, - .

! dores em outras partes do
. corpo.

O diretor-presidente do
.Issem, Juliano Nora, disse
; desconhecer o caso de dona
Maria. Ressaltou, no entanto,

i
que os servidores públicos têm

.
direito a requerer perícia
revisional sempre que não

Maria sente dores há cinco anos e reclama do atendimento do Issem

concordarem com o resultado
do exame. Também disse que
"os especialistas fazem a

avaliação conforme deter
minado pela legislação".

Segundo' ele, há casos em que
o servidor está apto a retomar

ao trabalho, mas com restrições
em realizar determinadas
atividades, (DZ)

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICíPIO DE JARAGuÁ DO SUL

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de cadeiras com fixação nabase
ou piso e cadeiras com fixação através de estrutura metálica no espelho do degrau (incluindo a

estruturametálica), em conformidade com as quantidades, cores e especificações técnicas, descrição
dos serviços de instalação e local a serem instalados, previstos nos Anexos que fazem parte.deste
Edital. REGIMENTO: Lei Federal n° 10.520/2002,'de 17 de julho de 2002 e DecretoMunicipal n°
4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA EHORÁRIO PARAVISITA TÉCNICA: dia 20,de.,:'
março de 2007 as 09:30hs - Agendar horário com Sr. Carlos Baratto - Coordenador de Projetos, nó
telefone (0**47) 3372-8027 e (0**47) 9652-9333. DATA,HORA E LOCALPARAENTREGAt
INSTALAÇÃODAS AMOSTRAS: dia 21 demarço de 2007, no horário das 8:00 as 13�OO horas, '

na ARENA MULTIUSO JARAGUÁ, sita a Rua Gustavo Hagedom s/n°. Não será recebida, em"
nenhuma hipótese, amostras após às 13 :00 horas do dia 06/03/2007. Agendar horário com Sr. Carios
Baratto - Coordenador de Projetos, no telefone (0**47) 3372-8027 e (0**47) 9652-9333. DATA,
1l0RAELOCALPARARETIRADADOLAUDODEAVALIAÇÃODASAMOSTRAS:dia:?2de,
março de 2007, no horário das 07:30 as 10:00 horas, no endereço abaixo, na Coordenadoria de

Projetos da Secretaria de Urbanismo.
'

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES OI-PROPOSTAS e 02-

HABILITAÇÃO: Até as 11:00 horas do dia 22 demarço de 2007, na Coordenadoria de Protocolo
da PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul, sita no endereço abaixo. , . '*

DATA,HORAeLOCALPARAABERTURAdosENVELOPES,CREDENCIAMENTOÉDISPÍJTA"
DOS LANCES: As 11 :30 horas do dia 22 de março de 2007, na sala de reuniões da Coordenadoria
de Licitações e Contratos da PrefeituraMunicipal de Jaraguá do SuL RETIRADADOEDITALK
ANEXOS: 1) O edital estará disponível na Internet no endereço www.jaraguadosuLsc:gov-br. e
poderão ser retirados na Coordenadoria de Licitações e Contratos, no horário das 07:30 horasàs
13:30 horas, em dias úteis a partir de 12 de março de 2007, sem qualquer custo; 2) Os Anexos que jcontemplam os Projetos (Plantas de "Layout" e Implantação/Instalação das Cadeiras (Anel Inferior
e Superior), e Projeto da Estrutura de Aço - (estrutura metálica) Orientativo e Demonstrativo.e,
Memorial Descritivo dos Serviços de Instalação, estarão disponíveis em CD-Room, e deverão ser

retirados no mesmo local, horário e endereço, a partir damesma data, mediante o pagamento da taxa
de R$ 20,00 (vinte reais), sendo necessária a solicitação da guia para recolhimento naCoordenadoria,
de Protocolo, no endereço abaixo. VALOR ESTIMADO PARA A AQUISIÇÃO: R$ 774.6W,00
(setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e dez reais). INFORMAÇÕES: Afntegra ddEdital e.
esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: RuaWalterMarquardt, n° 1.111, bairro:
Barra do Rio Molha, Município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço
www,jaraguàdosuLsc.gov.br, ou pelos telefones (0**47) 3372-8195/3372-8085.

Jaraguá do Sul (SC), 08 de março de 2007.

MARCELINOSC'I:IMIDT
Secretário de Administração

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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liquidação de Verão
,..

�
f d� Neste im e semana

ckontece a segunda edição
�a Feira Saldão de Verão.

�ão 57 expositores que

�ferecem descontos de 60%
á 70% mais barato do que�
do mercado. Serão
"

�omercializados produtos de
�onfecções, calçados,
�cessórios, moda adulta e

ihlantil, alimentos artesanais
J

� chocolates para páscoa.
�

= Após as compras os
•

PIERO RAGAZZI/OCP

consumidores poderão
passar na, praça de

alimentação.a novidade é a

tapioca, comida típica do
nordeste. A feira acontece

no pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos. No
sábado, começa às 9h e

termina às 22h, no domingo
será das 9h às 20h. Outras
informações podem ser

obtidas no telefone 3371-
6757.

�olpe do seqüestre
;
;.;
,

.

� A PolíciaMilitar informa que Jaraguá do Sul, assim como
,

1árias outras cidades brasileiras, também estão caindo no
, �olpe do seqüestro. Os golpistas ligam a cobrar, informam

II' ,ue raptaram um parente ou conhecido e exigem o

I lPagamento em dinheiro, depositado em conta corrente.
Por isso, que o crime acontece geralmente em horário de
�anco. O golpe é considerado extorsãomediante a ameaça,
de seqüestro.zAs pessoas que passarem ou presenciarem esta

�ituação devem ligar imediatamente para o número de
emergência 190. Assim a Polícia poderá investigar o caso

� tomar as provídencias.
.-

�� ..

;r� JI'

Bolsa
it'
�:'

'

f�Termina hoje, às 13h30,
ti'prazo para as, inscrições
tia bolsa de estudos da
"

frefeitura de Jaraguá do
5ul. Os alunos devem

�ossuir baixa renda familiar
e morar em Jaraguá. Os
['nteressados devem pre

�ncher cadastro disponível
po endere�o: www.jara
guadosul.com.br. Onde
,também pode ser consul-
I

II
tado o edital que regula
menta o benefício. Cerca
de 300 estudantes recebe
rão a bolsa de R$ 130,00
mensais durante um

semestre. A inscrição deve
ser feita com a entrega de

I

cópia impressa do cadastro
e os documentos exigidos
no edital, no pavilhão "B"
do Parque de Eventos, das
7h30min às 13h30min.

redacao@ocorreiodopovo,com,br

Voluntári.Q,
É amanhã .a séleção de

voluntários do CVV (Centro
de Valorização da Vida). As
inscrições vão das 14h30 às
21 h na sede 'da Liga
[araguaense de Futebol, no
piso superior da rodoviária.
Os selecionados receberão
treinamento e capacitação
do Cvv. Informações sobre
o processo de seleção no

telefone 3275-1144..

Curso
Na segunda eterça-feira,

a Acijs e aSociesc, realizam
um curso de capacitação na
área de Recursos Humanos,
com ênfase em récrutamento '

e seleção com foco em

competências. Inscrições no
setor de Capacitação Em
presarial da Acijs, pelo
telefone 3275-7059ou'pelo
e-mail capacitaca02@acijs-'
.com.br.

Visita �
.c" "�

A presidente do Sinsesc
(Sindicato dos �fo£issionais
de Secretariado no Estado de
Santa Catarina), AnaMaria,
Netto da Silva, estarária
Unerj na segunda-feira. A
visita prevê' a troca de

informações sobre a

atividade do, curso de
Secretariado Executivo.
Informações pelo telefone
(47) 3275-8236, '::� �

.'

Marisol participa de' desfile
A Marisol estará presente

.

no evento de encerramento
da segunda fase do desfile
Santa Catarina Moda
Contemporânea, que acon
tece no próximo domingo,,

\

dia 11, às 17 horas, no Jurerê
Sports Center, em Floria
nópolis.

, O evento tem a proposta
de divulgar o trabalho final

de estudantes da área de
moda e conta com a

participação do estilista
Mário Queiroz. A empresa
mostrará os modelos desen
volvidos pelos alunos para a

Pakalolo, marca que apóia o
'desfile. As peças apresentadas
não terão apelo comercial e
sim uma linguagem de moda
conceitual.

