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PELO f
China tira
mercado
da indústria d.
SC

miss LOllS. I

BRASILPELO

Energia é questão
, de segurança diz
Bush no Brasil
Em visita à Transpetro,
subsidiária da Petrobrás,
Lula e Bush, anunciaram
ontem, um acordo de

cooperação tecnológica
entre os dois países para
produção do etanol e,
enalteceram a

necessidade e a

importância estratégica da

parceria. _ 83

DIA DO TELEFONE
• •

Cerca de 3 mil

.
teletôníca
Aproximadamente 3 mil

pessoas aguardam
instalação de linha

i. telefônica em Jaraguá do
: Sul. Os bairros com maior
i 'carência são o ]araguá 84, .

,

Rio da Luz, Rio Cerro II e
; Barra do Rio Cerro. Em
dez anos, o número de

, usuários no municípioI

; triplicou. _ 5
'. _" -"'!�r, "

. _,h�

O Teu considerou o projeto do governo anterior ilegal e condenou o ex-prefeito Irineu Pasold apagar multa de R$ 15 mil. 13

APARTAMENTO-Vende-se, com suíte+ dormitório,
armários, piscina central. Tr:3372-1395

www.stucãofm.com.br

PREÇO DE fÁBRICA
(47) 3275-1926

A concorrência com a

China está reduzindo a

participação da indústr
catarinense tanto no

mercado doméstico

quanto no internacione

mostra estudo divulgad
pela Federação das
Indústrias (Fiesc}. Enn
as empresas consultada

58,,8% re�r0:!l.cl�r;Jm qi
.

perderam espaço no

mercado doméstico,
enquanto apenas 33,Yr,.
responderam que não

houve alteração. _ 82

NOVO COMANDANTÉ
, 'I 1 I", "'C,

. Ernesto Paulo
o novo técnico
do Juventus
Treinador foi apresentao
ontem e já pode dirigir .:
]uventus amanhã, às 16i·
contra o Brusque, no Jo:
Marcatto. Paulo acredit:

que o grupo precise de '_ a
.

injeção de ânimo para f(

reabilitar no Estadual. -

·1 5°
MÁXIMA

Sol com pancadas de
chuva

CONFIRA O MAPA DO
TEMPO.86

E W E A R
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Ao atacar os subsídios do
governo americano quando o

presidenteGeorgeW. Bush já estava
em solo brasileiro, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva foi corajoso e

tocou o dedo na ferida certa.
Atacou, porém, apenas um dos
adversários do pleno desenvolvi
mento da economia brasileira. O
outro está aqui dentro mesmo: o
governo é ingrato com sua

iniciativa privada. Para se ter uma

idéia, nãodevolve sequer os recursos
dos ICMS aos exportadores que são
previstos e obrigatórios pela Lei
Kandir!

Por outro lado, o grande mal
vem da China. A concorrência
chinesa está reduzindo a parti
cípação da indústria catarinense
tanto no mercado doméstico
quanto no internacional, mostra
estudo divulgado pela Fiesc. A
SondagemEspecial-China ouviu

empresas consultadas 45% respon
deram que pretendem ampliar a

compra dematérias-primas chinesas
e 50% que irão elevar a compra de
produtos finais.

"Os empresários insistem há
muito tempo na necessidade da
redução da carga tributária e na cria
ção de condições de infraestrutura
paraescoaraprodução.Osdados sobre
aChinamostramque, se estas questões
não forem resolvidas logo, as

. conseqüências poderão ser irrevers

íveis",dizocliretorderelaçãesindustriais
da Fiesc, HenryQuaresma.

Por aí se vê que não adianta o

presidente Lula ficar atacando
apenas o subsídio "dos outrõs". Se
não tomar medidas em nossa

defesa e não cumprir o que está
determinado por Lei, permanecerá
apenas'no discurso e o PIB do País
ficará nos patamares ridículos dos
últimos anos.

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal19
Centro - Jaraguá do Sul - SC

A concorrência chinesa
reduz a participação da
indústria de se tanto no

mercado doméstico
quanto no internacional"

• DOS BLOGS

ti.Wi! MARMO l!iJ�iNASSIF· lO·tiFARIA
Pela internet. ..
Na terça-feira, a CBN fez um
debate entre dois advogados
sobre a possibilidade da
realização de vídeo
conferências para audiências
de presos com um juiz. Um
deles defendia a medida,
dizendo que, preservados e

garantidos todos os direitos do
réu, ela é muito bem-vinda,
dados os custos e riscos
envolvidos nas operações de
deslocamento. O outro chamou
a novidade de aberração. Disse
que os custos são inerentes ao

sistema judicial. Ele dizia que
alguns presos, muito
humildes, seriam intimidados
pela vídecconterêncía. A OAB
também se opôs. Talvez eu

esteja, por desconhecimento,
menosprezando a importância
do contato pessoal. Mas acho
que está havendo uma

resistência à novidade
tecnológica. E enquanto isso,
nos próprios presídios, a

turma deita e rola com os

celulares.

Caixeiro viajante
Quando foi convidado por Lula �.
para assumir o MDIC (Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior), Luiz Furlan.,
ouviu o seguinte conselho.
Que procedesse como os

velhos mascates que passavam ,

na porta da casa humilde de ,. :i
Lula, querendo vender alguma
coisa para sua mãe.

Sempre vendiam. Quando a

cliente não tivesse dinheiro,
vendiam a prazo, faziam
qualquer negócio. A
recomendação foi que Furlan

seguisse o exemplo. O grande
lance de Furlan foram as

mudanças na APEX (Agência de'
Promoção de Comércio

'

Exterior), Em vez do trabalho
para dentro do país,

"';\

,
',1 1transformou-a numa agência

para fora. E com recursos do
Sebrae, colocados à salvo do :' J

, ,

contingenciamento que sempre
afeta os recursos ,'li I

·i I

Marta e turismo
Para quem acha que Marta
Suplicy nada tem a ver com a

área do turismo - ministério em

que Lula aceitaria encaixá-Ia -

os petistas lembram: foi Marta
quem indicou o ex-presidente
da Embratur Eduardo Sanovicz,
que foi presidente do Conselho

·

Municipal de Turismo de São
Paulo quando a petista era a

prefeita. Aliados de Marta
querem que ela aceite porque o

minisfério tem Orçamento de R$
800 milhões neste ano e um

grande potencial de
levantamento de fundos para a

campanha eleitoral da petista.
Lula ofereceu, sim, o Turismo a

·

Marta. Mas ofereceu a

contragosto, Lula sabe que, se
aceitar, Marta vai acabar mesmo
largando a pasta em abril de
2008 para concorrer à
prefeitura de São Paulo e, então,
colocar-se em campo como pré
candidata à Presidência em

2010.

125 indústrias de Santa Catarina
entre os dias 2 e 19 de janeiro.

Entre as empresas consultadas,
58,8% responderam que perderam
espaço no mercado doméstico,
enquanto apenas 33,3% respon
deram que não houve alteração.
No plano internacional a pesquisa
constata que 44,1% das indústrias
perderam clientes para aChina.

Outro efeito do avanço chinês
estáno aumento da importação. Das

• ENTRE ASPAS

, '''Pela primeira vez, desde 31 de março de 1964, a Globo não olha para o
governo federal e instituições a ele ligadas (como a Anatel) como aliados e

cúmplices".
Jornalista Paulo Henrique Amorim sobre a decisão da Anatel em conceder à Telefonica o direito de operartelevisão via satélite

"Temos que resgatar o passado e sensibilizar as escolas para que trabalhem a música
com a educação".
Ademir Pfiffer, historiador, sobre o trabalho de antigos professores, que utilizavam recursos como os
instrumentos de fole, corda e sopro para ensinar.

orçamentários."Infelizmente a estrutura do bairro não acompanhou o crescimento e hoje a situação é
delicada".
Renato Schroeder, presidente da Associação de Moradores da Comunidade Caixa O'Água, sobre problemasqUe o bairro enfrenta, como por exemplo esgoto ao céu aberto e rua não pavimentadas.

___________

' I
4] http:/�uisnasslf.blig.lg.com.br ' j4] www.lg.com.br!lilogdOSblogs4]http://bIOgdaSOninha.fQlha.bl09.uol.com.br

• DO LEITOR .Carla Schreiner
Reitora do Centro Universitário de Jaraguá do Sul

. I
,

A UNERJ no projeto Santa Catarina Moda Contemporânea'r,
D

.JÚlio César da Silva
Mestre em Gestão Competitiva-PPGEP-UFSC
. Professor do Curso de Administração - Hab.
em Comércio Exterior da Unerj
, Oonsutor em Negócios Intemacionais
Email: Profju.lio@terra.com.br

.

• PONTO DE VISTA
Uma

-

característica Câmara de
. Negócios Catarina Moda Contem

marcante de qualquer Internacionais, Os cursos de porânea, que apresenta neste
Instituição de Ensino graduação tambémmerecem dia 11 mais uma de suas
Superior precisa ser sempre o registro, pois sempre tiveram etapas. Ao lado do Circuito .

seu envolvimento comuni- como linha mestra a Identidades Latinas, tem nosl
tário. Afinal, como formadora cooperação com empresas da possibilitado atuar com
de conhecimento, uma exemplar desenvoltura no eixo 6escola de nível superior deve da moda e do design. E uma
ter a preocupação de Nós, educadores da iniciativa, sem dúvida, que sê! �
interagir com todo o sistema Unerj, nos sentimos traduz como referência] J
social. Podemos nos orgulhar quando se fala em capacidade) C
com o papel que a UNER] gratificados com essa de criação e excelência; s
cumpre nesse sentido, pois, possibilidade concreta de através da' mod��nestes 31 anos de existência, contribuir para um novo posicionando nosso Estado e

�

nossa Instituição tem
pensar da moda como seu lugar de direito, frente ab's

privilegiado essa relação centros mais avançados dessa
estreita por meio de seu instrumento acadêmico competitiva indústria. 'fl'" i.J
envolvimento em várias capaz de profissionalizar Nós, educadores da Unerj.,iniciativas.

. ainda mais a indústria em nos sentimos gratificados c0rTHDessas ações, vale essa possibilidade concreta cf�destacar, entre outras, o todos os seus campos de contribuir para um novo
desenvolvimento de pesqui- atuação." pensar da moda' comb'
sas, o relacionamento com instrumento acadêmico capazuniversidades interna-cionais região, buscando atender ao de profissionalizar ainda mai�1 n
e o intercâmbio de· acadê- -perfil sócio-econômico, a indústria em todos os seusmicos e professores, os cóntando sempre com valiosas campos de atuação. . ;trabalhos realizados pela parcerias na formatação de E uma missão da qual nos;Empresa]unior, aatuaçãono laboratórios e na montagem orgulhamos e desejamo'sJNúcleo de Incubação Tee- dos cursos. ampliar cada vez mais, eml
nológica J aragua'Tec e a Um projeto mais atual, todas as nossas áreas de!
partícípação na criação da podemos dizer, é o Santa ensino.

Mercado Internacional - A cartada de
Bush' para o Álcool ., Etanol Brasileiro.

ganham, mas todos perdem. Agora
é ver quem ganha mais e perde
menos, que pelo histórico não tem
sido o Brasil. Entendemos que
trarisferindo a tecnologia da
Embrapa aos Eua poderá resultar
num beneficio momentâneo, mas
que num futuro, o Brasil poderá
perder sua competitividade no

mercado do Etanol para os países as
quais o EUA pretendem implantar
a tecnologia. Desta forma, amelhor
escolha de negociação seria

barganharmaiores incentivos para
o álcool e também para outros
produtos nacionais.

Caso contrário, nesta visita do
Presidente dos EUA, além deminar
o Mercosul através de acordes
diferenciados com os países
partícípantes, afetaria' a economia
de um setor inteiro no Brasil, não
agora, mss.dsqu; a uns 10 anos.

Depois nãó adianta chorar pelo leite.
Ops!, Álcool derramado.

Diante dos fatos quemarcaram
a visita do Presidente dos Estados
Unidos George W. Bush para a

América Latina como asmanífesta
çõespopulares no Brasil, descoberta
de possíveis atentados naColômbia,
Hugo Chavez promovendo um

panelaço na Argentina, parece-me
ísolar um questionamento que
realmente interessa: A vinda do
Bush é comercialmente interess�te
ou não p!lra o Brasil?

Esta pergunta somente podeser
respondida por um viés comercial,

, desprendendo-se de ideologias prós
ou contrasBush/EUA. Neste espaço
não venho defender qualquer um
dos lados ideológicos, mas sim
'realizar uma análise meramente
comercial dos frutos que poderão
render ou não nessa visita. Pois sua
agenda naAmérica Latina é ainda
passar pelo Uruguai, firmando
acordoS extra-Mercosul, finalizando
com uma passagem pelaColõmbía

Mas, para que seja possível realizar
uma breve interpretação sobre os

fatos, centralizareiminhas análises
em tomo do título desse texto: A
cartada de Bush para o 'Álcool
Etanol Brasileiro.

Os meios de comunicação já'
veicularam que o Presidente Bush
veio ao Brasilmuito interessado nó
sucesso doEtanolBrasileiro, o famoso
álcool combustível, com o propósito
de negociar a tecnologia do processo
de fabricação para implantá-la em

países da América CentraL J á o

Presidente Brasileiro Lula da Silva,
objetiva uma'redução gradativa das
barreiras tarifárias para exportar o
produto e não somente a tecnologia.
Agora é que se apresentam as

questões
.

comerciais e' não
ideológicas, pois o Brasil não pode
símplesmente negar o pedido des
EUA e também não aceitar
passivamente. Sabe-se que quando
existe uma negociação todos

r
, .JOS textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e·mall ,redaçâo@ocorrelodopovo,col11.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cap 89251 200, Caixa:' "

Postal19. É obrigatório Informar nome completo, profissão, "CPF e * telefone (* não serão publicados).

,.
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CONTORNO FERROVIÁRIO: TCU CONSIDEROU ILEGAL ELABORAÇÃO DO PROJETO

Ex-prefeito Irineu Pasold terá
de pagar multa de R$ 15 mil
...Atual govemo doou o

projeto ao Dnit e

gaJantlrl recursos de
R$ 100 mi para a obra

Em seguida, protocolou no

TCU ofício com a cópia .da
quitação do débito.

''Agora temos a garantia

.CONTORNO

PROJETO

Teu julga ilegal
CONSEQÜÊNCIA
- Pasold e prefeitura são
condenados a multa

MEDIDA
- Bertoldi doa projeto ao Dnit

GARANTIA
- R$ 100 milhões para a Obra

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES/OCP

...

Pasold foi condenado a pagar multa por ter pago indevidamente quase R$ 50 mil à empresa de consultoria

Convenção
o PMDB faz amanhã

convenção nacional, no

Centro deConvenções Ulysses
Guimarães, em Brasília. Estão

aptos a votar 564 conven

cionais, entre senadores,
deputados federais, integrantes
dos conselhos e diretórios e

delegados. Alguns com direito'
a voto acumulativo, totalizan
do 782 votos.
O deputado federal'Michel

Temer deve ser reeleito

presidente nacional.

Palestra
o PV de Jaraguá do Sul

promove no dia 16, a partir das
19h30, na Câmara de Verea

dores, a palestra ''Ações gover
namentais: leis orçamentárias",
ministradaparCláudia Müller.
"ÉJ' a oportunidade de

conhecermosmais sobre as leis

orçamentárias", disse o

vereador Jurandir Michels.

de que Jaraguá do Sul terá o

projeto do contorno ferro
viário reativado", informou
Dias, acrescentando que, no

dia 19, volta a Brasília
acompanhado do prefeito e do
coordenador do Dnit, Luiz
Fernando, para reivin-dicar
que os recursos necessários ao
contorno estejam incluídos no

orçamento da União já para
o ano que vem.

A atual administração
doou o projeto ao Dnit,
ficando isento da contra

partida de R$ 40 milhões da
obra e garantindo os recursos

da ordem de R$ 100milhões.

" (I

o CORREIO DO POVO

Pavan é empossado
governador do Estado

Punição

,
:....

NEIVA OALTROZO/SECOM

Viagem

�

1
LHS transmite o cargo a Pavan e diz que sai tranqüilo para a missão na EurbP'lp'
FLORIANÓPOLIS

Vice-versa

cada em dez dias de duas �5

mãos. Ele (Pavan) é uml2
político de grande experiência__
legislativa e administrativa,

•

que vai imprimir o ritmo dá!
sua personalidade, da sua

característica ao nosso\
governo", discursou Luiz�

"I!!
Henrique.

U

Quanto à reforrna'ã
administrativa, o governa-S
dar disse não ver problernasê'
em sua aprovação. "Como

.. ,"U

em outras vezes, o Legis-
lativo deve aperfetçoá-la elO

aprová-la", considerou." "j':
Na interinidade, Pavan:1l

deve firmar cerca de 60
convênios em 35 cidades/,
além de fiscalizar obras elb
participar de inaugu-Il
rações. Também .assinará'P
86 novos contratados paraol!li
o setor de segurança pú
blica.

O vice-governador Leonel
Pavan (PSDB) assumiu na

tarde de ontem o governo do
Estado. Ele fica no cargo até o

dia 22, quando o governador
Luiz Henrique (PMDB)
retoma da viagem à Europa.
A cerimônia de transmissão
aconteceu no Teatro Álvaro
de Carvalho e foi acompa
nhada par secretários de
Estado, deputados, represen
tantes dos demais poderes,
autoridades militares e

lideranças tucanas do Estado .:
Pavan terá como principal

missão acompanhar o projeto
da reforma administrativa que
está na Assembléia Legislativa
"para que ela seja aprovada
com urgência", disse o

governador em exercício. "O

governo fica apenas desfal-

O PSDB perdeu seis minutos do tempo de propaganda'[
partidária que o partido tem direito no-primeiro semestre. O�

. TSE (Tribunal Superior Eleitoral) também multou a legenda.
em 20milUfirs - cerca de R$ 21,2mil. O programa em blocodo
PSDB deve ir ao ar no dia 21 de junho.

. :�
O tribunal puniu ainda o PCdoB com a redução do tempo del\

propaganda partidária, alegando que o partido veiculous
programa fora do prazo estipulado em lei. cf,

q

:q
d

A senadora Ideli Salvatti (PT) embarca hoje para Londres.j,
onde representa o Brasil no Seminário InternacionaL des
Mulheres Parlamentares, promovido pelaOrganizaçãoMundials.
de Saúde. Ela fala nos dias 13 e 14 sobre avanços das políticas
públicas no Brasil. Destaque para a lei, de sua autoria, que�f
garante à gestante o direito a escolher um acompanhante para·b

·0

antes, durante e após o parto.

:1

A oposição - leia-se PFL e PSDB - pretende recorrer ao STF' j
(Supremo Tribunal Federal) para garantir a instalação da CPI'i
do Apagão Aéreo. A proposta foi derrotada na Câmara dos';
Deputados, com os votos do PT.

'

,.

No governoFHC, os petistas reclamavamda "operação abafa",.
enquanto pefelistas e tucanos rejeitavam amedida no plenário.

"1

,

No páreó
I Fontes ligadas ao governo
e'stadual garantem que o

p�esidente do PMDB de

[araguá do Sul,' Carlos
Chiodini, será nomeado
secretário Regional e que ao

PSDB caberá o cargo de

�: etor-adjunto.
IA se confirmar, será uma

inversão.Nos primeiros quatro
anos, o comando ficou corn a
I"

tMcana Niura dos Santos e a

diretoria comNilsonBylaardt,
cl.oPMDB.

Mutirão
'Moradores do Rio Cerro I e

I� promovem hoje, a partir das
8_horas,mutirão para limpar as
laterais da Rodovia SC-416 -

[eraguá do Sul/Pomerode.
A iniciativa é um protesto

Contra o que eles classificam
como descaso das autoridades
estaduais. O trecho da estrada
crítico em segurança.

contorno ferroviário em

Jaraguá do Sul. "Pior, o

sentido da obra foi invertido.
A obra começa por São
Francisco do Sul", revelou.

Na ação, o TCU condena
também vários integrantes do
governo anterior, como a ex

procuradora-geral do

município, Lucélia Maria
Araldi Lessmann, e o ex

secretário de Planejamento,
Humberto Pradi.
PROVIDÊNCIAS' - Ao

tomar conhecimento da
dívida para com a União, o
prefeito Moacir Bertoldi
(PR) ordenou o pagamento.

Escudeiro
OvereadorAdernarWinter

(PSDB) é um situacionista

convicto, tem ojeriza à

oposição (ou será que é outra
.

7)COISa. •

Na legislatura anterior, foi o
fiel escudeiro governo Irineu
Pasold (PSDB).. Hoje, é
ferrenho defensorda adminis
traçãoMoacir&rtoldi (PR).

Na bandeja
Comenta-se nas rodas

políticas que o PT tem todas
as chances de vencer as

eleições emJaraguá do Sulno
próximo�o. Mas parece que
não avisaram os petistas, que
estão cada vezmais divididos.
Se bem que, em 2004, oPT

era tido como a bola da vez e

deu no que deu.

CÉSAR JUNKES/OCP'

Na espera
Palpiteiros de plantão,

porém, apostamque, se o ex

deputado Ivo Konell
(PMDB) conseguir reaver os
direitos políticos, entra na

briga como favorito.
Atéoutubro de 2008,muita

água vai rolar, É tempo mais
do que suficiente para a atual

administração fazer chover.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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: Ao ser convidado 'para comandar a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico de Jaraguá do
Sul, o empresário Márcio da Silveira impôs como

condições que o convite fosse feito ao profissional,
e não ao presidente da Apevi e que não teria que
assumir nenhum cargo político.

: A idéia foi deixar claro o objetivo do convite:
contratar um profissional, com experiência de
quase 15 anos em projetos de desenvolvimento, e
�vitar possíveis interpretações políticas, tão comuns

no meio.

I. Silveira leva para a pasta a experiência de
presidir a Associação das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu, de diretor da
Federaçâo das Associações das Micro e Pequenas
Empresas, além da formação em Administração e

I .

da especialização em Gestão Empresarial.
; Dinâmico e empreendedor, Silveira é adepto do
debate para levar as idéias à concretização,
�postando no,associativismo como caminho para oI

desenvolvimento.
I

i Para falar do trabalho e as propostas para a

secretaría, Silveira recebeu o Correio do Povo para
a seguinte entrevista:
I

I Correio do Povo � Como
i.. .

surgíu o convite para assunur
a secretaria?
I

: Márcio da Silveira -

Diretamente do prefeito
Moacir Bertoldi. Inicialmente,
ele sondou sobre a possibilidade.
Então disse que só aceitaria se

tivesse o apoio da família e do
meu sócio e coloquei duas
condições: que o convite seria
ao profissional Márcio da

Silveira, e não ao presidente da
Apevi e que não assumiria

nenhum cargo político; não
tenho interesse em política
partidária. Minha política é
I

•

I. empresana.

CP - Foi uma indicação da
classe empresarial?
',> Silveira - Acho que tem

esse peso, ela aprovou. Mas
"< 'açredito que o convite foi em
:� ')
7 'função da minha ligação com

- o desenvolvimento econômico.
-'Estou dentro do associativismo
desde 1999 e a secretaria é
'exclusivamente técnica.

CP � Como o senhor
encontrou a pasta?
�: Silveira - Fiquei surpreso
;�om a situação, porque tinha

. �ma visão externa diferente.
;'Eneontrei um pessoal

capacitado e compromissado
com as funções. Iniciei o

trabalho dando encaminha
mento e direcionamento às

ações em curso, apontar o norte
e conduzir o pessoal. O
administrador tem que ter bem
claro qual o seu papel: estar

atento a prazos, à missão e ao

foco.

CP � Quais as primeiras
medidas tomadas na

secretaria?
Silveira - A primeira ação

foi
.

analisar e dar o

direcionamento às ações para
o término dos projetos em

andamento. Como por ex

emplo o da Feira Brasil
Artesanato, marcada para
agosto. Por' outro lado, sou

redacao@ocorreiodopovo.com.br

pautado em coisas simples, não
simplistas e acredito muito no

trabalho de grupo. Acho,
inclusive, que o sucesso do
negócio está na formação de
um bom time e isso nós temos

aqui na secretaria.
Mas a principal proposta do

momento é a criação de um

banco de dados de galpões e

áreas industriais para aluguel
ou vendas.

CP - Qual é a importância
desse banco de dados?

Silveira - A importância
está relacionada diretamente
aos interesses econômicos do
município, que vai poder dar
uma resposta rápida aos

possíveis investidores. Mas é
bom ressaltar que é só

informação.

CP � E qual é a novidade
para a secretaria?

Silveira - No próximo dia
29, será criado um grupo de
trabalho para estudar a

implantação do Fórum
Municipal de Micro e Peque
nas Empresas, que reunirá

representantes do poder
público e da iniciativa privada,
divididos em comitês

temáticos, cujo objetivo será
discutir tudo que diz respeito

assessorar a

formulação de
políticas de

,

desenvo\Yimento das

ao setor, com exceção ao

tributário, que é de

competência da Secretaria de
Fazenda.

CP - E qual será o foco?
Silveira Não

pretendemos reinventar a

roda. A idéia é desenvolver um
programa baseado no Fórum
Nacional, que já existe há
tempo, cujo foco é orientar e

assessorar a formulação de

políticas nacional de desen
volvimento da micro e

pequenas empresas. No nosso

caso, em âmbito do município.
Aliás, na próxima semana

participo desse Fórum
Nacional, em Brasília.

CP � Qual a diferença
básica entre presidir uma
entidade' empresarial e dirigir
uma secretaria municipal?

Silveira - Sem dúvida a

gestão do orçamento. Na
iniciativa privada, o orçamento
é feito, com previsão de receita
e despesas, sem necessa

riamente o dinheiro ser

provisionado. A administração
é conduzida pela oportunidade

Já na pública, é preciso ter

o ordenamento da receita, o
que considero correto e justo.
Até porque, o poder público
precisa analisar todas as

conseqüências sociais de uma

medida.

O CORREIO DO POVOJ
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QUEM É:
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MÁRCIO DA SILVEIRA: SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE JARAGUÁ DO SUL

"O sucesso do negócio está na formação deumbom time"
,

CP - o senhor não tem

experiência na área pública...
Sílveira-- Verdade! Como

disse antes, a pasta é
exclusivamente técnica e

tenho muita experiência com

desenvolvimento econômico.
Assumi o desafio de ser

secretário não para exaltar o
meu nome, mas para pôr em
prática toda - a minha
experiência e conhecimento

_ no setor na busca do
desenvolvimento econômico
de Jaraguá do Sul.

Depois da reforma, a

secretaria passará a ser

Assumi o desafio
dê set secretàrio
para conttJbuir para
com o

desenvolVimento
econômico de

Jaral�á do SuE

Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia.

]
CP - A Apevi tem

também como um dos focos
a tecnologia...

Silveira - A Apevi criou a

incubadora de empresas
tecnológicas apostando no

potencial e na importância
delas para o desenvolvimento
econômico domunicípio. Além
do trabalho em si, as empresas
tecnológicas exigem profíssío
nais altamente técnicos, que
têm salários maiores. Se

ganham mais, gastam mais e,

conseqüentemente, contri
buem para a gerar as condições
para o desenvolvimento
econômico.
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DIA DO TELEFONE: ALEXANDER GRAHAM BELL CRIOU APARELHO NO DIA 10 DE MARÇO DE 1876

Três mil não têm .lmha . telefônica
Maior carência está
na Tifa Húngaros,
Rio Cerro II, Pedra
Branca e Rio da Luz

DAIANE ZANGHELINI
JÂRAGUÁ DO SUL

O marceneiro Adelir
Steinert, 30 anos, não tem

�elefone em casa. Morador
d:b Rio da Luz II, ele disse

q:)Je j á pagou pela
ínstalação da linha ano

passado, mas ainda não foi
atendido. "Faz um ano que

paguei R$ 100 pelo serviço
e até agora nada", la
mentou. EI� disse que
nenhum dos vizinhos tem

linha telefônica e que o

orelhão mais próximo fica a

mais de um quilômetro de
distância. "É difícil chamar
os bombeiros quando
acontece algum acidente",
comentou.

No "Dia do Telefone",
lembrado hoje, calcula-se
que aproximadamente 3 mil

jaraguaenses aguardam por
uma linha telefônica. O
coordenador de telecomu
nicação da Prefeitura,
Joaquim Alberto Domingos,
diz que há 50 mil usuários
de telefonia fixa no

município. Os bairros com

carência de linhas sâo o

J araguá 84 (Tifa Hún

garos), Rio da Luz, Rio
Cerro II (lado pequeno) e

Barra do Rio Cerro (Pedra
Branca).