"

Prêmio
Estudantes de qualquer

instituição de Ensino,

Superior podem participar
do Prêmio Petrobras de

Tecnologia. A premiação é
de R$20 mil (doutorado), '

R$15 mil (mestrado) e R$lO
mil (graduação). As
inscrições vão até o dia 30
de junho no site

www.petrobras.com.br,

DIVULGAÇÃO

Concurso
As inscrições para o

Concurso Público da Secre
taria de Saúde de Balneário
Camboriú encerram hoje às

17h30h. As vagas são para
especialistas em psiquiatria;
ginecologia, cirurgia geral,
ortopedia ou cardiologia. As
inscrições são feitas na

Secretaria de Saúde e

Saneamento ou o setor dç

Cohab na Estrada Nova
Estão abertas as inscrições de 114 apartamentos do

conjunto'habitacional. a ser construído no bairro
EstradaNova, próximo ao víaduto daUnerj. A obra é
viabilizada -pelo Programa de Arrendamento
Residencial (PAR)..;. da Caixa Econômica Federal
(CEF). Já outrd�, 1\2; apartamentos estão seado
construídos no Bairro Amizade, mas �s inscrições já
encerraram.' Nas próximas semanas a o setor de
Habitação vai entregar 21 casas na Tifa Schubert. Está
prevista também a coastruçãorle mais 35 ·tesidênçias.
Mais informações no setor de Habítaçãoda Prefeitura
de [araguá do Sul no telefone 3376 ..0536.,

Recursos Humanos, na Rua
1.500, número 1.100, no
Centro da cidade.
É preciso levar cópia da

Carteira de Identidade, título
de, eleitor, CPF, diploma
conclusão de curso superior,
especialização da área pre
tendida, carteira do Con
selho Regional deMedicina,
duas fotos 3x4 e o currículo.

'.

Concurso 2
Os interessados em

trabalhar na Secretaria de,
Saúde e Assistência Social
de Schroeder têm até às 17h
de hoje para fazer a inscrição
do processo seletivo. O
concurso é para contratos de
caráter. temporário nos

cargos de médico, auxiliar e
técnico de enfermagem e

agente comunitário .

O candidato deve ter 18
anos de idade completos,
possuir certificado de
conclusão de curso de
enfermagem ou medicina e

-

registro profissional. No caso '

dos agentes, é obrigatório
residir há dois anos no bairro
� ter cursado o Ensino
Fundamental. O resultado
será divulgado na terça-feira,

'

t dia 20, na Secretaria de
Saúde. e Assistência Social.

Informações no site

wWw.schroeder.com.br.

O CORREIO DO POVO

POLICIAL

IPTU à' vista e i.senção
Hoje é o último dia para pagar o IPTU à vista ou

pedir isenção. Quem pagar à vista terá desconto de
" 18%, exceto as taxas de limpeza e coleta de lixo. Já a

quitação parcelada pode ser feita em até oito vezes,

dependendo do valor do imóvel. Os agricultores que
tiveram o pedido indeferido para isenção no ano

passado devem solicitá .. la na Prefeitura. Têm direito à

isenção os contribuintes que têm imóveis em área.
urbana commenos de 1.200metros quadrados e renda
familiar de até três saláriosmínimos. Mais informações
pelo telefone 3372 ..8216.

Morte
Por volta das 15h20, dá
última quarta-feira, o
'Sarru da Corupá foi
acionado para atender a
colisão entre um moto e

umapicape, O acidente
resultou na morte de
Gerusa Pareg, 29 anos,

que eltava na carona da
moto. Ela morreu devido
à hemorragia interna dos
ferimentos.

Golpe
Estelionatários são

presos na cidade de
Penha. Eles tentaram
vender um saveiro, cor
preta, por R$18 mil. Rui
Antônio Pereira, disse
que e veículo estava
sendo adquirido em um

leilãó e para a retirada do
mesmo ele precisaria de

R$4.700,OO, depois'
conclhíríarn a venda .

Apreensão
A Polícia Rodoviária
Federal apreendeu na

madrugada de ontem um

caminhão Mercedes
Benz que transportava
treze metros cúbicos da

espécie Imbuia sem

documentação fiscal e de

autorízação. O condutor e
a carga foram conduzidos
à PoHcia Ambiental de
Canoinhas.

• OBITUÁRIO

Faleceu às 11 :OOh do dia
08/03, o senhor Nestor
Francisco Bolomini, com
idade de 62 anos.O velório
foi realizado na Igreja São
Vendelino e o sepultamento
no Cemitério Municipal de
Schróeder.

• INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR. (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIA� 2,111 2,113 It

PARALELO 2,20 2,30 11

TURISMO 2,060 ' 2,233 11

EURO

I COMPRA I VENDA I2,7823 2,7839

• BOLSAS DE VALORES
PONTOS OSCILAÇÃO

It BOVESPA 42,667 ·1,28%
It DOW JONES ,York 12,192 -112%

It MERVAL (B, Aires) 1,995 ·0,48%
It NIKKEI (Tokio) 16.764 -0,47%

t:lijllil,ª,'•
0,5708%

.

R$ 791 ,50. �
• CUB março
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Jaraguá do Sul- (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau,414

Blumenau - (47) 3331-4500
Rua República Argentina, 2.1 03

Itajaí - (47) 3344-7000
Rodovia Osvaldo Rels,30

Brusque· (47) 3396-8661
Av. Lauro Müller,50

,<,-
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Peugeot 307 Sedan 2.0L 143cv com

Câmbio automático tiptronic

GRÁTIS
Peugeot206 Escapade
1.6L 16V Flex .

-

APENAS R$ 43.990

Sábado,
aberto ate

às \'.h
A PARTIR DE R$ 33.4

3 Portas

,A Peugeot tem mais de 120 concesslonâetas no Brasil.
É barato manter um Peugeot.

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.corn.br Peugeot usa 'e recomenda lubrificantes TOTAL.

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

•
Promoção de Fábrica Peugeot. Unha Peugeot 206 HB •m ° motor Flex 1.6L 16V, exceto linha Peugeot 206 Coupe Cabriolet. Peugeot 307 Sedan ° motor 2.0L 16V • com câmbio automático TIptrOnlc grátis. ,,",ugeet
206 Escapade 1.6L 16V Rex· 5 pcreas- pintura sólida. Preço promocional para venda à vista: R$ -43.990,00. Plano de flnanclamento em até n meses. Exemplo de financiamento: Peugeot 206 Escapade 1.6L 16V Flex· 5
portas • pintura sólida. Plano CDC - Crédito DIretO ao Consumidor pelo Banco Peugeot. Simulação considerando o veiculo acima e o preço à vista .ugerido d. R$ 43.990,00. Entrada d. R$ 17.832,00 no plano de n
meses sendo n parcelas fixàs de R$ 669.21Taxas de juros n meses de 1,Tl% am.e 2M3% a,a e IOF de 1,5% aa.Preçe total do veiculo a prazo paran meses: R$ 66.016,92.A parcela d. financiamento anunciada Inclui
a taxa de abertura de crédito (TAC.) no valor de R$ 590,00 para a Grande São Paulo. Sujeito à aprovação de crédlto.As caxas poderão ser alterada> se houver alteraçlles .Ignllicaavas no men:ado financeiro, sem aviso

prévlo.Todos os veiculas são ano/modelo 06/07 e frete lncluse, Fotos somente para fln. lIu'stratlvos.Alguns lten. apresentados são opcional•. Estoque nacional das concesslonáriu Peugeoc 500 unidades dallnha Peugeot
206 HB e SW • motor Flex 1.6L 16V, 100 unidades do Peugeot 307 Sedan 2.0L 16V, equipado de séríe com câmbio automático TIptronlc e 200 unidades do Peugeot 206 Escapade 1.6L 16V Flex. Promoç1o válida de
I '/312007 a 31/3/2007 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa com outras promoções. Para mas Informações sobre preços e 'condlções especlal� consulee a Rede de Concessionárias Peugeot.llgue para DIRIJA ESSE PRAZER
0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br nt:;tJi'JS6i'do..
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VER�ÃO: JOSÉ GALLI NETO DIZ QUE NÃO CONSEGUIU A LIBERAÇÃO PARA DIRIGIR O TRICOLOR

Segue a busca por um técnico
Contratado na

segunda,Galii Neto
não deu as caras e

nem satisfação à
diretoria

JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

Não foi só a derrota para
a Chapecoense,. a terceira

seguida no Estadual, que
abalou o [uventus na quarta
feira à noite. O técnico José
Galli Neto, contratado na

segunda-feira, não apareceu
no dia do jogo e ficou
incomunicável no dia do

jogo. Quem afirmou foi o
diretor de futebol Alcir

Pradi, que tentou conversar

com Galli e disse que o

celular dele estava desli

gado. Com dois nomes em

vista, não anunciados, a

diretoria pode anunciar hoje
o ·nome do substituto de
Itamar Schulle.