"Até 1997 (quando
aconteceu a privatização da
telefonia no país), o

município tinha 16 mil
?-

o telefone foi criadonos
Estad�$< Unidos elo

de
Bell (I 1922), em 1876.
Ele inventou um aparelho
que tran'SÍorma o som, em

s�nais e�tdcos. Os sinais
cotriã:m;por um fio até
chegar à outra ponta, .e
viravam som novamente.

NO"primeiro aparelhQ, não
dava :P�' falar.e ouviP ao

mesmo tempo. Naquele
mesmo ano, Thomas Alva
Edison aperfeiçoou a

PIERO RAGAZZI/OCP

usuários. Hoje, esse número
triplicou", salientou Domin
gos, informando que o

principal motivo foi a queda
de preço. "Até então, quem
morava na região central

gastava cerca de R$ 1.300

para ter uma linha. Agora,
basta pagar uma taxa de

aquisição de R$ 50,
aproximadamente", comen
tou.

Na área rural, a insta

lação se torna mais cara

porque a distância entre as

casas é maior, exigindo

maior quantidade de cabos
telefônicos. Segundo Do

mingos, na área central é

possível atender cerca de
2.400 famílias com mil
metros do material, en

quanto no interior é comum
a distância de um quilô
metro entre as residências.
A instalação de linhas nas

áreas mais distantes do

município é feita pela
empresa Compuline, do Rio
Grande do Sul.

Quem reside no Rio da
Luz e tem interesse em ter

telefone fixo deve procurar
a diretoria da associação de
moradores até a próxima
quinta-feira, 15, para se

inscrever. Da mesma forma,
habitantes de outras loca
lidades devem organizar
grupos de interessados
junto às respectivas
associações de bairros. Mais
infor-mações sobre a

instalação de telefones
podem ser obtidas com o

setor de telecomunicação
da Prefei-tura, pelo número
3372-8196.

...)l
�

1!'../){

O primeiro' telefone
che QU ao Brasil ein 1877,
mal�ftá dírvidas sofitê onde
foi instalado o primeiró
aparelho: uma versãoafirma
que foina casa comercial "O
Gt'í.lncleMâ.gico",ooB:ma do
OUV1'dOt, no Rio deJaneiro,
ligando a loja ao quartel do
Corpo de Bombeiros; outra
versão diz que O .primeiro
aparelhCl foi Um prêsente
que D. Pedro n teria

recebido de Graham Bell,'
comuma linhado Palácio de
São Cristóvão até o centro
da cidade.

PORTALMARISTA

Preocupado em oferecer melhor atendlrnanto à
comunidade educativa, a Instituição Mariita vem

constantemente atualizando e reformulando o seu

veículo de comunicação na internet, o Portal
Marista.
Educadores, educandos, pais e funcionários Maristas
contam com áreas exclusivas e serviços
personalizados,
A página principal do Portal Marista

www.marista.org.br - projeta às diversas áreas de

atuação da Instituição. A partir dela, todos podem se

, manter informados sobre as ações dos Setores
Educacional, Pastoral, Social e Vocacional.
Na página de cada colégio estão a disposição dos
alunos:
*
o apoio educacional: um espaço onde o professor

deixa atividades, textos e trabalhos;
*

a agenda do aluno: onde todas as atividades e

eventos estão agendados;
* e-boletim: um espaço privativo, em que pais e alunos
acompanham o desenvolvimento escolar de cada
educando.

.

De casa, do trabalho ou no lazer as famílias �-
conseguem acompanhar seu filho, nas atividades
realizadas, nos trabalhos e tarefas a serem feitas e' .

no desempenho escolar através do boletim on-line.
a design moderno torna a navegação mais

agradável e novas ferramentas interativas e

educativas são atualizadas para facilitar o dia-a-dia
da Comunidade Marista.

C'OiLeGrO
MARl :TA
SÃO Luis

-{

ESTADO DE SANTA CAT�A
PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL
CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde -

C�S - no uso de atribuições faz saber à população �
às Entidades de Jaraguá do Sul que no dia 21 de '"

março de 2007 a partir das 19h estará realizando o:;
Fórum de Entidades Não governamentais para

,

Escolha dos Conselheiros do Conselho Municipal de
Saúde Gestão 2007-2008.

O Fórum acontecerá no Auditório da UNERJ - Centro'
Universitário de Jaraguá do Sul - à Rua dos

Imigrantes, 500, Vila Rau às 19 h.

SÉRGIO LUIZ FERRAZZA
Presidente do eMS r-:

Convite
A comunidade São Cristóvão do Bairro Amizade (Jaraguá do Sul) tem a honra de
convidar a vossa família para a festa de aniversário que se realizará no dia 11 de "

Março de 2007, com a seguinte programação
--

Domingo 10:00 hs - Missa

Após a missa almoço com buffet R$ 5,00
Após almoço, 14:00 - Bingão com os seguintes prêmios:

1 ° - Boi de 11 arrobas 5° - Bicicleta go - Batedeira
. 2° - Porco de 70kg 6° - Micro System 10° - Sanduicheira ' :
3° - Jogo de Jantar Oxford 7° - Churrasqueira Elétrica 11° - Ventilador "

4° - Tanque de Lavar Roupa 8° - Liquidificador 120 - Rádio Relógio
'J

, 13° - Churrasqueira
A tarde estaremos servindo café strudel, cachorro-quente, bolo,

sorvete e jogos
A Coordenação da comunidade conta com a vossa presença

Desde já agradecemos

1·O!03/2�07. "CTQ" .��.��:!�����!J,���,��':·.;::,'-:":,r'Informa'ções: www.ctglj.com.brl,<:4:n 9�73.s741
" :,: -;'1' 'Ai:'

.. ,

'�,IngressosAnleolpados:'R$15,OO �'NoBàife.R$20,OO . -", _' 100 ...eo .

Postos de'Vendas: Posto Mârc�lIa - GaiJchlta - Smu,:",s Lanches _ Ca.8s..c"n.l�í",
'

I , •
.

H
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Temporada de Teatro
,
I DIVULGAÇÃO

ij" a próxima segunda,
feita, o' Sese abre a

temporada de teatro em

J aragua com a peça:,

'Hàgênbeck Ltda.' da Cia

Experímentus Teatrais, de
Itajaf, A peça é baseada no
em um conto do autor Franz

K#ka, que aborda a

I transformação de um
I.

macaco em ser humano,
através de uma experiência
com sucesso da empresa

I

Hagênbeck. O evento faz

parte do projeto
'Emcenacatarina'. O

espetáculo será 'no Pequeno
Teatro da Scar, às 20 horas.
Os ingressos podem ser

adquiridos no Sese ou. na
hora, ao preço de R$ 10,00
(inteira) e R$ 5,00 (meia,
entrada para estudantes
maiores de 14 anos, pessoas
acima de 60 anos, usuários

.do Cartão Sese) .

!

II,

r o Núcleo de Cabeleireiros Profissionais da Acijs e
,

,

apresenta o 522 Curso de Química AUNature,
pelo técnico Fabrício Schenatto. Escova

ogressiva e escova nutritiva com chocolate,
ãQ, atgiloterapiaj re1àxamehto'e Catltetfzáçâ'O

ueratina) fazem parte da ementa do curso: O
p treinamento acontece na próxima segunda-feira, dia

11 ����..�6l$'),hQ Cl:nttQ E1II!'Wlarialde Jaraguá
do Sul. O custo é de R$10,OO para nucleados e

t R$3S,00. Mais informações pelo telefone 3275-7012
r ou e-mailnudeos@aCijs.com.br.
$

I '

I

I �reço baixo
I

lo Hospital e Maternidade Rio do Test�, em Pomerode,
réaliza hoje um bazar com produtos apreendidos pela

. Receita Federal e cedidos à instituição.A entrega de senhas

cpmeça às 7h e segue até às 11h. Já a venda dos produtos
inicia às 8h e termina às 13h. Quem adquirir qualquer um
dbs itens disponíveis precisa fazer o pagamento à vista e

I

ein dinheiro. O valormáximo de compra para cada pessoa
éi de R$ 600. Na hora de acertar a conta é exigida a

I •

apresentação do RG e CPF. O bazar acontece no Ginásio

�e Esportes Ralf Knaescl, no Parque de Eventos da Festa
I

ppmerana.
i

I
, !

,Curso dos 5'8
I

i
: A Aeajas (Associação dos Engenheiros e Arquitetos
de Jaraguá do Sul) promove o curso 5',S. O treinamento

t�m o propósito de ensinar ametodologia para aplicação
9 manutenção em canteiros de obras, ,e também em

empresas de outras atividades e serviços. O evento

1contece no dia 22 de março, no Centro dos Profissionais

�iberais, das 13h30 às 20h. As vagas são limitadas e a

�,'
scrição pode ser feita até o dia 19 de março, ao custo
e'R$25,00 (para sócios) e R$35,00 (não sócios).
nformações no telefone 3371,0863 ou no e-mail

áeajs@netuno.com.br. ' ,

� I":,.

/\
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Merendeiras
Terminam na quarta-feira,

14, as inscrições para seleção
de merendeiras pela
Secretaria de Educação de

J aragua do Sul. São dez
vagas disponíveis e o salário
fica em torno dos R$ 650. A

contratação dos escolhidos

começa no mês que vem. O
edital está disponível no site

www.jaraguadosul.com.br.

Bolsistas
Interessados em trabalhar

,
como bolsistas da Secretaria
de Educação de Jaraguá do
Sul têm até quarta-feira para
se cadastrar. Quem quiser
disputar um das cerca de cem

vagas abertas, deve estar

matriculado no Ensino
Médio em escolas públicas
ou particulares. Informações
no www.jaraguadosul.,
com.br.

Promoção
'Fama ou viagem que tal as

duas?', esta é a nova

promoção do Shopping
Center Breithaupth. Os
clientes que comprarem rhais

de R$50,OQ receberá um

cupompara tirar uma foto em
estúdio. Os donos das dez
melhores imagens receberão
uma e�tadia na PousadaVilla
Paradiso, a promoção
termina no dia 17.

Saldão não é hoje
A Feira Saldão de Verão

2007, não será neste fim de
semana como o divulgado
nesta página na edição de
ontem, dia 8. A feira que
vai contar com 57 expo,
sitores acontece nos dias
17 e 18 de março, 'no

Parque Mun icipal de
Eventos. Os descontos
variam de 60% a 70% mais

,
.

barato do que no mercado.
Serão comercializados pro'
dutos de confecções, calça,

)

dos, acessórios, modaadulta
e infantil, alimentos artesa
nais e chocolates de Páscoa.
Será a primeira edição do

evento e não a segunda
como foi informado.

Informações pelo telefone
3371,6757.

Teatro
Hoje o Grupo Gats apre

senta o monólogo "Creio",
com a atriz Sandra Baron ,

no auditório do STIV .

, (Sindicatos dos Trabalha,
dores Industriais do Vestuá
rio de Jaraguá do Sul). O
evento faZ parte do calen
dário de homenagens ao Dia
Internacional da Mulher e

acontece às 16 horas. A
entrada é gratuita.

Páscoa Super Feliz
A rede de lojas Angeloni

pretende para este ano

proporcionar uma páscoa
mais alegre paramais de duas
mil crianças carentes. O.
cliente escolhe uma criança
cadastrada na Ação Social
Angeloni e doa 250 pontos
do seu cartão. Com isso a rede'
vai presentear um ovo

número 20 e uma caixa de

DIVULGAÇÃO

Unerj participa de d
o curso deModa daUnerj está integrado ao Santa

Catarina Moda Contemporãne�.' O evento

acontecer no domingo, dia 11, às 17 horas,. em
Florianópolis. O projeto é reconhecido nacional,
mente por ser inovador e ajudar a transformar a gestão
de empresas j:entenárias. E tem a intenção demostrar

,
na passarela o trabalho final dos estudantes
selecionados. Com '3 supervisão estilista Mário
Queiroz" as coleções prometem apresentar o novo e

o diferente. Conforme os idealizadores do evento, o
desfile é um programa transformador e cOUl visão de
'longo prazo. Aproposta é quebrar paradigmas e trazer
novos conceitos.

bombons. A entrega das
cestas será realizada rio dia 29
demarço com a presença das
crianças e dos benfeitores.Os
interessados emproporcionar
uma páscoa mais feliz para
uma criança carente devem
entrar em contato com a

orientadora de atendimento
em qualquer loja doAngeloni
e registrar suaparticipação

Congresso
A Fecate (Federaçâo

Catarinense de Teatro)
encerra amanhã o congresso
anual de prestação de contas
e discussões acerca do atual
cenário existente no Estado

para as montagens teatrais.

Os grupos, companhias e

atores solo estão em

Joinville, local escolhido
para o encontro, desde
ontem.

Material
. Os alunos da rede
municipal de Educação de
Barra Velha receberam ao

longo desta semana 2.800
kits de material escolar da

administração pública. Cada
um ganhou cadernos, lápis,
borracha, gízde cera, lápis
de cor, tesoura, caneta, entre
outros. Os itens foram

separados Ie entregues por
série.

O CORREIO DO POVO

POLICIAL r
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Furto
Na quinta-feira, por volta
das 22h30, duas pessoas ,

quebraram a janela do i

If':
Salão de Beleza Visual, I;;

na rua Gel. Procópio
Gomes, em Jaraguá do 1,'

Sul. Eles fugiram levando

alguns objétos do local.
Ambosforam r

encontrados na rua

Domingos da Rosa, mas j:

um conseguiu fugir. \;

Seqüestro
O advogado Fernando
Santos Silva, 27 anos, foi -

':

vítima de seqüestro
relâmpago na última . [ �

quinta-feira em
.

Florianópolis. Ele foi
abordado por quatro

�.:.
homens, quando saia da
academia por volta das
22h. Ele foi o sexto

· catarinense a sofrer

seqüestro relâmpago
nesta semana.

Assassinato
Um homem de 29 anos

foi assassinado a tiros

ontem, de madrugada,
em Gamboriú. De acordo

.

com a Polícia Militar

(PM), Ozéias Bernardo de
Souza tinha ferimentos a

bala nas costas e no

peito. Ele chegou a ser .

1�4
socorrido, mas morreu no

hospital. Não há pistas
do assassino.

II

II

II

• OBITUÁRIO'

F,aleceu às 12:15h do dia

09/03, a senhora Frieda

Berndt, com idade de 93
anos.O velório foi realizado
na Capela Mortuária Cristo
Bom Pastor e o

sepultamento no Cemitério ,�.
Rio Cerro II.