Pradi disse. que não

esperava tal comportamento
de Galli. "Fechei com ele na

segunda-feira, Ilh30 da
noite. Na terça conversei

com ele, pedi os documentos
para reservar a passagem

Alaor Palácios ,(E) continua no comando do Juventus até a diretoria anunciar um nome para assumir o carg

para Chapecó e, depois
disso, não consegui mais
encontrá-lo. E em nenhum
momento antes de fecha
rmos ele tinha me falado' que
estava negociando com

outro grupo", disse o

dirigente. "Se ele n.ão pode
trabalhar aqui, poderia pelo
menos ter avisado", emen
dou.

.

O dirigente tricolor
também afirmou que, por

enquanto, Alaor Palácios

segue como oficial e que um
nome da lista, Edson Porto,
do Veranópolis (RS), já foi
descartado. "Ele tinhamuito

interesse em vir para cá, mas
não foi liberado e não quis
sair. brigado do clube. Este
nome já está descartado",
afirmou Pradi.

Já Galli mandou um e

mail para o site

j uventusjaragua.com. br,
explicando os motivos da
desistência. Diz o

comunicado - "quando fui

procurado pela Diretoria do
Juventus não tinha nada
acertado com nenhum

clube, mas sim uma possível
parceria com a empresa

desportiva 'SãoMarcos', que
não estava concretizada.

Porém, na manhã seguinte
ao acordo com o Juventus, a
parceria se concretizou e o

sócio majoritário do negócio
não permitiu minha saída

.para os dois meses de
contrato que teria com o

clube". Ele ainda completou
- "fico realmente chateado,
pois já havia recusado

propostas de outros clubes,
antes mesmo de negociação
com. a empresa, e com

[uventus era pra ser

diferente. Gostariamuito de
voltar a fazer parte de um

Campeonato muito dispu
tado, como é o Catarinense".

Kreis Jr. pronto para
estrear na Copa Clio
JARAGUÁ DO SUL bastidores do evento, mas posa

garantir que já temos 28 carro
confirmado para Curitiba, o que

proporcionará grande!
disputas", comentou Kreü I(D ip illS imil a r IRom aço,Cosmos Turismo/Officen
Studio Flvl/Raumak/Camozzn
Vian Consultoria).

Ansioso para entrar na

pista, ele espera manter o bom
retrospecto na capital
paranaense. ''Ainda mais agora
voltando a usar meu numero da
sorte, o 71, acredito que

poderei trazer um ótimo
resultado para Jaraguá do Sul",
afirmou o atleta, que

conquistou dois pódios no

circuito. Além da Copa Clio, as

.outras categorias em disputa no

fim-de-semana são' Super
Clio, Brasileiro de Marcas e

Piloto e turismo mundial.

O piloto jaraguaense Kreis

Jr. viajou ontem para Curitiba

para disputar a abertura daCopa
Clio de Automobilismo. Hoje
acontecem os primeiros treinos
livres da temporada, que tem.

algumas mudanças para. esta

temporada. À principal delas é

a nova administração do

campeonato, que não serámais

organizado pela Renault, e sim
por outras duas empresas de
eventos. A prova será domingo,
às 13h, com transmissão da'

SporTY.
Para o jaraguaense, as

mudanças não alteram emnada

para o público. "Na verdade

para o publico o evento não

sofrerá nenhuma mudança
significativa. Foi mais

burocrática e aconteceu nos

Kreis Jr. diz estar ansioso para estrear na temporada da Copa Clio

Dung� chama dois do São Paulo
e um do Santos para amistosos

RIO DE JANEIRO ,

Com surpresas, o técnico

Dunga convocou a seleção
brasileira para os amistosos dos
dias 24 e 27. de março, contra

Chile e Gana, respectivamente,
na Suécia. As novidades foram
os são-paulinos Ilsinho e Josué,
além do santista Kléber. Foi a

primeira vez que os três

jogadores f�ram chamados por
Dunga, que na última lista, para
o amistoso contra Portugal,
havia optado apenas por

jogadores que atuam no'
exterior.

Por sinal, no duelo contra

Portugal, no dia 6 de fevereiro,
o Brasil conheceu sua primeira
derrota sob o comando de .

<'

Dunga. Antes disso, a seleção
contabilizava cinco triunfos e

apenas um empate. Quem
retorna a seleção é o meia

Ronaldinho Gaúcho, que,

apesar de ter sido convocado

para o duelo contra Portugal,
foi cortado por problemas
musculares.

A seleção brasileira
e�frentará o Chile �o dia 24
de março, um sábado, em

Gotemburgo, às 12h de Brasília,
enquanto o duelo contra Gana
acontecerá três dias depois em

Estocolmo, às 15h30 de
Brasília. Partida oficial o Brasil
só vai disputar a partir do dia
26 de junho, quando começará
a Copa América, disputada na

Venezuela.

e Gilberto

Zagji8_i_ro_s _

Alex , Juan, Lúcio e' Luisão

Meio-camllisfas
Mineiro, Josué, Dudu

Cearense, Gilberto Silva,
Elano, Kaká, Diego e

Ronaldinho

Atacantes

Robinho, Vagner Love,
Rafael Sóbis e Fred

I'

1--·1.

tr
mIss olle
L O V E W E A R

Promoçi� de verio
Preços:

R$S�OO .. R$10�OO ..

R$1 s�oo .. R$20�OO
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subsidiária da Petrobras. Depois
seguem para um hotel na Zona
Sul para encontro seguido de

almoço.
Mais tarde, o presidente

estadunidense visita a ONO
Meninos do Morumbi.· Bush
deixa o Brasil hoje.
A principal pauta da

agenda dos presidentes é o

álcool combustível, mas ou-tras
questões comerciais tam-bém
estarão presentes, inclu-sive
ambientais. Pela primeira vez

em seis anos de mandato, Bush
fala em conter a emissão de

poluentes.
SEGURANÇA - Fazem

parte Do esquema' de

segurança cerca de quatro mil
homens, do Exército, Marinha,
Aeronáutica, Polícia Federal,
Agência Brasileira de

Inteligência, polícias militar,
civil e rodoviária, além de

DIVULGAÇÃO

CRESCIMENTO NO NÚMERO
DE APOSENTADOS DEVE
DEIXAR PREVIDÊNCIA
SOCIAL INSUSTENTÁVEL • 83

RENTABILIDADEDAS INDÚSTRIAS
BRASILEIRAS CRESCE E É MAIOR
DO QUE A DAS NORTE-AMERICANAS,
REVELA PESQUISA DA CNI • B2

órgãos como a Companhia de

Engenharia de Tráfego, agentes
do FBI e daCIA.

RECEPÇÃO: MilHARES PROTESTAM CONTRA A VISITA DE GEORGE W. BUSH

Presidente do EUA chegou ontem para visita oficial
Esquema de segurança
integrou equipes das

forças militares e

mobilizou quatro mil
homens.

SÃO PAULO·

Em meio a um forte

esquema . de segurança, o

presidente dos Estados Unidos,
George W Bush, desembarcou
ontem, em São Paulo, para a

primeira visita oficial ao Brasil.
Do Aeroporto Internacional de
Cumbica, onde chegou a bordo
do avião presidencial Air Force
One, Bush e a comitiva de 50
car-ros seguiram para o Hotel
Hilton, na zona Sul da capital
paulista.

Hoje ,.Bush e o presidente
Lula visitam a Transpetro,

" --",..;..,;'�

Mulheres carregam faixa contra a visita de Bush. Protestos ocorreram nas principais cidades do país
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Elisabete toma posse na

Fundação de Cultura
Socióloga promete
unir profissionais
e buscar melhorias
para todo setor

FLORIANÓPOLIS

Com o propósito de fazer
da Fundação Catarinense de
Culturaum órgão fomentador
de iniciativas e projetos
culturais de Santa Catarina,
a socióloga Elisabete Nunes
Anderle, 59 anos, tomou posse
como diretora-geral, ontem.
A solenidade aconteceu na

Sala de Cinema Nossa
Senhora da Conceição, no
Centro Integrado de Cultura.

Elisabete Anderle quer se

valer de sua larga atuação na
área social e acadêmica para
fazer uma gestão participativa
e voltada à formação do artista
e do produtor cultural.
"Estamos mobilizando toda a

área para dar um salto de

qualidade na profissio-

nalização e sustentabilidade
econômica do setor,
colocando Santa Catarina no
patamar de outros estados
com expressividade cultural",
afirmou.

Como o ato aconteceu no

Dia Internacional daMulher,
houve um pronunciamento
sobre a participação feminina
na política, na vida pública e

na cultura, A cerimônia de

posse foi resultado da "pressão
amiga" de artistas e setores da
política, cultura e educação e

do próprio governador Luiz
Henrique, que fizeram

questão demarcar a passagem
do cargo como o apro
fundamento de uma época de
diálogo e realizações na área.