-'.�
IIIIINDICADORES ECONÔMICOS ,

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,097 2,099 It

PARALELO 2,17 2,27 It

TURISMO 2,052 2,202 It

EURO

COMPRA I VEN�A I'2,7516 2,7531

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA 44.133 1,54%
11 DOW JONES IN. York) 12.276 013%

11 MERVAL (B. Aires) I 20,36 0,07%
It NIKKEI (Tokio) 17,164 -0,43% ,

• POUPANÇA • CUB março
0,5710% R$ 791 ,50

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREU) DO POVO O CORREIOESPORTIVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

FIM-DE-SEMANA, 10/11 de março de 20071 7

divisão com o União da Ilha da
Madeira. Além dele, dirigiu
também Botafogo, América
(RJ), Ira ty (PR) e

No';"orizontino. Ele foi campeão
sul-americano com a seleção
brasileira sub-20 em 1991 e

vice-mundial na mesma

categoria, além de dirigir o time
pré-olímpico formado por

jogadores como Paulo Nunes,
Cafu, Bismarck, Dener,
Roberto Carlos e Élber.

O novo comandante

comparou o futebol catarinense
com o português. "O estilo é de
muita pegada, mais aguerrido",
afirmou. Sobre o elenco tricolor,
ele afirmou conhecer apenas o

meia Ferreira, que passou boa

parte do campeonato no

departamento médico. Para

isso, ele espera contar com o

apoio de Alaor para o jogo de

domingo. "Vou acompanhar o
coletivo de hoje (ontem) e

amanhã (hoje) vou conversar

com ele para definirmos uma

melhor formação para a

equipe", afirmou.

ri? juvenil), ouro na poom se

e bronze na luta; Mariana
Riscoski (infantil), ouro na

poom se e prata' na luta;
, Fabrício Dreschel (infantil),
ouro na luta; Lucas Oechsler

'

(infantil), ouro na luta e

prata no poom se, Diego
Maurício (adulto), bronze na

luta e Messias Júnior
(adulto), prata na luta.
A equipe busca patrocínio

para participar do Brasil

Open, que será em agosto.
Enquanto isso, os atletas sê

preparam para a seletiva
interna para esta

competição. No dia 15 de
abríl, a academia fará um

torneio para escolher os

melhores lutadores para
representar a cidade no Brasil
Open.

DEFINIDO: NOVO TREINADOR CHEGOU ONTEM E,ACOMPANHOU à COLETIVO NO ESTÁDIO JOÃO MARCATTO

Ernesto Paulo quer dar novo
!

ânimo ao elenco do Juventus
No jogo de amanhã,
Paulo deve estar no

;1 banco ao lado de
I Alaor Palácios

JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

O Juventus apresentou
ontem o novo treinador para o

Campeonato Catarinense.
Ernesto Paulo chega para suprir
a ausência de Itamar Schulle e

disse que agora é hora de
motivar o grupo. Para ele, o
tricolor tem um elenco afinado
e de bons jogadores e precisa
agora de uma injeção de ânimo

para buscar a reabilitação no

campeonato. Ontem, depois da
, apresentação à imprensa, Paulo

teve uma conversa fechada
com os jogadores e depois
assistiu o coletivo (também com

portões fechados) comandado

pelo interino Alaor Palácios. '

Paulo tem experiência de
oito anos no futebol português,
onde subiu para a primeira

PIERO RAGAZZI/OCP'

Ernesto Paulo já dirigiu a Seleção Brasileira sub-20 e a pré-olímpica, além de passar oito anos em Portugal

Tae-kwon-do inicia ano Milan quer renovar
com nove medalhas com u goleiro Dida

JARAGUÁ DO SUL

A Academia de tae

kwon-do que fica no Clube
Beira Rio começou o ano

com o pé direito. Na la Taça
Sociedade Ginástica, que
aconteceu em Joinville, os

atletas, jaraguaenses
conquistaram nove

medalhas. A competição
reuniu 150 atletas de sete

cidades catarinenses. O

professor Saulo Roberto
elogiou a participação dos
lutadores. "Foi um resultado
excelente. Tivemos dois
atletas com lesões e que
poderiam ter ido mais longe",
comentou.

As nove medalhas foram
conquís tad as por
Guilherme da Silva (catego-

MILÃO - "Sinto um grande afeto
pelo Dida e espero que tudo
se resolva", completou o

dirigente do club� rubro
negro. Recentemente, o

dono do Milan; Silvio
Berlusconi, disse que o

italiano Buffon, da Juventus,
era um sonho do clube, assim
como Ronaldinho, do
Barcelona. �'O presidente
Cobollí Gigli (Juventus)
conhece oficialmente o

interesse do Milan par
Buffon, mas 'continua
reafirmando que deseja que
ele continue; então, a

'conversa foi encerrada",
disse Galliani.

• LINHA DE FUNDO' ," ,

, n
- y.

•

Nova era
O carioca Ernesto Paulo veio. E o Juventus agora começa a

viver uma nova era. Pega um grupo formado e fechado. Mas
um grupo que parece ainda sentir a derrota de virada para os
reservas do Figueirense na última rodada do turno. Por isso o

que se precisa agora é motivar estes jogadores, dar uma injeção
de ãnlmo e também, claro, acertar as finalizações, que vêm
incomodando muito Alaor Palácios. O novo treinador tem uma
boa bagagem e se mostrou pronto para assumir o time já neste
domingo. E, como foi com Galli, a diretoria contratou um nome

que não havia sido especulado pela imprensa.

Duatlo
Amanhã acontece a abertura
do Circuito Catarinense de
Duatlo Aquático, na Praia
Central de Balneário
Camboriú. Fernando Radunz
(Sobmedida Viagens/lmpulso/
Bike Jumprrrial) e Jonathan
Mandalho são dois dos

jaraguaenses que
representam a cidade na

prova, que terá 500 metros de

natação e mais três de
corrida.

'Copa Norte
Amanhã começa também a

Copa Norte, As duas equipes
de Jaraguá do Sul estréiam
fora de casa. O Vitória vai até
Joinville enfrentar o América
e o Cadas pega a Arsiper em
São Bento do Sul. O jogo de
volta será no próximo
domingo, às 16h. Vale .

lembrar que para esta

competição, o regulamento é
o mesmo da Copa do Brasil.

Desfalque
No primeiro jogo do
returno, contra o Avaí em
casa, Alaor Palácios disse
que a equipe sentiu muito
a falta do lateral Pereira.
Amanhã, novamente ele
não estará em campo.
Segundo Alaor. Pereira
está em grande fase e

também é considerado um

matador. "Se ele está em

campo, a bola bate nele e

entra" .

•

O vice-presidente do
Milan, ,Adriano Galliani,
afirmou que pretende
renovar o contrato com o

goleiro brasileiro Dida. O
camisa 1 da Seleção
Brasileira na última Copa
teria proposta do Barcelona
e o acordo com os italianos
expira no meio do ano. "Dida
me disse que não fechou com

ninguém e eu respondi que
não contratamos nenhum

goleiro para substituí-lo",
disse Galliani, em entrevista
ao jornal Gazzetta dello
Sport.

,
Dlda continua agradan do os dirigentes Italianos e pode ficar no Milan

_,

Festival
Neste fim-de-semana o

Esporte Clube Flamengo, do
Bairro Garibaldi, promove um

festival de futebol de campo.
São três jogos hoje, a partir
das 14h45 e mais seis
amanhã, com início às 8h30.
Destaque para o confronto
entre o rubro-negro e o

Guarani, vencedor da
Segundona 2006, amanhA às
16h1'5.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·

I�

8A I FIM-OE-SENAMA, 10/11 de março de 2007 PUBLICIDADE O CORREIO DO POVO,
comercial@ocorreiodopovo.com.br

..

Ldbert. SLUMENAU
3144-3144

ITAJAf
3341-3341

JOINVILLE '1 JARAGUÁ DO SUL
3145-3145 3274-0000

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO B�

COOPERAÇÃO TECNOLÓGICA

FORTUNA DE BRASILEIROS
CRESCE ACIMA_DA MÉDIA
DA MÉDIA. OS MAIS RICOS
ESTÃO NA LISTA-DA FORBES @B3

MOA GONÇALVES CONTA
AS NOVIDADES E REVELA
OS SEGREDOS DA SOCIEDADE
DO VALE DO ITAPOCU. VEJA! �B8

Para Lula, parceria em etanol não é só oconõmíc.
Visita de Bush foi
mesmo marcada
pelo debate em

torno da geração
de biocombustível

,
SÃO PAULO

.

Os presidentes dos
Estados Unidos, George W

Bush, e do Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva, anun-ciaram

ontem, a assinatura de um

memorando de coo-peração
tecnológica entre os dois

países para a produção de

biocombus-tíveis, como o

álcool e o biodiesel. Bush
defendeu o consumo do
álcool como substituto da

gasolina.
Segundo Bush, os

investimentos em bíocom
bustíveis são considerados
como questão de segurança
nacional para os EUA, que

pretendem reduzir a

dependência internacional
do petróleo. "As pessoas se

perguntam por quê o

presidente dos EUA está

interessado em diversificar as
fontes de energia. Uma das
razões é que se dependemos
de petróleo, que vem de fora,
temos uma questão de

segurançanacionaL"
"Nossa dependência do

combustível de outra pessoa

significa que estamos

dependente de suas decisões.
Queremos diversificar, sair do
petróleo", afirmou ele após se

encontrar com Lula num

terminal da Transpetro,
subsidiária da Petrobras, em

Guarúlhos (SP).
Ele afirmou ainda que os

EUA vão investir US$ 1,6
bilhão no prazo de 10 anos em

pesquisas adicionais para que

possam ter fontes alternativas
de energia. "Já investimos

US$ 12 bilhões em novas

tecnologias que vão permitir
alcançar independência
econômica e um ambiente de
melhor qualidade. Espero que
possamos fazer isso juntos.
Aprecio o fato de Brasil e

EUA desenvolverem juntos
essas pesquisas", disse ele se

referindo a Lula.
O presidente brasileiro,

por sua _vez, afirmouque o

acordo fechado entre os dois

países ajudará a democratizar
o acesso aos biocombustíveis
e a ter um mundo menos

poluídono futuro. Lula e Bush, no terminal da Transpetro, onde discursaram sobre a produção de biodiesel e etanol

Descontração marca reunião de líderes
teresses .econÔmlCOS, os pre
sidentes demonstraram bom
humor. .Antes de começar o
seu pronuncia-mento, Lula
pediu para que os refletores
fossem desligados por conta
do calor. Caso contrário, os
dois poderiam virar "filés",
Lula e Bush falaram sob uma
tenda armada numa área
externa da Transpetro para

pessoas a maioria de empre-

,

sários e políticos convidados
pelo Consulado dos Estados
Unidos em São Paulo e pela
Presidência daRepública. .

Após o seu discurso, Bush
disse que estava com fome e,

portanto, agradecido pelo
convite de Lula para

almoçarem juntos.
Após os pronunciamentos,

pruneuia, dlgUH::> ellllJle

sários, que se aglomeraram .

em volta do presidente
norte-americana. Bush·

. aceitou os cumprimentos e

trocou' algumas palavras
com os presentes. Depois
seguiu de carro até o hotel
Hilton Morumbi para

almoçar com Lula, que foi
. de helicóptero.

PROMOÇÃO YANG

.CHEGOU A GRANDE PROMOÇÃO NA YANG.
..

A PARTIR DE 12/02 SEGUNDA-FEIRA

BIQUINIS E MAIÔS COM 50% DE
DESCONTO.

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

YANG FASHION, QUALIDADE QUE
VAiORIZA O SEU CORPO!

Fashioh
Rua Bernardo Dornbusch, 432, Baependi
'!'one: 47. 3275-3290 - Jaraguá do Sul se

EUA quer reduzir, 20% uso _de. gasolin;
.' DlVULG, \0

ifill/AT
r

George W. Bush disse
também que ó·plano dos
EUA � reduzir em 20%, num
prazo de 10 anos, o consumo
de gasolina. O norte

americano afirmou que os

EUA devem elevar de 5
"bilhões de galões por ano

par� 35 bilhões o consumo
de biocombustíveis, como o

álcool.
"Quero passar para 35

bilhões de galões de
biocombustíveis até 2017. É
sete vezes mais do que
estamos usando agora: 5
bilhões de galões de álcool.
Isso é muito importante para
nosso país e para nosso

compromisso de nos tornar

mos menos dependente do
petróleo e trabalharmos pelo
ambiente", disse.

O americano elogiou os

avanços do Brasil no

desenvolvimento de tec

nologia e produção de
biocombustíveis. "Aprecio o

L ,J
Urna r.ornenllgern iilO dill
Infernadonlll da rnulher

�
+"$'4.90

N",',';il'! '''�.,,'' «n

)

l) lie ricario
-

Jato da energia vir da cana

de-açúcar, que dá ao Brasil

grande vantagem. Aprecio a

inovação que está
acontecendo. no Brasil.
Vocês são os líderes no

álcool. Acredito que vocês
continuarão a descobrir
novas tecnologias que serão

úteis para outras pessoas."
Em seu discurso, Lula

disse que Brasil e EUA estão

firmando. um acordo
"ambicioso" para o futuro.
Lula afirmou que a parceria
com o governo' Bush
começou em 2005, quando
o presiden te norte

americano esteve no

Brasil. "Estamos lançar o

uma parceria para o fut, ),
um empreendimentoam o

e renovado que transcei ,e

o plano bilateral e ( .a

oportunidades em esc a

mundial. A parceria ( e

vamos inaugurar é an 1-'

ciosa e voltada para to )s

os aspectos ligados à inc. r

poração definitiva o

etanol na matriz eL r

gética de nossos país
If

Para Lula, o uso do álc
vai amenizar as agresa.es
ao ambiente. "Essa é

v a

tecnolo-gia limpa e vi ,1

para evitar o aquecime
global", disse.
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China tira mercado da
indústria catarinense
58% das empresas

. perderam espaço
doméstico, só 33%

. não foram afetadas

FLORIANÓPOLIS

A concorrência com a

China está reduzindo a

participação da indústria
catarinense tanto no

mercado doméstico quanto
no. internacional, mostra
estudo divulgado pela
Federação das Indústrias

(Fiesc). A Sondagem
Especial - China, que

integra levantamento naci-
-

onal realizado pela
Confederação Nacional da
Indústria (CNÍ), ouviu 125
indústrias de SantaCatarina
entre os dias 2 e 19 de

janeiro.
Entre as empresas con

sultadas, 58,8% responde
ram que perderam espaço
no mercado doméstico,
enquanto apenas 33,3%
responderam' que não

houve alteração. No plano
internacional a pesquisa
constata que 44, I% das
indústrias perderam clientes

para a China.
Outro efeito do avanço

chinês está no aumento da

importação. Das empresas
consultadas 45% respon
deram que pretendem
ampliar a compra de

matérias-primas chinesas e

50% que irão elevar a

compra de produtos finais.
"É uma mostra de que a

indústria catarinense

percebe .

que a China

representa ao mesmo tempo
urna forte ameaça, mas
também apresenta oportu
nidades. Mas os dados
evidenciam, mais uma vez,

as dificuldades estruturais

que as empresas brasileiras
enfrentam e que afetam a

competitividade de nosso

parque fabril", diz o diretor
de relações industriais da

Fiesc, Henry Quaresma.
"Os empresários insistem há
muito tempo na necessi-

dade da redução da carga
tributária e na criação de

condições' de infra
estrutura para escoar a

produção. Os dados sobre a

Chinamostram que se estas

questões não forem resol
vidas logo as conseqüências
poderão ser irreversíveis",
completa.