Em proposta já estudada com
o secretário da Cultura,
Esporte e Turismo, Gilmar
Knaesel, Elisabete quer fazer
de Santa Catatm:amodelo no
país na implantação de uma

política de fomento às

bibliotecas, com a reativação

do Sistema de Bibliotecas
Públicas de Santa Catarina,
que integre a gestão desses
acervos a uma política
desenvolvida em parceria
entre Estado e municípios.

Junto com sua equipe,
Elisabete está à frente da FCC
desde o dia 22 de fevereiro,
quando foi nomeada para a

função. Sua gestão também
vai buscar a expansão do setor
com uma política de
integração da arte à educação,
baseada em projetos que

promovam a formação cultural
e a sensibilização artística dos
catarinenses já nas escolas
básicas. Na Udesc, ocupou
diversos cargos de direção,
incluindo o de chefe do
Departamento de Estudos
Básicos da Faculdade de

Educação e pró-reitera de
Extensão. Liderou inúmeras

organizações não gover
namentais na área da pro
teção dos direitos da mulher
e da criança.

Trindade dos Santos
é eleito presídente DIVULGAÇÃO

Trindade deve tomar posse no cargo no final deste mês

O desembargador José catarinense. Foi juiz titular
Trindade dos Santos foieleito das comarcas de Anita
em sessão especial realizada Garibaldi, Urussanga,
ontem, presidente do Xanxerê, Joaçaba e Tubarão,
Tribunal Regional Elei-toral nesta última permaneceu por
de Santa Catarina. Ele 12 anos. Promovido por
tomará posse no cargo no merecimento para o Tribunal
final do mês de março, em de Justiça do Estado,
subs-tituição ao desembar- integrou a 1 ª Câ-mara Cível,
gador Orli de Ataíde Rodri- 4ª Câmara Cível e 3ª Câmara
gues. Para a vice -presi- de Direito Comercial.
dêncía, os juízes do TRESC Ao ser eleito, José Trin-

elegeram o desembargador
.

dade dos Santos agra-deceu
João Eduardo SouzaVarella, aos outros juízes do pleno e

que igualmente assumirá o reiteirou seu com-promisso\

cargo de Corregedor com a qualidade dos serviços
Regional Eleitoral. do. TRE-SC. "Farei o melhor

Natural de Floria-nópolis, possível para que TRE-SC
o novo presidente formou-se esteja num plano cada vez

em direito pela UFSC em mais alto dentre todos os

1971, ingressando no ano tribunais regionais eleitorais
seguinte na ma-gistratura do País". (ECW/SC)

OPORTUNIDADE

Universidade recebe
diretor de cinema

ITAJAí

O diretor de cinema

Allan Fiterrnan palestra na

Universidade do Vale do

Itajaí (Univali), no

próximo dia 12. O diretor,
conhecido internacio

nalmente' irá abordar a

produção. de cinema e

mercado, com foco no seu

novo filme "Embarque
Imediato", protagonizados
pelos atores José Wilker e

Marília Pêra e com previsão
de lançamento para outu

bro.
Allan Fiterman é mestre

em cinema pela Chapman
University, de Los Angeles,
dirigiu e produziu vários

curta-metragens e dirigiu
também o longa "Living the
dream", com a atriz Sean

Young, elogiado pela crítica
especializada. Além disso, é
professor de direção e

fotografia da New York
Film Academy. Outras

informações sobre a

palestra pelo telefone (47)
3341-7938, com a professora
Ilana Coelho. A entrada é

gratuita, os ingressos são

limitados.

Dia da Mulher ganha
manifestações públicas

Prefeitura planeja abertura de licitações'
r r

C ,(

JARAGUÁ DO SUL

Os jaraguaenses come

moraram o Dia Internacional
da Mulher com diferentes

manifestações ao longo de
toda a quinta-feira. O ponto
de partida foi uma passeata
pelas ruas centrais da cidade,
iniciada às 8h30. Logo depois
os participantes distribuíram
panfletos na Praça Ângelo
Piazera e no TerminalUrbano
de Transporte Coletivo.

Segundo a presidente da
Comdim (Conselho Muni

cipal dos Direitos daMulher),
Elenir Escopeli, a iniciativa

ficoumarcadapelo entusiasmo
de quem integrou a

caminhàda. A exemplo do

que ocorreu no ano passado,
estas pessoas voltaram a

reivindicar uma delegacia
específica para o combate aos

atos de violência contra o

sexo feminina. "Hoje (ontem)
o governo do Estado inaugura
uma emChapecó. Isto reforça
ainda mais as nossas

solicitações", enfatizou lem-

CORUPÁ

A Prefeitura de Corupá
vai abrir processo de licitação
para escolha de empresas a

serem responsabilizadas por
três obras previstas pela
adrninistração pública.
Segundo o diretor de

Planejamento e Engenharia,
Juliano Pedro Scandolara, a

meta é definir os nomes ainda
neste mês ou, nomáximo, no
começo de abril.

Uma das obras é OJ.

pavimentação da Rua da

Saudade, que dá acesso ao

Cemitério Municipal. O

recurso, de.R$ 50mil, vem de

parceria com o governo
Federal. A contrapartida é de
R$19 mil.

Os outros projetos são de

construção de dois campos de
futebol de areia. O primeiro
deles ficará naRuaHumberto
Galize, nas imediações do
Seminário Sagrado Coração
de Jesus. Já o segundo vai ser

. instalado na localidade de

João Tozini, anexo ao antigo
conjunto habitacional. Cada
um deles custará R$ 20 mil
aos cofres de Corupá.
EDUCAÇÃO - Além

dessas obras, conforme

Homens e mulheres participaram de passeata no Centro

brando das consecutivas

promessas quanto à possível
instalação em Jaraguá do Sul.

Para o Pastor Ricardo
Bootz, da Igreja Luterana

Apóstolo Paulo, naVila Lenzi,
que participou da passeata, a

presença dos homens no

manifesto é como um pedido
de desculpas. "Se não tosse
nós, as mulheres não teriam

sidomarginalizadas", corners
ta.

Além da caminhada, H

data também foi lembrada

peloGats, com apresentações
públicas, e pelaWeg, a parta
de palestras e orientações
sobre saúde ocorridas :a�

Museu. Na Unerj houve
concerto de violão e no Sés��
palestra. (KE) p:"

\

_ Pedro Scandolara: a escola ficará pronta em abril

Scandolara, também deve ser

inaugurada, em abril, a reforma
da Escola Francisco Mees, na

I

Vila Izabel, iniciada em

fevereiro passado.Com recursos

pleiteados junto ao Estado, a

. ampliação do ginásio de

esportes contempla a construção

de vestiários, banheiros,
depósito e bar. O valor

.

estimado é de R$ 148mil. N�
mesma unidade, a Prefeiturs
ainda trabalha no aumente

do número de salas de aula e'

sanitários com dinheiro
próprio: R$ 72 mil. (KE) .;,�
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enda de empresas do

,

rasil passa a dos EUA
A queda do dólar
. elhorou o resultado
das empresas com

. dívidas na moeda

A rentabilidade das

empresas jrrasileiras listadas
na Bolsa de Valores de São

Paulo (Bovespa) cresceu

57,7% entre 2005 e 2006 e

ultrapassou, pela primeira
vez, o resultado das maiores

companhias abertas dos
Estados Unidos.

De acordo com estudo da

tlmpresa de informações
financeiras Economática, o

�1! ROE (return on equity, que
. equivale ao produto entre o

a lucro de uma empresa e o

a valor de seus ativos) das 399
. companhias de capital aberto

"

nacionais passou de 11,87%
N em2005para 18,72%no ano
'O' passado.
e N�mesma comparação, o
1 ROE das 1.200 maiores

:' empresas norte-americanas

.! listadas em Bolsa evoluiu de

14,59% em 2005 para 15,07%
em 2006 (crescimento de

,i 3,3% nó período) .

Segundo Fernando Exel,
, presidente da Economática,
é a primeira vez que a

rentabilidade das compa
nhias bràsileiras (consi

I
derando-se todos os setores

I de atuação, industrial,
financeiro e de serviços)

�

Lucro das empresas cresceu cerca de 7% entre 2005 e 2006

ultrapassa a das norte

americanas.

"Até 2002, era pratica
mente impossível ser

empresário no Brasil, diante
de rentabilidades próximas a

6% sobre o patrimônio das

empresas (época e que
investimentos em renda fixa
ofereciam retorno melhor).
Por uma década, a

rentabilidade das empresas
brasileira foimedíocre, muito
abaixo daquela obtida nos

EUA. A partir de' 2002, a

rentabilidade de nossas

empresas foi Crescendo e, no

ano passado, ultrapassou a

dos americanos", afirmou
Exel.