Para tentar reverter as

dificuldades, 60,9% das
indústrias responderam que
estão reduzindo custos e

buscando aumento de

produtividade, 37,5% que
investem no lançamento de
novos produtos e 31,3%
que apostam em diferen

ciação de marca/imagem/
.

marketing. Quaresma lem-
bra que para adequar
estratégias as empresas
precisam conhecer cada
vez melhor a realidade
chinesa. A Fiesc, que tem

promovido missões, à China
nos últimos anos, realizará
nova .viagern àquele
.rnercado no segundo semes-
tre.

se combate entrada de
mercadoria estrangeira'

" DIVULGAÇAO

)

FLORIANÓPOLIS

Jfu. _if,'

Entrada de produtos estrangeiros sem pagamento de tributo é dificultada

A Secretaria de Estado da
Fazenda está desenvolvendo
um trabalho inédito no Brasil, _

junto com o estado de Minas

Gerais, no combate à entrada
de mercadorias estrangeiras
no país sem o pagamento dós
tributos fiscaiS. De acordo com
os dados dtvulgadêe pela
Secretaría, somente nos meses
de janeiro e fevereiro deste
ano quatromUvolumes foram
examinados e 81 foram retidos
por falta de documentação
fiscal.

É prl1tica comum a remesss

ao Estado de produtos

adquiridos via Internet, que
antes eram retirados. das
agências dos correios sem

nenhum tipo de tributação. De
todos os estados brasileiros,
apenas SantaCatarina eMinas
Gerais fiscalizam a tributação
sobre asmercadorias recebidas
via Correios.

O grupo especialista
setorial,criado na Fazenda, há
dois anos trabalha em parceria
com a diretoria regional des
Corretos de SíJmta Catarina e

jli desenvolveu cerca de 155
operações que resultaram em

900 apreensões junto aos
centros de distribuiçio des
Correios no Estado.

DESAPROPRIAÇÃO

Terras no Oeste
geram impasse
CHAPECÓ

Descendentes de quilom
bolas e colonos que vivem na

região da antiga fazenda São

João, noMeio-Oeste, estão em
um impasse sobre a disputa das
terras.A área em questão tem
cerca de oitomil hectares 'e se

.. estende pelo município de
Monte Carlo, vizinho a

Campos Novos. De um lado
estão negros descendentes de
ex-escravos do dono da

fazenda, Matheus [osé de

Oliveira, que em 1877 lhes
doou em testamento parte das
terras.

,

Em 1928, os beneficiários
realizaram a partilha das terras.
A partir daí, segundo os

descendentes, os negros foram
explorados, enganados e

obrigados a vendersuas partes.
Já as 80 famílias de colonos

que moram na região alegam
que os negócios ocorrerampor
vontade des negtos. As
fam!lias querem que o governo
federal conceda outras terras

aos descendentes.Os colonos
argumentem que haverá críse
socíoe-conõmíca cascpercam
suas propriedades.

- O CORREIO DO POVO
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Pelo Estado
Luiz,Henrique vai e Lula vem

Daquelas ironias da política. Lula, que em 2002 conseguiu amaior vantagem pro
porcional em SantaCatarina e ano passado foi derrotado por GeraldoAlckmin,

fará a primeira visita deste segundo mandato sob o comando tucano no Estado.
Leonel Pavan assumiu ontem o governo, em razão de viagem de Luiz Henrique à

Europa, e vai receber, provavelmente quinta-feira, o presidente petista. Lula progra
ma visita ao canteiro de obras daUsinaHidrelétrica Foz do Chapecó, na divisa entre
o catarínense Águas de Chapecó e o gaúcho Alpestre. E, na seqüência, inaugura a

UHE deCamposNovos emoperação desde fevereiro.Ausina daFoz doChapecó vai
exigir investimentos da ordem de R$ 2 bilhões para ficar pronta em 2010. É uma das

principais obras previstas noPlano deAceleração do Crescimento (pAC) para Santa
'Catarina e já provoca melhorias na região, com a geração de empregos e aumento

no repasse de ISS aomunicípio-sede. Também curioso é que, antes da posse, quando
LuizHenrique sequer cogitava quebrar o gelo com o petista, Pavan já anunciava que
ao trocar o Senado pela vice-govemança, saía da oposição para a administração,
Mudaria de postura. E seguiu defendendo que o peemedebista afrouxasse a guarda
com oGoverno Federal para defender os interesses institucionais do Estado.

Apoio a Temer
Delegação catarinense, mesmo acionan- Marca ambiental
do suplentes, vai completa à convenção Empresas de construção civil como a

nacional do PMDB neste final de semana Koprime têm adotado em se soluções
para a eleição de Michel Temer. Eduar-

-

como aproveitamento de águas pluviais,
do Moreira lidera o grupo. Afinal, a tese iluminação natural, aquecimento solar,
dos catarinenses - como confiava Adéldo tratamento de resíduos. sólidos e líquidos
Machado - prevaleceu e Michel Temer gerados pela obra. Também substituem o

disputa sem concorrentes a presidência uso de escoras demadeira pelasmetálicas.
da maior sigla do Eais. Para reduzir impactoStlmbientais.

a tortura do oder
Nomesmo TeatroÁlvaro de Carvalho,
na Capital, haviamenos pessoas ontem
na cerimônia de posse do tucano Leonel
Pavan, do que na do secretário de
Educação, também tucano, Paulo Bauer.
Igualmentemenor densidade de poder. .__

O presidente do TCE não estava, nem
o do T], Só representantes. E, apesar do
esmero, esqueceram de tirar o bunner de
evento paralelo. De fato, não vão faltar
instrumentos de tortura partidária nestes
13 dias de comando tucano, com reforma
administrativa em discussão.

J

-,

OIl
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" .- . '!. , Inglaterra para Ideli ,

A senadora Ideli Salvatti segue hoje para
Londres. Vai apresentar painel sobre os

avanços das políticas públicas no Brasil
durante Seminário Internacional de Mu
lheres Parlamentares, promovido pela
Organização Mundial de Saúde. Destaque
para a transformação em lei - por propo
sição da própria - do direito à gestante de
escolher um acompanhante em parto na

rede hospitalar pública. O procedimento
é recomendado pela OMS por estimular
a diminuição no número de cesarianas e o

tempo de internação.

Sem sobressaltos
Eduardo Moreira reassume a presidência
do PMOB dia 19. Ele confia que, durante
o período em que Luiz Henrique estiver
fora, "não haverá qualquer sobressalto" no
processo de votação da reforma adminis
trativa, A nomeação ontem de 130 cargos
comissionados - indicados pelos deputa
dos para funçõesmais próximas aos secre
tários - teria ajudado a adoçar o sangue da
base aliada.

Sem prorrogação
Também a Fiesc aderiu à campanha contra
a CPMF do deputado Paulo Bornhausen.

• se
Assoclaçêo dos Diários do Interior

__ Ioclusão no PAC
.

AEngevix tem esperança de incluir também
aUHECubatão, de [oinville,noPAC.Aobra
prevista para a geração de 50 megawatts
está parada há cinco anos por pendências
ambientais. Agora, as empresas pretendem
retomar o processo de licenciamento, com o

projeto de construção subterrânea do siste
ma de adução e a casa de força limitando os
impactos sobre a Mata Atlântica. Também
alegam que, apesar do futuro reservatório

ocupar área de reflorestamento de pinus,
seria plantadamata ciliarnativa às margens
do lago. E que a barragem regularizaria a

vazão do rio, assegurando o abastecimento
d'água na cidade.

Àsavessas
Dia desses, na Casa D'Agronômica, Luiz
Henrique disse que não daria qualquer
palpite sobre cargos do PMOB no Gover
no Lula. Depois, emendou em tom de ga
lhofa: "Ah, eu poderia pensar no nome de
um inimigo e lançar, que aí, na certa, seria
queimado".

I
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Alento ao setor.
DeputadoVaidirColatto informou àACCS
que a bancada federal conseguiu a prorro- .R
gação das dívidas dos suinocultores com o ,t
Banco do Brasil.
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Carreltl do Flavo· Cormlo Lag9Bno • Correia do Sul
Deslaque Catarinense • Diário dll Cldada· Ol�rio da
ManhA· 016r10 do Igu8Qu • OIArio doltalal- Olário O
iempo • Falho da Cidade o Jornal de ManhA, Jornal
O IguaBSu • Municipio Ollloa.cJla • NoUllul • O
AtlAntico • Jomal F'arlll • O vale • Sul Bmall • A
Tribuna· Tribuna Catarlnanlll • Voz Raglonal
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BILIONÁRIOS PELO MUNDO

PANORAMA FIM-DE-SEMANA, 10/11 de março de 200713B
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Fortuna de brasileiros
cresce .actma da média
iderança é do

I barqueiro Joseph
Saha com U$S 6

bi,1 mostra Forbes

RIO DE JANEIRO

'O p a tr irnô n io dos

b�lionários brasileiros
crbsceu a um ritmo

superior ao da média
mundial, segundo a lista da
revista Forbes.Os 20
brasileiros listados pela
publicação -erarn l ó-rio

.....ano anterior- têm hoje US$
.#46,2 bilhões, 38% a mais

que os US$ 33,5 bilhões
contabilizados em

2005.Segundo a Forbes, o
patrimônio dos bilionários
do mundo cresceu 35% em

2006, alcançando US$ 3,5
trilhões.
A liderança do ranking

brasileiro é do banqueiro
Joseph Safra, que, com

I US$ 6 bilhões, é o 119º
homem mais rico do
mundo. Atrás está Jorge
Paulo Lemann, investidor
na cervejaria InBev, 165º

do ranking mundial e

d e ten tor de' US$ 4,9
bilhões.No mundo, o mais
rico continua sendo o dono
da Microsoft, Bill Gates.

Uma das quatro novas

posições no ranking
brasileiro foi preenchida
pelo empresário Moise
Safra (314º no ranking
geral), cuj a fortuna de
US$ 2,9 bilhões até o ano

passado era contabilizada
com a de seu irmão

[eseph.Outro novo posto
foi ocupado pelo brasileiro
nascido em Taiwan Liu

Ming Chung (US$ 2,4 bi,
390º no ranking geral),
dono de uma empresa de

reciclagem de papel na
China.

Com US$ 2 bilhões e

ocupando o 488º lugar no
ranking geral, o empre -

.

sário Rubens Ometto,
outra novidade na lista, foi
definido pela Forbes como
"o primeiro bilionário do
etanol". Ometto controla a

Cosan, maior usineira de

cana-de-açúcar do mun

do.Por fim, outra novidade
na lista é o empresário
Eliezer Steinbruch, do

grupo Vicunha, que, com
US$ 1,2 bilhão, ocupa o

799º posto.
EMERGENTES
A revista destacou que

as países emergentes estão

contribuindo com mais

bilionários para a lista dos
mais ricos do mundo."Na

Europa, magnatas, em

geral jovens, que -fizeram
sua fortuna do nada, estão
alcançando os herdeiros e

herdeiras da Alemanha,
que estão envelhencendo",
escreveram as editoras
Luisa Kroll e Allison Fass.
A Rússia tem agora 53

bilionários, dois a menos

que a Alemanha -rnas os

ricaços russos controlam
US$ 282 bilhões, US$ 37
bilhões a mais que seus

colegas alemães.
A Índia superou o

Japão como principal
nação de bilionários. Os
indianos são r epr e s e n

tados na lista por 36

pessoas, que comandam
US$ 191 bilhões .Além
disso, o 5º lugar na lista

geral é o indiano Lakshmi
Mittal, que tem US$ 32
bilhões.

Tarifas dos Correios estão mais caras
Os serviços pas tais

prestados pelos Correios
estão mais caros desde

Por meio de

portaria publicada no

"Diário Oficial" da �nião,
o Ministério das

Comunicações autorizou
um reajuste de 9,1% para
a carta simples não
c mercial (de R$ 0,55 para
R$ 0,60) e de 5,9% (de R$
Oi85 para R$ 0,98) para as

No caso de cartas e

outros serviços internacio
nais, o reajuste foi de 4%,
exceto para os telegramas
internacionais, cuja alta
foi de 17,8%, em média.

J á os telegramas nado
nais foram reajustados em

5,2%, e passarão a custar

R$ 5,25 (pré-pago nas

agências), R$ 4,23
(ttbnado) e R$ 3,78 (via
internet).O valor para a

carta social (de pessoa

física para pessoa física,
.

pesando menos de 1 °

gramas) foimantido em R$.
0,0l.

Para os serviços em que
há livre concorrência,
como encome'ndas, Sedex,
reembolso, impressos
simples, malas diretas,
impressos especiais e vales

postais, entre outros, não
haverá reajuste agora, o

que deve ocorrer até a

primeira quinzena de abril.

LIMAÇÃO
o" do setor de -Bem·�star

f'
,

..