Alguns fatores contri

buíram para o resultado

positivo, de acordo comExel:
a queda do dólar melhorou o

resultado das empresas com

dívidas naquela moeda; a

expansão do crédito no Brasil
aumentou significativa-

mente o lucro dos bancos; e,
principalmente, apesar do
câmbio desfavorável, as

empresas exportadoras tive

ram resultados "esplêndidos".
"O Brasil aproveitou o

período em que houve um

aumento brutal da procura

por commodities, princi
palmente pela China, e isso

refletiu-se nas empresas

exportadoras. O Brasil produz
e exporta commo-dities,
enquanto os EUA, não",
avalia Exel, comparan-do a

evolução dos dois países nos
últimos dois anos .

Para que os resultados da
rentabilidade de empresas
brasileiras siga positivo, Exel
alerta ser necessário que a

demanda internacional por
commodities siga alta, já que,
segundo ele, a demanda
interna brasileira não tem

capacidade de garantir
resultados tão expressivos
quanto os do ano passado.

1,IBGE prevê Previdência
insustentável, com tempo
RAsíUA

As projeções apresen
tadas pelo IBGE (Institute
Brasileiro de Geografia e

Estatística) na primeira
reunião do Fórum Nacional
da Previdência Social
mostram que omodelo atual
não se sustenta no longo '

prazo.O IBGE estima que em

2050, para cada pessoa com

mais de 65 anos, haved
apenas três em idade
produtiva, isto é, com

condições de contribuir para
o INSS. Hoje, essarelação é

,de dez pessoas para cada
idoso.
Além disso, daqui a 43

anos, para cada pessoa que
estiver chegando aos 65 anos,
haverá apenas uma comple
tando 15 anos e entrando na

.r

idade produ-tiva, conforme
dados apresentados ontem no

Fórum Nacional de
Previdência Social.

Para ter uma idéia, a

população com 60 anos ou

mais, que hoje é de 17
milhões de pessoas, será de
64milhões em 2050. Aqueles
com 80 anos oumais, que são

apenas 2,3 milhões hoje,
serão 13,7 milhões. Isso

equivale à população de
Estados como Bahia e

Paraná, segundo os dados do
IBGE.

MALHAFINA

Receita libera
consulta a lote
A Receita Federal já

liberou a consulta ao segundo
lote damalha fina do Imposto
de Renda Pessoa Física 2006
(ano-base 2005). Para saber
se teve a decla-ração
liberada, o contri-buinte deve
acessar o site www.recei

ta.fazenda:gov.br, ou ligar
para o Receitafone (0300-
780300). Basta informar o

número do CPE
Nesse lote, foram

liberadas 251.899 decla

rações. Desse total, 79.505
contribuintes terão imposto a

'pagar; em um total de R$
96,931 milhões. Já 111.108
contribuintes vão dividir R$
150milhões em restituições e

61.286 pessoas não terão'

imposto a pagar ou a restituir.
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• PELO
As 35 nações do Conselho de Governadores da AIEA

(Agência Internacional de Energia Atômica) aprovaram a

suspensão de 23 programas de assistência técnica nuclear
ao Irã.

A medídataz parte das sanções da ONU (Organização
das Nações Unidas) impostas ao país persa por causa de )
seu programa de enriquecimento de urânio. .:

A decisão, recomendada pelo chefe da AIEA, Mohamed !

EIBaradei, foi por consenso e era esperada. Mesmo membros 9
I

da agência que costumam apoiar o Irã concordaram com

ela. "Não ouvi ninguém expressar insatisfação" com as

recomendações de EIBaradei, disse Ramzy Ezzeidin Ramzy, 1
representante do Egito, antes da decisão.

Na quarta-feira, países europeus que fazem parte do
conselho da AIEA pediram que o Irã aceitasse dar uma pausa ,

em suas atividades nucleares, oferecendo em troca a .

suspensão das sanções impostas pelo Conselho de

Segurança (CS) da ONU ao país.
Agora os cinco membros permanentes do CS discutem

sanções adicionais, em resposta à desobediência do Irã a

uma resolução do conselho de dezembro de 2006, que exigia ,

que Teerã deixasse essas atividades até 21 de fevereiro.

Agência nuclear da
ONU congela ajuda
técnica ao Irã

Medidaéuma

resposta ao país
que insiste no

enriquecimento
de urânio

FOGO E MORTES Um incêndio de grandes proporções atingiu
um prédio de três andares em Nova York, matando oito

crianças e um adulto e deixando vários feridos, informaram
autoridades locais. I

I

,

TRÂNSITO FEMININO Os símbolos dos semáforos de

Fuenlabrada, município ao sul de Madri, agora possuem saias.
A figura masculina que representa os pedestres se alterna, a

cada dois segundos, com uma figura feminina. A medida faz

parte do programa municipal "igualdade de direitos na

segurança das estradas".

ABRA CADABRA O diretor de Transporte Aéreo da Indonésia,
Ihsan Tatang, confirmou na quinta-feira que foi encontrada a

caixa-preta do Boeing 737-400 que se incendiou, matando 22

pessoas quando aterrissava no aeroporto de Yogyakarta (ilha
de Java).

EUA recomendam abertura da China
o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry

Paulson, aconselhou a China a acelerar a abertura de seu

sistema financeiro. Suas observações foram expostas durante
um encontro com autoridades políticas e financeiras na Bolsa de
futuros de Xangai.

Paulson consideia a China como líder econômico mundial

emergente e acredita na necessidade do país consolidar as
bases de sua economia. Atualmente, alertou ser grande a

dependência da exportação de bens produzidos a baixo custo.
"O desenvolvimento do setor financeiro é a chave da

transição da China rumo a uma economia que dependa menos

da atividade industrial, fabrique mais produtos de alto valor

agregado e reduza a intensidade de seu consumo de recursos

• naturais", ressaltou.

ODilON DEMlER

O sindicato de trabalhadores do setor têxtil na Itália,
CGIL, pediu pelo boicote aos produtos Dolce &
Gabbana no Dia lnternaclonal da Mulher, devido a um

anúncio publicitário da marca.

Na última terça-tesa, os estilistas da Dolce &
Gabbana afirmaram que vão retirar o anúncio (em que
um homem agarra uma mulher pelos pulsos) que
resultou em polêmica nos últimos dias.Acusados de
violência contra as mulheres, Domenico Dolce e

.

Stefano Gabbana disseram em comunicado que a grife
declarou que decidiu cancelar a campanha.
"Vamos recriar o jogo da sedução na: campanha para
ressaltar a beleza de nossas coleções', disseram.O
grupo de direitos humanos Anistia Internacional
também pediu pela retirada do anúncio, dizendo que
poderia representar violência contra a mulher.
"Nunca foi nossa intenção ofender ninguém ou

promover violência contra as mulheres", disseram os

estilistas.

Sindicato italiano pede boicote a D&G
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CULINÁRIA: ÁGUA NA BOCA DE TODA fAMíLIA

Especialista diz que bom
é comer o que dá prazer

"Coma e deixe comer." Nessa

simples máxima, que contraria os

mandamentos diet, light,
anticolesterol, antigordura e

congêneres dos tempos modernos,
reside não só o prazer mas também
a saúde das refeições, sentencia o

sociólogo Barry Glassner, autor de
"The Gospel of Food" (O
evangelho da comida), livro
lançado nos EUA e em negociação
para sair no Brasil.

Alarmado com a disseminação
do que chama de "o evangelho do
nada" na sociedade norte

americana -devido à crescente

valorização dos alimentos pelo que
eles deixam de ter mais do que pelo
que realmente contêm- e

definitivamente convencido de

q);le havia algo de errado em seus

conterrâneos depois de, em um

aniversário, ter de engolir um bolo
sem ovos, açúcar, manteiga, leite e

fà r inh a , .Gl as s n e r decidiu
investigar por que comer nos

Estados Unidos virou, em suas

palavras, um ato de culpa.

Após uma rotina de fast-food,
foie gras, orgânicos, tacos e o que
mais lhe convidassem para

degustar e depois de vasculhar,
cozinhas badaladas e Obscuras,
folhetos e conferências de ativistas,
intermináveis estudos e o próprio
estômago, a' única -e polêmica
conclusão a que o autor chegou
está leigo no subtítulo do livro:
"Tudo o que você acha que sabe
sobre comida está errado".

Professor de sociologia na

University of Southern California,
o pesquisador tem um apreço

especial pelo universo

gastronômico.O mesmo apetite
demonstra em relação ao cardápio
de neuroses que parecem

multiplicar-se à velocidade da luz
entre os norte-americanos. "Cada
sociedade tem suas preferências e

proibições alimentares, em geral
ditadas p o r ensinamentos

religiosos. A diferença hoje é-que,
para um enorme número de

pessoas, comer é uma religião",
escreve Glassner.