.A EDITALDEPRAÇAlLEILÃO em tamanhos � cores diversas; avaliação comprimento 9,10m; avaliação R$ 5.955,74
IAh�,,'�'d.mnrCOMARCÂDEGUARAMIRIM unitária R$ 18,00; totalizando R$ 900,00 em em 03/06/03; 15) Transportador Helicoidal,Ledo� VARAÚNICA 06/05/02. Depositário: Edmundo Lubawskl. modelo TH-150, comprimento 7,70m;

_ Vistoria: R. 11 de Novembro, 2.709, avaliação 3.970,48 em 03/06/03; 16)l' Lellao/Praça: 15/ março /2007 - 14:00hs. Massaranduba. Transportador Helicoidal, modelo TH-300,
P�rv��orlgual ou supenor à avaliação. 6 -Processo: 026.97.000913-0/001 comprimento 7,20m; avaliação R$ 6.617,47
� Letlao/Praça: 27/março /20�7 -14:00hs. A Exeqüente: Sidney Luis Saut em 03/06/03; 17) Transportador Helicoidal,
quem m!lls ofertar..desde que naoapreçovll. Executado: Indústria Química Dipll Ltda. modelo TH-150, comprimento 5,OOm;
Local: Atno da Fórum - Guararnirirn - Rua 28 Bens: 01) 05 tambores de cupinicida especial, avaliação 5.293,.95 em 03/06/03; 18)
deAgo�to�.OOO-Centro. F.. (47)3373-9500. de 200L cada; avaliação unitária R$ 1.650,00; Transportador Helicoidal, modelo TH-150,
Adve_rtenclas: .01) Ficam I�timadas as partes totalizando R$ 8.250,00; 02) 03 tambores de comprimento 2,50m; avaliação R$ 2.647,00
atraves deste Editai: caso nao o sejam pelo Sr. cupinicida especial AC-90, de 200L cada; em 03/06/03; 19) Transportador Helicoidal,

.

Oficiai de Justiça (Artigo 687 CPC1, .02) Os avaliação unitária R$ 1.650,00; totalizando R$ modelo TH-150, comprimento 3,OOm;
credores hlpotecárlosc usufrutuárlos ou 4.950,00. Avaliação R$ 13.200,00 em 21/10/02. avaliação R$ 2.647,00 em 03/06/03; 20)
senhorio direto que nao foram. intimados Depositário: Alberto Correia. Vistoria: Rod. Transportador Helicoidal,. modelo TH-j50,
pessoalf!1ente, ficam neste ato mlim�dos da GuilhermeJensen,Massaranduba.. compnmento 3,10m; avaliação R$ 3.308,73
realização dos respeclivos p_raçasflelloes (art. 7 _ Processo: 026.98.001287-8 em 03/06/03; 21) Transportador Helicoidal,
698 CPC): 03) A venficaçao.do estado de

Exeqüente: Leandro Felipe Manes & modelo TH-150, comprimento 5,50m;
conservaçao dos bens podera ser realizada

Companhia Ltda. avaliação R$ 3.970,48 em 03/06/03; 22)
pelo.. pretenso arrematante, se desejado, Executado: JanuárioJunkes

.

Transportador Vibratório,. m?delo TV-saO,
mediante acompanhamento de Oficiai de

B . P rt 'd I
.

d 90000 'd compnmento 11,OOm; avahaçao R$ 9.264,47
Justiça. em. a e I ea com area e ,m o

em 03/06/03; 23) Aquecedor D'Água,
VICENTE ALVES PEREIRA NETO, Leiloeiro terreno sl�uado na Estrada Schroeder .1, em

capacidade para 9.500,OOL; avaliação R$
Público Oficial e Rural devidamente Schroeder SC, dentro de uma area malar de

3705785 03/06/03' 24) 04 t
.

,

' 163.750,OOm', atualmente confrontando pelo
. ,em '. anques para

. autorizado pela Exma. S�a. Ora
..
KAREN

lado par da rua 504 _ Rio de Janeiro distante masserar arroz, com capacidade de 9.000Kg
FRAN�IS SCHUBERT, JUiza de Direito da .

'
_. cada, em aço, sem aparentemarca ou modelo;

Vara Unica da Comarca de Guaramirim-SC, 132,OOm da esquina com a rua 515 Verônica
avaliação R$ 60.000,00 em 01/04/05.

venderá em Praça/Leilão, na forma da Lei, em Kniss, fazendo f:ente com a rua 504 RIO de
Depositário: Rolf Reinke. Vistoria: Rll de

dia, hora e local supracitados, os bens Janeiro, travessao dos fundos com terra.s de
Novembro, 383, Massaranduba-SC.

penhorados nos processos a seguir Prudente Soter Correa, estrema do lado direito
1 P . 026 00 001774-0

1- Processo·.026 96 000239-7' com terras de Alcides Laffin e do lado esquerdo O -

�oces�o. ..

.

'.. .,.,. .

. com terras de Isadora Kniss, rnatrlcula 9.520 do Exequente. BancoABN AMRO S/A
Exequente: Banco.Su�amens Brasil S/A CRI da Comarca de Guaramirim-SC; avaliação Executado: Luiz Carlos Schwabel
Executados: Industna

..

de Art�fatos de R$ 6.300,00 em 30/10/02. Depositário: Bem: 330 caixas de pepino em conserva, com'
Borr�cha BM LIda, Hercíllo Buzzi e Marlene Januário Junkes. Vistoria: Estrada Schroeder I, 15 Vidros de 300 gramas, cada caixa, marca
Buzzi

"Schroeder-SC. Beira Rio; avaliação da caixa R$ 17,00;
Bem: 01) Terreno na rua Apiúna, em 8-Processo: 026.99.001033-9 totalizando R$ 5.610,00 em 13/01/03.
scnroecer-sc, contendo área de 5.000;00m', Exeqüente: Credifac LIda. Depositário: Luiz Carlos Schwabel. Vistori�:'fazend� frente c�m a refenda rua, onde mede

Executado: Euroline Cozinhas LIda., Gentil R. Estrada Guarniranga, 1687, Aval,
43,48m, travessao dos fundos com terras de S

•.

J 'Id Sé' .
. Guarammm.

Heins Willy Ziebell com 43,48m, extremando pezl.ae am e p na
. , 11-Processo:026.01.000529-9

do lado direito com terras de Heins Willy Bens. 01) Terreno com area de 32.190,OOm,
Ex" . C'

.

B k S h d. localizado no lado direito da rua Jaraguá em equente. rlstína utz e c roe er.
Ziebell com 115,OOm e do lado esquerdo em

G
.•

d' t t 35000 d
.' Executado' FelicioVenturi

terras de Egan Maass também com uararmnrn, IS an e ,m a esquina com a .

1 015 00 I r did' d rua Emilio Mahnke Junior fazendo frente com a Bens: 01) Freezer, Consul, branco, com
+

.' � oca iza o

à n� 52aO� Im�ar a
rua Jaraguá em 156 80m: travessão dos fundos capacidade de 320L; avaliação R$ 320,00; 02)

�r������ �o��: ee Silva edific:do �o�u� com o Rio Itapocú e� '93:85m, extrema do lado Balança, Filizola de _20�g; avaliação R$
ai ões ré-moldado� fechados de direito com terras de Bruno Kinas e, 296,OOm.e 180.00. Total da �va!laçao R$ 500,00 em

9 p. � 1 4 O' do lado esquerdo com terras do espólio de 20/12/04. Depositário: ViniCIUS Jurandir

apr0t'�a amente .

d
00, O�.;. uma

Germano Laffin e Gentil Spezia em 390,OOm, Maiochi. Vistoria: R 28 de Agosto, 1598,
consruçao que serve e escntono ,em cadastrado no' INCRA sob o n' Guaramirim.alvenaria de aproxlm�damente 180,OOm, 2

801054007 021-5 dif d d 12-Processo:026.02.001260-3
pequenas construçoes, uma serve de '.'

. ,e, I rca o com uma casa e
..

. I
recepção e'a outra funciona o jato de areia, alvenaria de 100;OOm ,na parte plana do Imóvel Exequente,�ldo"_larGaedke. .. I:
estando o terreno totalmente cercado com

com 2.500;00m , nos fundos ha uma faixa de Executados. LUIZ Carlos MartinS, Adelia I
muro frontal, matricula 7.792 do CRI da 2.800,O?m' que extrema �om o leito do rio Mach�do, H�lio Soa,res de Andrade, Jorge �
ComarcadeGuaramirim;avaliaçãodoterreno Itapocu de preservaç�o permanente, Posta�eMarJaPos!al í
R$ 59.000,00; avaliação das benfeitorias R$ permanecendo 26.8�0,00m com possibilidade Bem. 01) Ve I c u IoF o r d / Pam p a, .].
97.800,00, totalízando R$ 156.800,00 em

de enc�ente, nesta area �a aproximadamente Mls/Camlnhoneta/c. aberta, 1982, verde, I31/08/1999. Hipotecas inscrições R-6-7.792, 5.000pesdebanana,matncula6.536do�Rlda pla.cas MAE 7342, chassi LB9BAJ26210; TV J

R-7-7.792 e R-9-7.792 ao Banco do Brasil Comarca de Guarammm-SC;_ avaliação do 29, Sansung, colorida, estereo, com Tela Pip; I
S/A., ao Banco de Desenvolvimentodo Estado terreno R$ 80.pOO,OO; avaliação da casa R$ Lavadora de r_?upas, Top Load, Eletrolux, para �
de Santa Catarina S/A. BADESC e ao Banco 20.000.:00; totallzando R$100.000,OO. Hipoteca 8Kg; �v�lI.a�o H$ 5.452,29 em 1�/121�3: !,
Sudameris Brasil S/A. Penhoras inscrições R- mscnçao R-2-6.536 ao Banco do Es�ado de Depositáric: LUIZ Carlos Martins. Vlstona. f
11-7.792eH-12-7.792:Depositários: Hercílio .Santa Catanna S/A. Penhora mscnçao R-�- rua Antonio Zimmermann, fundos junto a

Buzzi e Marlene. Buzzi. Vistoria: R.Apiúna,
6.536. 02) Terreno com ar�a de 10.050,OOm, Deluca Fibras; Guarammm.

Guaramirim. . sltua90 a rua 47 Jaragua, em Guaramlnm, 13 - P�ocesso: 026.05.002886'9
2-Processo:026.96.000273-7 localizado no lado par da referida rua e a' Exequente:ValdemarFeder
E

..

t· B
.

d S/A P rti
- 250,OOm da rua 26 Emilio Mahnke Junior, em Executado: Guenter Corretora de Seguros.. !

xequen e
..

amenn us a icipaçoes forma de um paralelogrâmico fazendo frente na
e Empreendimentos "LIda..:
E t d '1 d' t' Q

. .

0"1 Ltd
rua 47 Jaragua, onde mede 150,OOm, fundos Bem: Computador Pentium 4 Intel com 512 K .

A�::�OaC��;e;. us ria uirmca Ipi a.e
com a mesma metragem com terras de de memória, HD de 80GB, monitor de 14', I

.
. . . Francisco Belmiro Laffin; extremando do lado Sansung e uma impressora Deskjet 832C'Bem. 30 tambores d� Cupinicioa AC-40 com direito com terras de Waldemar Kinas, com I'

-

R$ 2 900 00 13/03/06'200L cada; avaliaçâo R$ 63.000,00 em 9000m e do lado esquerdo com terras de �va la9t�0. E 't d them V' t
. R'29/03/01. Depositário: Alberto Correa. Fr�ncisco Belmiro Laffin também com 90 OOm' I .epoSvl'larllov: . rne1s006 Guen er

..
IS orla: .

V· t '. Rodovl G 'Ih J
" 'nneu I e a elga, ,uaramlnm.IS orla. o ovia UI erme ensen, e�te terreno contém 4.000,OOm' com �elevo no 14-Processo:026.06.002493-9Massaranduba. nível do asfalto e 6 050 OOm' com o nlvelmais.. .. i

3-Processo:026.96.000373-3eapenso b
.

t d
.

'b' 'I'd d d h t E,:e9uente: Zumplast Industria de i
. ..

_

_ atxo, en o a pOSSI I I a e e enc en e, Plásticos Ltda 1_Exequente: Auto Posto Chapadao de Norte matrícula . 1.555 do CRI da Comarca de E .'. ILIda. Guaramirim; avaliação R$ 60.000,00. Total da
xecutado

..
lndustnal K�Ltda.. �Executado: Wagner Transportes e avaliação 160.000,00 em 08/06/05. Bem: MáqUln?para afiação de pastilhas de

.j'
Comércio Ltda. Depositário: representante legal do exeqüente.

carbono metallco (m_etal duro) brocas de t
Bem: Terreno em Guaramirim,' com área de Vistoria: RJaraguá, Guaramirim.

ferramenta de aço rápido e desbaste dos ,4
199.950' OOm' localizado nos fundos do lado 09 _ P . 02600001467.8

flancos de cabos de fer�amentas, marca Mello i
..

"
. r.0cesso. ". S/A, modela AFM-7; numero 295; ano 1978; idireito da Estrada Jacu-açu, distante 10,OOkm Exequente: Gomes da CostaAhmentosS/A avalia ão R$ 7.000,00 em 06/04/06. ido centro de Guarammm, fazendo frente ao sul Executado' RolfReinke O \.. R t S V' t

. tcom terras de Edmundo Baier, travessão dos Bens: 01)' Secador de Cereais Intermitente R���v�� a���I�er:;aJ�nse��s�.:n l�s A::� I.
fundos ao norte �on: terras. de Wagner Pagé, modelo S10-200, altura 6,84m, ventilador Industrial, Massaranduba. 'ITransportes e Comerclos LIda., extrema do tipo centrifugo, motor 7,5CV, todo em chapa Ônus: Os Iributos incidenks sobre os bens ilado direito ao oeste com terras. de Edmundo galvanizada, acompanhado de elevador . . . . . . . !Baier e,do lado esquerdo ao leste com terras '1' d b d I EL 6028

moveis e ImovelS, multas sobre os automovels !
.

metalco e caçam a mo eo - ,com bem como contas vinculadas às,de Edmundo Baler, cadastrado no INCRA sob 11 75m de altura total motor de 7 5CV e ., . - . _ ,

on' 801.054.014.184-8, matricula 12.927 do fo;nalha metálica PÁGÉ avaliação R$
concesslonanas telefonlcas" correrao POr!

CRI da Comarca de Guaramirim; avaliação R$ 61.54255 em 03/06/03' 02)' Máquina de pré-
conta ex�luslva do. arrematante. Para I

55.000 00 em 10/06/03 Penhoras inscrições r
'

d I MPL 500' r
-

$ arremataçao em primeira praça, os valores IR-1-12'927 R-2-12927 R-4-12927 R-5-
Impeza, mo eo -.' avalaçao � das avaliações serão corrigidos.