Além de relativizar os

benefícios do que hoje é visto como

saudável, Glassner dedica muitos

parágrafos a questionar os

fu nd am e n to s das críticas

destinadas a locais como

McDonald's e Bu-rger King.
Qual ific a de exercício de
"esnobismo' torcer o nariz para as

redes de fast-food e advogar a

superioridade de produtos
,"frescos" ou de uma culinária
"autêntica", confrontando vários
fatos e fantasias relacionados a

esses conceitos.

"Se a pessoa tem um hábito
alimentar saudável, não há risco

em lanchar, eventualmente, em'

um fast-food.' O que não deve
acontecer é a substituição das

refeições pelos lanches", pondera
Barsanti.
Não se trata de comer

indíscrimínadamente e sem

limites, repete Glassner ao longo,
de seu "evangelho", mas de
cuidar para não embarcar em,

privações injustificadas. Diz ele
no livro: "Mais do que deixar que
nosso paladar seja nosso guia,
permitimos que os outros nos

digam o que comer e como'

pensar sobre o que comemos.

Apenas se reconhecermos �s
mitos, meias-verdades e

processos de culpa envolvidos no
que e onde comemos é que

poderemos começar a desfrutar
de maior prazer e realismo à
mesa".

SEXTA-FEIRA, 09 de março de 2007 I 4B�1
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Neste ano, seis

companhias
profissionais

� serão convidadas para a

Mostra' de Dança Contem

porânea que acontece dentro
da programação do 2Sª

r,Festival de Dança de Joinville,
"

,o Conselho Artístico do
Instituto Festival de Dança,
nesta edição, optou por,
escolher trabalhos de'
companhias que ainda não

haviamparticipado daMostra.
Assim, em 2007, quatro
trabalhos serão vistos no

Teatro Juarez Machado e dois
em palcos especiais, com

locais a definir.
Entre as companhias,

selecionadas três são do Rio de

janeiro: Andréa jabor e Ricky
Seabrá, com o espetáculo
"Isadora. .Orb, a Metáfora
Final"; Renato Vieira Cia. de

Dança, com "Terceira Mar

gem"; e Tudo que Se Espera,
com "Tudo que Se Espera", do
coreógrafoClebio Oliveira.
A Mostra de Dança

Contemporânea conta ainda
corri duas selecionadas de São
.Paulo: Marta Soares, com a

performance "OBanho"; e Cia.
Borelli de Dança, com "Carta
ao Pai". Da cidade de Nova

Lima, no Estado de Minas

Gerais, a selecionada é a Quik
Cia. de Dança, com "Formas e

Linhas".
Neste ano o número de

inscrições ficou em 60

companhias. Omaior número
de inscritos veio dos Estados
do Rio de Janeiro, São Paulo e

Minas Gerais, com destaque
também para os estados do
Norte e Nordeste. Conside
rada u�a vitrine para as com

panhias profissionais, a

Mostra de Dança Contem

porânea, de caráter não-

O CORREIO DO POVO

A paz volta reinar
entre Caetano
Veloso e Luana
Piovanl. Depois
de pagar um mica
dizendo ser

inspiração para o

músico, a loira

conseguiu
conversar com o

baiano.

competitivo, ocorre entre os

dias 1ge24dejulho.
SELETIVA

J á os interessados em

participar da seletiva do, 25º
Festival de Dança de Joinville
na Mostra Competitiva,
Palcos Abertos ouMeia Ponta,
têm até o dia 10 de abril para
efetivar as inscrições. O

regulamento e ,a ficha de

'inscrição estão no site do

evento, o www.festival
dedanca.com.br.

Importante lembrar que
, neste ano as taxas individuals
de inscrição dos alu
nos/bailarinos foram
eliminadas. Esses valores
serão subsidiados pelo Festival
por meio das cotas de

patrocínio. Por outro lado, a

cada trabalho encaminhado
ao julgamento do Conselho
Artístico incide uma taxa de
R$35,00.
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• PROGRAME·SE

f� CINEMA
I

JARAGuA DO SUL

CINE SHOPPING 1
Motoqueiro Fantasma
(t4h20, 16h40, 19h, 21 h20-
Sab/Dom/Qua)
(16h40, 19h, 21 h20 -

Seg!Ter/Qui)

CINE SHOPPING 2
A Grande Família - O Filme

. ("f5h30, 17h30, 19h30, 21 h30 -

Tãdos os dias)
CINE SHOPPING 3
Deja Vu
(16h, 18h30, 21 h - Todos os

dias)
A Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(t4h20 - Sab/Dom/Qua)

JOINVILLE
,

dine Cidade 1
Motoqueiro Fantasma
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

TOdos os dias)
qlne Cidade 2
Pecados íntimos
(15h, 18h20, 21 h - Todos os
dias)
Cine Mueller 1

�otoqueiro Fantasma
I

(�4h1 O, 17h, 19h20, 21 h50 -

TOdos os dias)
Cine Mueller 2
� conquista da honra
(, 5h30, 22h - Todos os dias)
Letra e Música
(j 3h30, 18h, 20h - Todos os

dIas)
Qine Mueller 3
Norbit .

('4h, 16h, 18h10, 20h10,
Z2h10 - Todos os dias)

�iUMENAU
Cine Neumarkt 1
�orbit
(14h, 16, 18h, 20h, 22h - Todos
os dias)

,

Cine Neumarkt 2
Motoqueiro Fantasma
(:14h30, 17h, 19h20, 21 h50-
Todos os .dias)
Cine Neumarkt 3
Qreamgirls - Em busca de um

sonho
(14h10, 16h40, 19h1 O, 21 h40 -

Todos os dias)
eine Neumarkt 4
� Grande Família
�13h4.0, 15h40 - Todos os dias)
Qperação Limpeza

.

(�17h40, 19h30, 21 h30 -Todos
os dias)

.

Cine -Neumarkt 5
Apocalypto
(18h30, 21 h20 - Todos os dias)
Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(14h4D, 16h50 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Letra e Música
(14h20, 16h30, 19h, 21h10-
Todos os dias)

� SERViÇOS
E!Çposição
J�RAGUA DO SUL
Museu Wolfgang Weege -

Parque Malwee. r
,

"Instrumento musical ... o dom
do músico ... os acordes de uma

história"

(8 a 25 de março)

Baile

CPRUPÁ.
Sâlão do Seminário Sagrado
Coração de Jesus
Baile do Chopp do Rotary Club
de Corupá
(10 de março, às 22 horas)

extra@ocorreiodopo�o.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Feira da Malha: estandes vendidos

O CORREIO ,DO POVO

• ANIVERSÁRIOS
::;.

09/03

Marlene Siewerdt

Loni Barg
César Augusto Macejunas
Ivo Lunke

Lorival Utech
Walh"m',êvafdo Francisc0 Sonne

-�'*
-; ;.. ;;-'

.'

,:;;�� �)
·

Annabell Piçolli Weber,

,
Denise Langer
Ivo Kalfels

Waltraud Lessmann Simon
,

.

' VolnefLuís Ruysàm
ReinaldO Ap. Chaves

ü
"_ ,

Valdemíro da Silva

José R�bertó de Oliveira Juroi
Jani de�;Souza
Isabel C. L CO'utO'

Ademar RO'lioff

· Maiara t. Martins
César A. Motefunas

Alesandra M. Giovanella

TiagO'"jN\;6' Oarooso
Zeni I

· Albertí�9 Hoepers
Boselsne W. Packer

Antonio RambO'
Meleio J. Stein

�"

Paulo JduardO' Hansen

DiorJiztoo" zucza'

GidO'nirezúcza
'o Eduarde Mader

Claudia Luciane Mahlstedt

.Iempo de calor em Santa Catarina

a
�JARAq.UÁ
08 s

.

MíN:,24;�']

"
FLORIANÓPÓLlS
MíN: 25°/ M�:33°

o Rotary Club de Jaraguá do Sul promovia no ano de 1987, segundo
o Correio do Povo de 28 de fevereiro a 6 de março, a I Feira da Malha.
A reportagem afirmava que naquele mês o clube já havia
comercializado todos os trinta e três estandes da feira, marcada para
acontecer somente no período de 18 a 26 de julho.
Uma porcentagem das vendas seria revertida ao Rotary Club, para o

projeto Natal da Criança Carente.
A matéria também trazia as empresas que iriam expor e vender na
feira: Carinhoso, Artemalhas, Marcatto, Dalila, Josi Confecções,

I Mirtes, Dalnéia, Manske, Dalcelis, Dalmar, Lauder, San Remo, Crismar,
i Torres, Darpe, Garni's e Fruet.