12927' R-6-12 927 'R-7:12 927 R-8- '2927 17.867,19 em 03/06/03, 03) Silo

pUlmao,' monetariamente até a data do leilão/praça, t',R-9-12'927 R-io-12 927 R�11-12 9271 R-12: modelo SP-4605, cap. 50:000K9, avaliação �$ ondeo valor do lanço não poderá serinferior à
12927' R:13-12927 R-15-12927' R-16- 15.220,23 em 03/06/03, 04) Silo Pu�mao, avaliaçãoefetuada, sendoque, nãoocorrendo �.12'927' R-19-12'927' R-21-12'927' R-22-

modelo SP-2803, cap. 11,�00Kg; a.vallaçao �$ a venda ou adjudicação nesta, será levado à j
12'.927, R-28-12.927 e R-29-i2.927. 7.279,21 em 03/06/2003; 05) Silo Pu!mao, seg�nda oportunidade, c�nforme da�a e:r

. . .
.

modelo SP-4605, cap. 54.500KQ, avallaçao R$ horano supra, onde havera a allenaçao a :rDepOSitaria .. .rew:sentante legal do 17.867,19 em 03/06/03; 06) Elevador Metálico, quem mais ofertar (art. 686 VI CPC) desde 1executado. Vlstona. Estrada Jacu-açu, modelo EL-5015 altura 850m' avaliação R$ -

'1 ( rt' 69'2 CP'C) O I
Guaramirim. ' ." . . que nao a preço VI a. , . S, \
4- Processo: 026.96.000586-8 11.911,47 em 03/06/03, 07) Ele�ador Metallco, honorários do Leil�eiro na razão de 5% (cinco I·.

.. . ..
modelo EL-5015, altura 11,50m, avaliação R$ por cento) ocorrerao por conta do comprador, ;Exequente: �oaclrJoséClzeskl. 13.234,93 em 03/06/03; 08) Elevador Me�álico, remitente ou adjudicante em caso de {:Exec�t�dos. Edmundo Lubawskl e Ivo modelo EL-5015, altura 11,00m; avallaça?R$ arrematação, acordo/remição ou adjudicação, ):Luch.lnl .

.

12.573,23 em 03/06/03; 09) ElevadorMe_!allco, respectivamente, conforme competente 't
Bem. 250,OOm de teCido para bermudas, modelo EL-4010, altura 6,50m; avalraçao R$ Portaria expedida por esta Comarca. Maiores l30,OOKg de malha em rolo, 90 bermu�as em 6.617,47 em 03/06/2003; 10) Elevador Metálico, informações com o Leiloeiro Público Oficial tdiversas cores e modelos; ��a!laçao R$ modelo EL-4012, altura 8,OOm; avaliação R$ e Rural VICENTE ALVES PEREIRA NETO, I.3.3�8,94 em 1:/121?3: Dep.osltano:.MoaCir 7.941,00 em 03/06/03; 11) Elevador Me!álico, f o n e / fax (47) 3 O 2 6 -1 6 1 5, sit e j:Jose ClzeskJ. Vlstona. R.Jolnvllle, p[Qxlmo a modelo EL- 4010, altura 11,OOm; avallaçaoR$ l'i..wJY�ª-llJlncialeilao.colT!.JlL, e-mailtArWEG, Mas.saranduba. 8.602,72 em 03/06/03; 12) Elevador Me:_talrco, vicente@agencialeilao.com.br, end. na Av_, :;;5 - Processo. 02�.�7.0002�2.1/00� modelo EL-4010, altura 7,OOm; avalJaçao R$ Hermann August Lepper, 1.500, Saguaçú _

Exequente: SavIo Munllo Plazera de 7.279,21 em 03/06/03; 13) Transportador Joinville. Exma. Sra. Ora. KAREN F�NCIS �Azevedo HeliCOidal, modelo TH-250, compnmento SCHUBERT Juiza de Direito da Vara Unica da II'"Executado: Luki Confecções LIda.
.

6,OOm; avaliação R$ 4.632,26 em 03/06/03; 14) Comarca deGuaramirim-SC.
Bem: 50 bermudas de adulto, de' Gabardine, Transportador Helicoidal, modelo TH-250,

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

,;
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4B I FIM DE SEMANA, 10/11 de março de 2007 Extra O CORREIO DO POVO'

PÁGINA DA (RIANÇA
As fotos publicadas nessa página vão

concorrer uma peça de roupa no final do mês
da NICOLODELLI. Mande sua fotinho também!

Por Daniele Santos e

Fabiane Martins
recepcao@ocorreiodopovo.com.br
As falos deverão ser enviadas até ás 12h de Quarta

A gatinha Gabrieli Cristina Borchardt comemora hoje
seus 8 anos. Seus familiares lhe desejam muitas

felicidades

o

. Andressa Silva Quadros completa neste domingo 9 '

anos. Os pais Dílson e Sarita e os irmãos mandam os
.

parabéns

Fazendo pose para a coluna Gustavo Jungton, que
completou 2 anos dia 07, Parabéns dos pais Gilberto e

Tânia, de sua irmã Brenda e seus padrinhos Alex e Tati

f�--·--_·
.. · .. ·····

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

.......................................................................

I
I' • lorir • Rindo
i \

No parque, Joãozinho pede
dinheiro a sua mãe para dar
a um velhinho. A mãe,
sensibilizada, dá o dinheiro,
mas pergunta ao filho:

Que o jacaré é capaz de
ficar embaixo d'água por
cerca de 3 horas

• Você sabia?
.

- Para qual velhinho você vai
dar o dinheiro, meu anjo?

Envie sua piadinha,
curiosidade OU'

charadinha pra gente!
Nosso e·mail:

- Para aquele ali,que esta

gritando: "Olha a pipoca
quentinha!!!"

PREÇO DE FÁBRICA
(47),3275-1926

_)! M�

: Posto .g �
'"

Marcolla lil �
�.n

O Rua Joaquim francisco de Pà.I., 303

�.�

*
mIas IJ us

E W E A R
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o que:"·'·
MusicaL.; o dom o

· músico ... os acordes de
uma bistória"

· Horário: segunda à sexta
feira, das 10 às 12 horas
e das 13 às 17 horas
Sábado e domi o das
9h30 à&.12'
13h30àst
Feriade
horas"

entregou menção aos

músicos Heins Brandel,
Antônio Schmitt e o luthier

Leopoldo Stein. A
homenagem aconteceu na

noite de quinta-feira

Onde: Bofafógo EC. Rua:
. Pastor Albért Schneider,
. 137, Barra do RiO Cerro ..

•

I

Depois de ficar um

longo tempo na

geladeira, Adriana
Galisteu está
confirmada para
comandar um novo
programa na

emissora de Silvio
Santos.
·B7

· Ingresso: entratla franca

,

u
é promovido pelo Museu
Wolfgang Weege e a

Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul/Arquivo
Histórico Eugênio Vic,

tor Schmõckel, em par,
ceria com a diretoria do
clube.
O encontro contará com

a participação 'de 125

músicos e 39 grupos da

região do Vale do

Itapocu, nordeste de

Santa Catarina e Vale do

Itajaí. São bandeonistas,
gaiteiros, tocadores de

harmônica, entre 'outros
instrumentistas, que
farão um resgate da
cultural musical alemã e

de outras etnias, com o

objetivo de apreciar o

músico local.
Para o historiador e

idealizador do encontro,
Ademir Pfiffer, o evento
'vai dar mais visibilidade
a esses instrumentistas,
que muitas vezes são

desconhecidos do gran,
de público. "O objetivo é
fazer com que Jaraguá do
Sul valorize os músicos

locais", ressaltou. O
historiador salienta que
certos instrumentos,
como o bandoneon,.
estão fardados a acabar.
Por isso, o e v e n t

ó

pretende incentivar os

jovens amanter a cultura
musical alemã.

•

Para
abrir o "II En,

contro de Músicos
de Cultura Ale,

mã", o Museu Parque
Malwee - Wol.fgangWeege
, inaugurou, na noite de

quinta-feira, a exposição
"Instrumento MusicaL. o

dom do músico... os

acordes de uma história".
A mostra se estende até o

dia 25, no Museu Parque
Malwee, e traz instru

mentos musicais de foles,
além de fotos que retratam
o cotidiano de bandas,
luthiers e consertadores de
foles da região.

_

Na oportunidade, foram

homenageados os músicos

Antônio Amoldo Schmitt
e Heins Brandel, respec
tivamente com 89 e 71
anos de idade, e o luthier

Leopoldo Frederico Stein,
80. "É-fantástico relembrar
a grande cidade que

[araguá do Sul é em termos

de música", disse o

presidente da Malwee

Malhas; Wandér Weege,
após ehtregar a menção
honrosa. Ele também
ressaltou a contribuição
das diferentes etnias na

formação da cultura do

município.
Para comemorar os 181
anos da chegada dos

primeiros imigrantes
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II .PROGRAME-SE

"� CINEMA
I ,

JARAGUA DO SUL

CINE SHOPPING 1
Motoqueiro Fantasma
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Sab/Dom/Qua)
(16h40, 19h, 21 h20 -

· Seg/Ter/Qui)

CINE SHOPPING 2
A Grande Família - O Filme
(15h30, 17h30, 19h30, 21 h30 -

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

dias)
A Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
O 4h2Q - Sab/Dem/Qua)

'JOINVILLE
,

, Cine Cidade 1
rflotoqueiro Fantasma

(:� 4h20, ,16h40, 19h, 21 h20-
Todos os dias)
Çine Cidade 2
P.ecados íntimos
(15h, 18h20, 21 h - Todos os.'
dias)
Cine Mueller 1
Motoqueiro Fantasma

· �14h1 O,. 17h, 19h20, 21 h50 -

iodos os dias) ,

Gine Mueller 2
A conquistá da honra
�15h30, 22h -:- Todos os dias)
letr'a e Mú.sica .

�l3h30, 18h, 20h - Todos os

dias)
Cine Mueller 3
�orbit
�14h, 16h, 18h1 O; '20h1 O,
22h10 - Todos os dias)

�LUMENAU
I
Cine Neumarkt 1
Norbit
�14h, 16, 18h, 20h, 22h - Todos
os dias)

.

Cine Neumarkt 2
Motoqueiro Fantasma

.

;(14h30, 17h, 19h40, 21 h50 -

Jodos os dias)
Cine Neumarkt 3
Dreamgirls - Em busca de um

sonho
,.

.

;(14h1Q, 16h40, 19h10, 21h40-
. rodos os dias) .

· ;Cine Neumarkt 4
· � �randé Família
!(13h40, 15h40 � Todos os dias)

.. jOperaçãolimpeza
.

""'.

'i(17h40, 19h30, 21h30 -r- Todos
,

os dias)
Cine Neumarkt 5 .: .

'.
.

. f\:�pq�alypto', .', '�', .'
. (1 �h3n, 2lh20 -Todos os dias)

);" ldfurma da Mônica - Uma .: .

. }�ifvel'!turano. tempe.:': .

,:�;(l41:J40,·16h50,7'TOdos às .dias) �

..
'

Cine Neu�arkt 6 '

'.

'.

...... :, ;;:.t!!f:�.f 1�;l·.f�.6 ....
l' -

. .;,J.',
:-'"', ,", �

� SERViÇOS
; "

,", .'

Exposição ".

JARAGUÁ DO �UL
'

Museu Wolfgaf1g Weege'
Parque Malwee.

�

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

história"
,

(Sa 25 de março)

Música
JARAGUÁ DO SUL

Botafogo Futebol Clube
,.-.

II Encontro dos Músicos da
Cultura 'Alemã
(amanhã, 'das 9 às, 19 horas)

Extra O CORREIO DO POVO'
extra@ocorrelodopovo,com,br

_.--"S'---A___".=IU_N--=O-------'O=--C::;__;;;:O�R=-=-.:::..RE=-=-I-=-O-=--=..:HA;__:_'·=-.:2O=----=.'A-=...::.....N.=....=.O-=,-S..:__,�
�

�;'. AN IVERSÁRIOS

.• o DIA DE HOJE

Chuvas trouxeram prejuízos superiores a Cz$ 3 milhões'
As fortes chuvas registradas no final de fevereiro de 1987 em Jaraguá
do Sul e região, provocaram perdas no município de Cz$
3.374.900,00, segundo a edição do Correio do Povo de 28 de
fevereiro a 6 de março. Na época a Estação de Tratamento de Água do

.

Samae ficou parcialmente submersa, deixando a cidade sem água por
mais de dois dias. Nó setor privado, as ernpresasrnals atingidas,
foram a Estofados Krause, com Cz$ 65 mil de prejuízo, Indústrias
'\, .

'.'

Reunidas com mais de Cz$ 1 milhão e ainda, 'a Indumak, Artefatos de '.

Concreto Mohr e a Iransportadora Muller.
Na área social foram 490 residências atingidas, 62 danificadas e 2
destruídas. Cinco edificações públicas municipais foram atingidas,
1600 pessoas ficaram desalojadas, 1200 récolhidas em residências

particulares e 400 em outros locais.

• O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com,pr

Oh, soninho ... O gatinho Balthazar que não é bobo nem nada aproveitou a

preguiça e se esgueirou sozinho para a cama. A. dona. do blchlnho, l<elly
Erdmann, pegou a deixa e clicou o fiel amigo.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Curso
O Sesc está oferecendo,
nos dias 20 e 22 de março,
o curso "Caixas com

técnica Jacarelado". O valor
é de R$ 35. Vagas limitadas
contato no 3371-8930,

�Treinamento
O curso "Como

acmnlsnar crédito e

cobrança" acontece de

12 a 15 de março, das
19h às 22h30, no Cejas.
Ovalor é de R$ 95.

�Proieto
Estão abertas as

. Inscrições para
.

. 'partlcipar do protejo A
Escola Vai ao Cinema. A
escola interessada deve
verificar com Sesc a

.

melhor data para a ,

realização do programa,

, .

.. PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável em Santa Catarina
'1 •

A frente fria atinge o estado no decorrer do
" .' diá. pó Oeste aq:$ulde SC, pode ocorrer

� .. CDuva,·)ál,p&la manhã. Nas 'demais regiões, a
,

ne6ulosidi.�e aumenta com chuva
especialmente a partir da tarde. Há risco de

. temporal. Temperatura elevada. Vento
variável de noroeste a sudoeste, fraco a

, 'moderado com rajadas associadas à
tróvnada.

. .

·

.

�. Jaraguá do Sul e Região
éj,
LORIANOPOLlS,
MíN: WI MÁX:32°HOJE' , � DOMINGO � SEGUNDA

MíN: 23° C �d MíN: 23° C � MíN: 22° C
·

. MÁX: 35° C MÁX: 32° C MÁX: 30° C
· Sol com pancadas, de Sol com pancadas de Chuvoso

chuva chuva

d ���Ç2�oG d
MÁX: 31° C
Sol com pancadas de
chuv.a

� Fases da lua

CHEIA. MINGUANTE NOVA CRESCENTE .. Legendas

i)ÔÇ[)ÔQ_
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuv\?sQ .rrovoaoa

nublado
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II NOVELAS

'�:GLOBO - 18H

O Profeta
Gisele jura que vai pedir a anulação do

casamento e coloca um lençol
separando os dois lados do quarto, O

juiz faz perguntas. Teresa, muito

nervosa, mostra fotos de quando era

pequena, para provar a sua semelhança
com Rosa. Zélia e Renato contam ao

lulz que Lia mentiu que trouxera a

criança do Interior para ser adotada, O

lulz diz que vál estudar o caso, SOnia diz
a Marcos que val pedir a Carola para
visitar Analu com ela. Marcos pede para

, Moreira levá-Ias. Analu abraça as duas.
Sabine vai à casa de Marcos e diz que
foi assaltada. Marcos oferece-lhe um

chá. Sabine se deita na cama do casal.
Sônia fica atônita ao ver Sabine deitada
em sua cama, fingindo dormir.