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

. � SANTO
f São Cândido
Santa Catarina Ô
Santa FraQCi

�1956

As autoridades britânicas exilam
para as ilhas Seychelles, no
oceano lndíco, o arcebispo

, Makartos, chefe'político e

espiritual gre:Qo'ein Chipre e líder
, do rnQvim

.

Ifmial.
\:'� ,

É, nesses últimos dias, o calor está mesmo demais. Louco para aliviar a sede,
o melhor amigo do homem, faz cara de "pidão", e em uni momento de

distração foi clicado pelo fotógrafo César Junckes.

AutO'ridades franéesas acusadas
de negligência no caso d: �

transfusões de sangue ,

contarnlnade pelo vírus da AIDS,
em 1984 e 1985, ficam livres de

; punição pela justiça.
• UTILIDADE PÚBLICA

�Curso
o curso "Liderança e

formação de coordenadores"
acontece de 12 a 14 de

março, no Centro

Empresarial de Jaraguá do

Sul.lnformações e inscrições
pelo fone 3275-7012.

�nauguraçãoNod�14
de março, a Escola de

,EnsinoFundamental Anna
Tõwe Nagel inaugura o

ginásio de esportes
completamente acabado.
O evento acontece às 19h
no local.

�Treinamentó
o curso "Corria administrar

crédito e cobrança"
acontece de 12 a 15 de

março, das 19h às 22h30,
no Celas, O valor é de R$
95.

,20Q1
Os cientistas ParJayiO'tis Zavós;
americano, e Severino AntinO'ri,
italiano, declaram-se prontos a

produzir clones de seres

humanos,

• PREVISÃO DO TEMPO

Predomínio de sol corn condições apenas
de chuva de verão, em torma de

. pancadas rápidas e isoladas, a partir da
tarde. RiscO' de temporal isolado do
Planalto'ao Litoral, A temperatura
permanece elevada.

.'

� Jaraguá do Sul e Região

M��J�40 C ,,������ C "
. MÁ)(: 330 C MÁ)(: 340 C
Sol com pancadas de Sol com pancadas de
chuva à noite. chuva à noite.

M������ d, M�����?� ç:;J
MÁ)(: 32° C MÁ)(: 30° C
Sol com pancadas de Sol com pancadas de
chuva à noite. chuva à noite.

: � Fases da lua

'� LegendasNOVA CRESCENTE

• 18/03 25/03

CHEIA MINGUANTE

O 03/03 12/03
Jf.'sr' dQQ "'�� Ç[) ..... .::":;' �

Ensolarado Parclalrnente Nublado Instável Chuvoso Trovoada
nublado
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• NOVELAS

�'GLOBO - 18H

,O Profeta
Carola se chateia ao ver Sônia sozinha.
Sabine e Marcos riem cercados pelos
convidados chiques. Carola se enfurece

porque Sabine não sai de perto de
Marcos. Francisco e Tarcisio
aconselham Marcos a largar tudo.

Henrique avisa Sabine. Gilberta conta a

Clóvis que Ruth sabe da venda falsa das

ações, Clóvis manda Ruth parar de fazer

chantagem. Marcos hipnotiza Marion e

ela levita. Marcos é fotografado. Sabine
impede que Marcos se aproxime de
Sônia. Marcos percebe Sônia em um

canto e pede desculpas. Sônia diz que
Marcos está tomado pela vaidade.
Marcos garante que ela e o filho sempre
estarão em primeiro lugar em sua vida.
Ruth entrega dez páginas do diário e faz
um pedido desconcertante.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Morgana avisa que Lance está tendo.
problemas com os seguranças da
fazenda, mas Maria ignora. Marquinho
diz a Dorinha que estão tentando
prejudicar seu pai e ela retruca
lembrando que Lance vive envolvido em

confusão. Marquinho diz que a mãe quer
ver o pai mal, para quem sabe voltar para
ela. Gui manda Arthur e Celina pararem
com o ataque de nervos, pois precisam
fazer o encerramento do julgamento.
Tadeu se revolta ao ver o estado de
Lance. Arthur clama a inocência de Gui.

:» Lance quer voltar para a fazenda e falar
com Maria. Tadeu deixa claro que Maria
sabia o que os seguranças estavam
fazendo e que ele deveria assumir que
errou. Lance se entristece ao perceber
que nem o irmão acredita nele. Maria
olha Deodato jogar o barco que comprou
para Lance no rio. Marquinho fala de um

golpe de DNA que leu na internet. Gui é
inocentada. Elizabeth' grita de ódio.
Lance e Tadeu conseguem provas que
inocentam Lance.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Daniel e Paula percebem uma confusão
ao longe. Paula se preocupa ao saber

que Haroldo, um garçom seu amigo, foi
acusado de roubo e fugiu. Ana Luisa
olha a foto de Daniel com seu falecido
filho Marcelo. Paula disfarça quando
Daniel pergunta por que sua mãe não
mora com ela em Pedra Bonita. Paula e

Daniel dançam apaixonados. Paula e

Daniel tomam café da manhã depois de
uma noite de amor. Marion quer ser a

promoter de um evento de Ana Luisa.
Belisário avisa que não irá à festa. Jáder
recebe Teima e Vitor e manda que eles se
instalem no hotel. Olavo observa o

encontro. Paula paralisa quando Daniel
fala da compra do hotel e da
necessidade de tirar o estabelecimento
de sua mãe de lá. Daniel pede Paula em
casamento.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Mesquita diz que o Senhor X, sócio de
Ramalho, pode ser um homem ou uma

mulher. Lili diz que o Sr. X recebeu uma

ligação do Brasil partindo de sua casa.

Ruth nega ter sido a autora do
telefonema. Betinha e Tavinho
desconfiam de Ruth como o contato do
Sr. X e assassina de Ramalho. Em
conversa com Juba e Cecília, Mesquita
assegura que Ruth não é a traidora, pois
a ligação foi feita quando ela estava no

Pantanal. Mas esta informação ficará
apenas entre eles, numa estratégia para
saberem quem ostraiu.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Maria Lucia lê as acusaçôes de

falcatruas de Oscar contra Mário e Felix,
que indicam até que a dupla poderá falir
a empresa a qualquer momento. Lucia

. não sabe o que fazer com os

documentos. Ao sair para o banho de sol,
, Miguel é agarrado entre as grades por
Inhame, que tenta enforcá-lo. O
carcereiro bate em Inhame, incentivado
por Sovaco, até que ele solte Miguel.
Claudia comenta com Felix que Lucia
está ouriçada por causa de um certo

envelope.
� Os resumos são de responsabilidade das emissoras.

• DIVIRTA-SE

��SAUDADES
O namoro de Flávia e

Fernando parece ser muito
mais do que uma aventura
de Big Brother Brasil.

Após ser eliminada na

terça-feira, a promotora de
eventos foi para o hotel,
onde os jogadores
eliminados. se hospedam.
Assim que entrou no

saguão, a loira ficou

surpresa ao ver Fernando
em pé, lhe esperando.
Depois de um longo
abraço, os dois não se

desgrudaram.

��DESMENTIU
O pai de Gisele Bündchen

negou os boatos da

gravidez da top brasileira.

Segundo a coluna Vip
Vupt, do jornal O Dia,
toda a especulação feita
nesta quarta-feira, 7, no
mundo da moda não
existe. "Isso é

Improcedente. Falo com a

Gisele todos os dias, ela
teria me contado", afirma.
Lembrando que Bündchen
deu uma entrevlsta à
revista Vanity fair
contando a vontade que
tem de mãe.

��MUDANÇA
Vida nova, visual novo.

Lindsay Lohan, que saiu no :

mês passado de um centro ?
de reabilitação onde cumpriU',
um programa de 30 dias de

internação resolveu voltar a :

ficar loira. Nesta quarta-feira�
,

7, a atriz retornou ao salão r:

"Neli George", em Beverly I;

Hills, para completar o ',.

processo de descoloração. .

"No primeiro dia precisei
"

retirar todo o tom marrom d\>r'
meu cabelo para depois ficar',
loira", disse Lindsay a um

"

paparazzo. .

tr
:;:

.

Mande sua piada para o Extra:·
extra@ocorreiodopovo.com.br

Com Febre

No galinheiro da fazenda Josias KH Nomato, duas galinhas
conversam:
- Ô Marinete, ontem à noite eu passei muito mal!
- Por quê, Marilu?
- Porque eu estava ardendo em febre.
- Mas como você sabe se nem termômetro nós temos?
- É que eu botei um ovo cozido.