� GLOBO -19H

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

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

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

está longe. Lance diz a Maria que, um
dia, vai comprar o sítio do Tio José para
eles morarem com os filhos. Cândido

pressiona Tadeu para desmentir Leila.
Tadeu depõe e diz que estava com Leila
na hora em que Caco morreu,

� GLOBO - 21H

Paraíso Tropical
Paula diz; que precisa falar alguma coisa
sobre sua mãe; mas não vai, adiante.
Olavo manda Jáder organizar uma

festinha falsa para acabar com Daniel.
Teima se aproxima de Daniel. Vítor tira
fotos dos dois juntos. Antenor
concorda em dar um prazo de um mês

para desalojar as mulheres, desde que
o estabelecimento pare de funcionar.
Amélia olha fotos antigas e pede forças
para contar a verdade para Paula.
Cláudio empresta dinheiro para Marion
comprar um vestido. Mary Mantilla

empresta um vestido para Virgínia. Ana
Luísa e Antenor recebem os

convidados, Belisário chega na festa
com Robert, o convidado de honra,
com quem joga golfe. A polícia invade o

bordel. Amélia passa mal.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Emílio explica que foi ao parque para
ajudar Juba e a Cecília a resgatarem
Ruyzinho, e que mentiu por medo de o

acusarem de ser o assassino. Roberto
avisa que entregou a fita ao inspetor
Paulo. Juba, Vara, Leo e Jací viajam
para o Pantanal. Ruth liga avisando
Betinha e Tavinho que Emílio é o traidor.
Teleco e o delegado Maurinho saem

para o acampamento para salvar Tiniá.
Mariano e Geraldo saem no encalço de
Zé Diacho e. Brandão. Tinia chama
Brandão de panaca pôr ter perdido o

diamante e toma um tabefe.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
r

Sempre multo sarcástica, saboreando
cada momento da sua virada, Maria
Lucia diz a Mário que tem documentos
que (J colocam com II faca no pescoço.
Frederico (Boris) oferece dinheiro a

Pavio em troca de Informaçóes sobre o

tráfico de drogu no Torto na época de
Sovaco. Jmon planeja malar o muro
do presIdio com uma teresa (corda de
tecido). Na festa de Inauguração do
Contro Comunitário Haroldo Souu,
Lucliia chora flO ver a faixa que
homenaQela o marido morto.

extra@ocorreiodopovo.com.br

� � INTERNACIONAL
O longa Antonia vai passar
nas salas de cinema dos
Estados Unidos, O filme

ganha sua premiere
durante o Festival de
Cinema de Miami, que
lnlclouontern e termina
amanhã. O longa foi o
vencedor do prêmio do

público, na 30a Mostra
Internacional de Cinema de
São Paulo, Em 2007, o
filme foi convidado para os

consagrados festivais de
Berlim e Roterdã (Holanda).

AIES>:w:'ii
'�_..

_ .;àtt�i
A nova J}rogramação do"'!
SBT estréia no dia 26 de,
março. Alguns dos

prí

� �TIA CORUJA
Érika Mader promete
fazer bonito em "Paraíso

Tropical", novela das oito

da Rede Globo, na qual
ela interpreta a jovem
Susaninha. Ao longo da

história de Gilberto Braga,
a personagem se

apaixonará por Fred

(Paulo Vilhena). A atriz é
sobrinha de Malu Mader

que se desmancha em

elogios enfatizando que,
além de talentosa, Érika é
muito dedicada ao seu

trabalho.

.

��N

cena.

• SUDOKU • DIVIRTA-SE

��COBERTURA
A Globo quer fazer uma

grande cobertura na visita do M'

Papa ao Brasil. Bento 'IN deve:3,
chegar no dia 9 de maio e 'I

deste dia, até o dia 13,
quando o Papa vai embora, a,� .

emissora deverá apresentar ,

seus principals telejornals
diretamente de sao Paulo,

"

capital, e de Aparecida. A ,�"

Globo ainda pretende
transmitir ao.vlvo as duas .,'

grandes missas que o Papa -

celebrará no Brasil, uma no ,� :
- I

Campo de Marte e outra em : :

Aparecida do Norte.'
- ,

:. i

�i
Mande sua piada para o Extra:' :
extra@ocorreiodopovo.com.br' :

,

Médico Tranqüilo
', ,

._ .

, .

"

,

, ,

..
"

", i
. ,

: ;
.i..; i

�--------------------------------�. .

- ,

• HORÓSCOPO

No consultório, o médico tenta tranqüilizar o paciente:
- Não se preocupe com essa doença! Eu mesmo a tive há muito ::
tempo e fiqUei completamente curado! : :

,

- Eu sei, doutor! Mas o seu médico era outro! : :
. ,

, ,
,

Aquele sujeito teve uma de suas pernas amputadas. No dia
seguinte o médico vai visitá-lo:
� Tenho uma notícia boa e uma ruim!
- Me dê primeiro a ruim, doutor!
- Nós lhe amputamos a perna errada.
- Ah, não! E qual é a notícia boa?
- A outra perna está bem melhor.

Perna Amputada

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 M�io 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

SOBRE O JOGtr'"
É um jogo de

lógica muito

simples e

viciante. O
objetivo é
preencher um
quadrado 9x9
com números de
1 a 9, sem
repetir números
em cada linha e

cada coluna.
Também não se

pode repetir

II SOLUÇÃO

Capricórnio 22/12, a 2111
Acordou em um campo desconhecido, cabritinhQ?

.

Não sabe como chegou ar? Daqui a pouco você .

se acha. Beba algumas gotas de orvalho e logo -

recuperará a sua velha noção das coisas. As
vezes é legal se aventurar, sem arrependimentos.
Não tem muita certeza disso? Não pire, talvez
você só esteja precisando de uns óculos escuros. j

..;
"' ......

Aquário 21/1 a 18/2
A -��Seu aquário está parecendo meio vazio? s

vezes a melhor maneira de se sentir mais amado:
.

é demonstrar amor. Lembra que andaram
reclamando que você só fica grudado no

computador e que vocês nem vão mais ao
_ :

cinema, que faz tempo que nAo rola aquele rock" :

'n' roll? Se ligue ar, frater aquarlano, nAo espere' :

qua certo alguém fique melo cheio..

Virgem 23/8 a 22/9
Detalhlsto!l que sAo, vlrglnlanos escolhem cada
palavrà, cada vlrgula pra lie comunicar. Hole,
porém, � medida que o dia avança, pode haver
uma Inversão. A voz da razAo dá lugar li do
coração, que falará male alto. Han? I'ols é, esto
Ó um terreno um tanto complicado pra quem
costuma sor tAo discreto e'controlado, Munia
é esta a beleza da vida?

Sagitário 22/11 a 21/12
Na ponta dos cascos, centaurrsslmo, positivo II

operante, Nada pOde tlrá·lo da trilha. Isso
mesmo, dê o seu salto e pegue o que (quem?) é
seu. I'ra garantir osse fim de semana
movimentado II chela de oportunidades, tome
um bom café da manhA, sem pressa, e capriche
no banho. �, voce está podendo, Use esse poder
sabiamente.

Palxas 19/2 a 19/3
Entre o medo a a excltaçAo hé uma linha multo
fina. Isso mesmo, e também ondulante como
uma linha de pescar, Você fol1lsgado, nAo?
Louco' pra aceitar o convite, mas esté batendo as
guelras", Nlo hé como negar Que você esté
Interessado. Qual 6? Fique ê vontade para
satisfazer SUI curiosidade, Escuta sua IntulQAo e
você II quem faré a pescaria,

Leão 22/7 a 22/8
Mil agitas? Você é o mais aguardado no evento,
aliás, você é o evento. Tinha alguma dúvida?
Nada tem graça sem sua honorável presença. O
dia está corno o Leão gosta: brincadeiras,
passeios, encontros, festas e o público com os
olhos fixos,· aguardando sua chegada. Pretendia
causar alvoroço em certo alguém? Talvez Já
esteja conseguindo ...

Escorpião 23/10 a 21/11
Endurecer, pero sin perder la ternura [amas.
Claro, você já ouviu essa frase revolucionária por
ar. Que tal aplicá-Ia na prática, transformando a

dita em algo mais que uma estampa de camiseta?
Aproximar-se das pessoas (ou de certa pessoa)
e resgatar a sintonia perdida, sem medo de
chegar bem pertlnho do paralso. Ah, e sem
ressentimentos.

Libra 23/9 a 22/10
Não adianta, não dá pra juntar pessoas que não
querem estar juntas, não há magnetismo ali.
Seus pratos e braços estão sempre abertos para
interações, mas nem todo mundo é assim,
Aproveite sua disposição para relacionamentos e

mova o seu ímã na direção daquela pessoa
interessantíssima ... Convenhamos, isso é o que
você realmente quer.

Áries 20/3 a 20/4
Tem gente que está com a imaginação ultra
ativa hoje ... E você é o objeto dessa fantasia. Ah,
estão dizendo que foi você quem provocou?
Bem, isso só você pode confirmar. E também é
escolha sua alimentar a tal fantasia, embarcar
na viagem ou não. Seja lá qual for a direção, o
barco já está andando. E aí, o roteiro lhe parece
interessante?

Câncer 21/6 a 21/7
Há algumas coisinhas para pôr em aia antes de
pegar aquele trem? Não invente mais desculpas
para resolver aquele assunto pend.ente com

quem você gosta. Os astros favorecem papos
afetivos e doces aproximações, criando um

clima bacana, com direito até a acordes
perfeitos e coro de anjinhos. Não esqueça de
comprar duas passagens.

Touro 21/4 a 20/5
,

Você estava dormindo e seus amigos chegaram?
Tudo bem, convide-os pra dormir também, pra
sonhar, o que for. Ou acordar, tomar um café,
escutar aquele disco. Quem sabe até fazer um
som, trocar uns dedos de prosa, fazer uns
versos. O que for, o que vier: sempre dá rima.
Com os amigos (mesmo) é assim, taurino, você
sabe. ,

Gêmeos 21/5 a 20/6
. bogal, pareco que você val ter que comprar uma
agenda novo, gemlnlano. Se antesolo Já estava
transbordando peln margons, agor!! nAo hâ
espaço parB male nenhuma lotrlnha. razor o quê,
SIl9UII pOpularidade 9Ó aumenta? O mesmo
acontece com as possibilidades. Cuidado pro
nBo se enrolar com sua rode de contatos. Você
é bom em dlagramaçAo?

'
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Por Moa Gonçalves

FEIJOADA

Neste sábado os gourmets [ulmir Rozza
e Flávio Hamburg, que sabem tudo e

mais um pouco de cozinha (graduados
em Tecnologia em Gastronornia pela
Uniasselvi no início do ano), com
auxílio de Márcio Pereira da Silva,
promovem a segunda edição da

Feijoada do [ulmir, a partir das lIh da
manhã. O babado será todos os

sábados na casa do próprio anfitrião

Julmir, com diversos tipos de feijoada e

acompanhamentos .. Maiores

informações pelo fone 5372 "':0851.

�bell'ar�e

O meu abraço carinhoso de hoje, cheio de

energias positivas, vai para a simpática Julia
Gefert Silva de Oliveira, esposa do advogado
Binho de Oliveira. Julia, sempre que pode,
acompanha meu trabalho e faz elogios.
Valeu!
**

Hoje à noite tem Programa Moa Gonçalves, às
ISh 30min, na Rede TV Sul.

CHIQUITO E BORDONEIO

Hoje à noite o patrão Ninho
Demarchi, do CTO Laço Jaraguaense,
traz à Jaraguá do Sul, para baílão
daqueles na Sede Campestre, o
e�celente grupo de música gauchesca
Chiquita e Bordoneio. Festa que deve
movimentar mais de duas mil pessoas.

Amanhã no Estádio João Marcatto, às 16h, o
Grêmio Esportivo juventus enfrenta o

Brusque. A preliminar será entre os Veteranos
do Floresta, de Pomerode, contra os Veteranos
da Malwee jaraguá.
**

E hoje lá em Balneário Camboriü, o CDL da
cidade faz homenagem ao Leonel Pavan, por
ele ser o primeiro político a ocupar o cargo de

governador do Estado' de Santa Catarina.
Será um almoço por adesão no complexo
turístico Cristo Luz.

.

**

No próximo sábado aMoinho Disco reabre as

portas com a agenda repleta de festas. Dia 17
. tern Opening Session, dia 22 Live@Moinho

.

Disco, e no dia 31 Celebration - Only House
Music.
**

Amanhã, mais conhecido como domingo, o
D] Igor Lima, nome já reconhecido entre os

melhores de Santa Catarina, festeja junto dos

amigos e familiares mais um ano de vida. Os
nossos maiores cumprimentos.
**

Hoje à noite na Combat tem festa das boas,
com a participação dos DJs Igor Lima, Rava e

MC Tack e também a participação das bandas

Jahul e SexMachine.
**

Estrutura de eventos
Sala de reunião com

capacidade para. até 100 pessoas
.,

.

Telefone
.

Business Center
I,*ocaçlo de eq\lipamentos
Internet (cobertura sem fio
em toda áreA so�ial)

I' "

, �parta,Ulellto duplex com 60m2
Vista para o rio,
Cozi11ha americana completa

, Cama solteiro/casalldng size
Baitheira de hidron'u\$sasehl1.
Sala de estar e lavabo
Conexão rápida e lavado
�C;onexlo·tápida com inremet

·Lazer
Sala de alongamento .

.

Sanna seca

Sauna úmída
Piscina
Solarium e áreas de repouso
Jacuzzi (,capacidade
-para 8 pessoas)

. .

RlÚi,'�orge Czerniewicz, 99 - 8925-000 - Jaraguá do Sul - SC - Fone (47) 3275-7500',", _:, _:
-

saintsebastian@saintsebastian.com.br - www.saintsebastian.com.br
"
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