".

extra@ocorreiodopovo.com.br

• SUDOKU

Escrevendo no Escuro

O garoto chega da escola e logo pergunta ao pai:
- Papai, papai. .. Você sabe escrever no escuro?
- Não, meu filho ... Por quê?
- É que eu queria que você assinasse o meu boletim!

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

'�J

"II HORÓSCOPO

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
linhae cada
coluna. Também
não se pode
repetir números
em cada quadrado
de 3x3.

II SOLUÇÃO

Câncer 21/6 a 21/7
e

.Áries 20/3 a 20/4
Não quer saber de chazinhos e curativos? É só
não cometer excessos. Quais? Os de toda a

natureza e ah, você se conhece, ariano. (Ou
será que não?) Cuide-se, não saia atropelando e

encarando o que pintar sem olhar a cor, a cara.
O final de semana está a algumas horas e não
vai fugir de você. Segure a onda e aproveite
melhor depois.

A barbada para hoje é ver um filmezinho bem
light, de repente uma comédia romântica ou

desenho animado, fazer uns quitutes gostosos e

descansar sua cabeça no colinho daquele
alguém. Estava mesmo sonhando com isso?
Legal. Ondas de sensibilidade invadindo sua

praia, maré alta da emoção ... Flue e flutue, deixe
suas águas rolarem ..

Libra 23/9 a 22/10
Está mais para bateria do que para balança, de

.

tão agitados que estão seus pratos? Mesmo
com este barulho todo, escute aquela vozinha
dentro de você. Você sabe que seus primeiros
instintos normalmente estão certos. Na hora das
lêscolhas e decisões, deixe seu olho interno guiá
lo. Você verá que tudo acontece por alguma.
razão ...

Capricórnio 22/12, a 21/1 '.

Têm vezes que a gente acorda vendo o mundo �

em preto e branco ... Isso não é pessoai (mas .
transferlvel e modificável) e ninguém quer pegar;,
no seu pé. É só uma questão de ponto de vista. _

Quem sabe você põe os óculos da relativização?
"

O mInima que pode acontecer é o pessoal
constatar que os capricornianos têm senso de
humor.

Touro 21/4 a 20/5
Peral, taurino ... Os outros não são só inferno,
como dizem as más línguas. São também um

reflexo seu e das suas necessidades. Controle
um pouquinho o grau de exigência e de

expectatva em relação ao trabalho, aos afetos,
à vida pessoal. Procure Um espelho e tente

enxergar, em tamanho natural, o que é
verdadeiro e realmente significativo pra você.

Leão 22/7 a 22/8
Orá, não reclame. Levar fama de incendiário
nem sempre é mau sinal e, convenhamos, é
bem melhor do que ficar chupando o dedo ou
ficar com gosto de quero mais. Os dados estão
na mesa, às apostas foram feitas e só resta
entrar no jogo de cabeça, como sabem muito
bem fazer os leões. Vai negar essa presa
apetitosa que está ao alcance de suas patinhas?

Escorpião 23/10 a 21/11
Ficar imaginando isso e aquilo e preocupando-se
pc: antecipação só vai trazer nervosismo. Se os

pontos precisam ser colocados nos Is, é
interessante começar por algum lugar, movendo
um pé após o outro e sem atropelos. ilumine
suas arestas. O passo seguinte consiste em

equilibrar seu nlvel de exigência. Vale a pena ser
tão rigoroso?

Aquário 21/1 a 18/2
.

Às vezes o aquariano vê o amor com os olhos de'
um cientista ... De repente, abracadabral Faz uma�
descoberta que revoluciona os todos seus .:,
conceitos e tudo passa a fazer sentido, mu�os ;
sentidos. Continue observando, mas esteja
pronto para uma mudança de.foco. Evite
confusões, porém. Uma pessoa de cada vez, tá .

bom?
.

;:

Virgem 23/8 a 22/9
A tarefa é misturar-se, estar entre as gentes.
Ficar colado no computador só vai lhe deixar um
sentimento de vazio no fim do dia. Faça pausas,
procure os amigos. Eles só estão esperando

.
uma palavrinha sua. Comemore a vida e a vida o

surpreenderá. Na maioria das vezes existe mais
sabedoria em fazer algo bobo do que se matar
para cumprir um prazo.

Sagitário 22/11 a 21/12
Sua energia, normalmente otimista e positiva,
sempre olhando para o ·futuro e para o novo,
pode ficar um pouco abalada por algumas
tensões e complicações do dia. Calminha nos

cascos, leia os sinais na pista. Você pode
contornar os obstáculos. Continue projetando
suas flechas para a frente, porém com cuidado
para mirar nos alvos certos.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Todo mundo sabe, seu lance é a comunicação.
Você tem talento para falar, escrever, tem
fluência para deixar bem claro o que quer e o

que gosta. Só não dá pra entender por que não
está utilizando todas. estas qualidades neste
momento. É tempo de sair da superffcie e

mergulhar em questões mais Intimas. Utilize o

diálogo para reencontrar a felicidade.

Peixes 19/2 a 19/3
Relaxe, maestro Peixes. Abra sua pauta e

contemple esse oceano de possibilidades a sua
frente. Reclamar de desafinas e desatinos não irá"
ajudar em nada. Puxa, logo você, que está
cansado de saber que no peito do desafinado "

.

também bate um coração. A harmonia vale um

mergulha mais fundo, pesquisar tesouros, feito ,_

os escafandristas...
.

'I
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Por Moa Gonçalves

Estrutura de eventos
�a demmilo tom.
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FESTA' DA CEBOLA
, Rapaziada que gosta festa das
, boas: está acontecendo hoje em

ltuporanda a tradicional Festa
da Cebola. Durante o evento'

haverá também na cidade o
'

Rodeio Crioulo Nacional e o 3°

Cebolaço, movimentado pelo
CTG Querência do Cerro

Negro. Boa pedida!

Disque"entrega
3275",1685

NIVER DO VINI

Quem acordou hoje feliz da vida
é o meu amigo Vinícius
Wodzinski, o popular Vini.
Toda felicidade dele é porque
bem nesta sexta-feira ele corta o

bolo e recebe coro de parabéns
do .grande círc�lo de amizades.
Como eu conheço o Viniíaliás,
vi essa figura crescer), a data não
passará em branco e vai ter festa

daquelas. Ele e o irmão Everson,
que aniversariou na quinta-feira,
vão unir esforços e reunir todos

amigos mais'chegado para
celebl.-·àf ó-'ili�ér na Scar Lounge.
O DJ Paulico comandara a

picape.

Bem Confortável
ApMtlmenlO duplex rom'60�
Vism�()rio
Comnba ameriCMa romplet�
Camamltciro/m-w king $)�e
Banbcira debidrom� ,

Sala de e$UU e lavabo
Conexão,nipida e lavado
Conedo "pida. com internet

Lazer
Sala tie adODpJDeJJto
Smmasea.

,

Sapa',úmi_
Pisdaa

",: Solarium e ãuas de RpOIISO
JacaDi ( apacidade
paralpaMJaS)

itA TE CONTEI?
Ontem os amigos Fernando e Cristiano
Raboch, do Kantan Sushi Lounge, para
homenagear as mulheres, brindaram suas

comensais com uma taça de champanhe e

morango de dar água boa!

A apresentação da cantora espanhola' �
Montserrat ontem no Pequeno Teatro da
Scar rendeu só elogios! Ela proporcionou
aos presentes muita emoção e uma ótima

qualidade de música.

O auê dos bem nascidos, nos finais de

semana, durante o dia, lógico, é curtir o
bar Kiwi, na Praia Brava. Boa infra
estrutura, gente bonita e muita areia para
deitar e rolar.

O médico anestesista joinvilense Walmir

Favretto, ao lado da sua esposa Nanei,
recebeu ontem na sua elegante residência
amigos de [oinville e ]araguá para um

'

delicioso jantar.

O médico Dema Demarchi e a noiva,
farmacêutica Ana PaulaMarcatto,
juntamente com os pais, já estão a mil com
a organização do casamento que acontece

em setembro, no Baependi. Pelo que
consta, o casório vai marcar como um dos

grandes eventos da cidade.

O meu abraço carinhoso de hoje, cheio
de energias positivas, vai para o

empresário [urgen Joachim ]oesting.
Além de leitor assíduo da coluna, é um

amigo de longa data.

Restaurante
Aberto

aopúblico
cOto'café

damanhã,
almoçoejantar

COffee break
Coquetéis

Buffets
Formaturas
Casamentos

Tarifas que vão t� .deixar bem. satisfeito
, ,

RLJa Jorge Czerniewicz. 99 - 8925-000 - Jaraguá do Sul - SC - Fone (47) 3275-7500
sai ntsebastian@saintsebastian.com.br - www.saintsebastian.com.br
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