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2008. A confirmação,
segundo Nora, depende
exclusivamente de uma

decisão do prefeito.• 3 Amadeu Maria, v�imas de um dos acidentes ocorridos no final de semana, foi levado para o Hospital São José, de Jaraguá do Sul, na madrugada de domingo fi

Festival de Música Alemã tira
_ 25 grupos e bandas do
anonimato. Dedicação à

tradição começa cedo e

.envolve crianças, jovens e

adultos.• ,B5

Michel Temer diz

que H\1DB terá

quatro ministértos

o presidente reeleito do
PMDB, deputado Michel
Temer) também voltou a

afirmar que, se for mantida
a coalizão governamental,
ela poderá se converter em

aliança eleitoral em 2010.
"E ...o PMDB, como maior

partido, reivindicará,
como está reivindicando
desde já, a cabeça da

chapa"... B3

.IPR quer reeleger
Moacir Bertoldi
o ano que vem

Presidente do PR, Leôni
das Nora, disse que
Bertoldi tern nvlo para

SOM - Vende-se Aiwa NSX
V70, 1200 PMPO, 4 caixas de .

som. R$ 150,00.

TECLADO - Vende-se, Casio
CA 100 Tone Bank. R$ 130,00,

Tr: 9607-2022

PAN DO BRASIL: SAMUEL LOPES SE MANTÉM NA BRIGA PELO VAGA NO TIRO, COM O SEGUNDO LUGAR NA ETAPA DO RIO .1
"

•

CORUPÁ
I

Proximidade da "Páscoa agita
, setor de alimentação em JS

, #"1 o
�TNIMA MÁXIMA

DOWN HILL "

-PM acusada de

agredir grupo
dejovens

Marl{olf vence o

Pan-Americano
na Argentina

A 27 dias da Páscoa, o

comércio de Jaraguá do Sul
aposta' na novidade e

Um confronto com policiais variedade para alavancar as
•

em Corupá mareou a noite vendas de ovos de
de domingo. Os PMs teriam chocolate. "

agredido, com cacetetes e Apesar de a procura ainda
sprays de pimenta, pessoas ser tranqüila, uma fábrica
que ouviam som perto de artesanal no Centro da
um automóvel. O tumulto cidade precisou contratar

aconteceu perto da praça mais funcionários para dar
central, onde acontecia uma -

- conta das encomenda.
festa.• 5 4

O atleta de Schroeder foi
o mais rápido e

conquistou, pela oitava

vez, o título da

competição. O segundo
lugar ficou com o também
catarinense Na taniel
Giacomozzi.
• 8

Sol com muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite. - B6

www.studlofm.com.br
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• EDITORIAL

"'"

OPINIAO
opi niao@ocorreiodopovo.com.br

Caminho do Exterior
Esta primeira viagem

internacional do governador
Luiz Henrique foi elaborada por
ele ainda em setembro de 2006,

. ou seja, quando não tinha a

reeleição garantida. Percorrendo
Santa Catarina de Leste a

Oeste, Luiz Henrique percebeu
que apenas a ousadia.e a

inovação poderiam levá-lo a ter

sucesso no segundo tempo do
jogo. A viagem à Europa terá

duração de 13 dias e se

desdobrará em encontros

políticos e comerciais na França,
Alemanha e Espanha. De acordo
com o governador, que no

primeiro mandato realizou mais
de 20 incursões ao exterior, o

processo de internacionalização
é o caminho natural para a

economia de SC, Estado que já
possui diversificada composição
étnica e cultural.

Mas desta vez o sentido da
viagem é diferente. Segundo

As empresas passarão a
ter incentivos, e inclusive
benefícios fiscais, para
investir em inovação
tecnológica combinada
com ganhos ambientais"

informações exclusivas obtidas
pela colunista Adriana
Baldissarelli, que assina a

coluna "Pelo Estado" publicada
por este jornal juntamente com

toda a rede de diários da ADI/
SC, Santa 'Catarina pretende
adiantar-se a Estados
brasileiros como São Paulo e o

Amazonas e implantar um

sistema de medição, certificação
e premiação do PIB ecológico.
As empresas passarão a ter

incentivos, e inclusive benefícios

fiscais, para investir em

inovação tecnológica combinada
com ganhos ambientais.

Segundo a jornalista, o novo
sistema será contemplado no

projeto de lei de inovação
tecnológica, que seria
encaminhado à Assembléia no

pacote da reforma
administrativa, mas que ficará
retido na Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e

Sustentável até os ajustes
finais. "A inovação não pode
simplesmente se ater à

tecnologia, mas ao meio
ambiente e à cultura. A
indústria criativa .cresce

vertiginosamente na era pós
industrial e já responde por 30%
da economia mundial", disse o

governador à.colunista.
Portanto, fica a expectiatioa

pelos resultados desta primeira
viagem de Luiz Henrique ao

Exterior neste mandato.

• ENTRE ASPAS

, '''NóS
estamos perto de um grande acordo. Eu estou convencido de que se Estados

Unidos e Brasil tiverem disposição de cumprir o protocolo que nós assinamos,
estaremos dando uma virada na matriz energética mundial, na área de combustível,
para os próximos 20 ou 30 anos",.

Luís Inácio Lula da Silva, presidente.
"O principal motivo dos acidentes é a imprudência dos motoristas".

Sim�ne Gaudete, da corporação dos Bombeiros Voluntários de Corupá, sobre o grande números de acidentes na
região.

"Quando eu digo que eu 'sou o cara, essa frase engloba tudo. As oportunidades estão aparecendo
e é a segunda vez que faço três gols numa partida este ano. Sei que não é fácil, mas enquanto
eu estiver tendo as chances vou tentar marcar'. <'

Romário, atacante do Vasco, em busca do milésimo gol, após marcartrês góis contra o Madureira, nesse domingo .

Ir PONTO DE VISTA

VERDADES INCONVENIENTES

A questão ambiental, já
abordada em outras colunas,
inegavelmente abre o séculoXXI

.

ao lado daqueda das torres gêmeas,
em 2001. As discussões decorrentes
sâo importantes como meio de
informar, porque excedem a

quaisquer questões regionais,
repercutindo em cada faceta da
sociedade humana, .

Segundo o crítico Nelson
Hoineff, "dos muitos débitos que a

mídia temcom a sociedade, omaior
é o da banalização da notícia. Ao
banalizar a informação, a mídia
rejeita sua capacidade de fazer com
que cada umadas pessoas que atinge
(... ) tornem-se agentes de
transíormaçãodasodedade". Como
aponta, amídia falhagrosseiramente
emdespertaraconsciênciaecológica
das pessoas. É uma questão
suprapartídãría, praticamente
consensual de que o planeta está
próximo de seu limite.Ou ninguém
reparou OS dias de calor intenso nas

últimas semanas em nossa.

microrregião?
Como educador; não posso me .

furtar aopapelde entenderque não é
um alarmismo dos fundamentalistas
da ecologia e que apenas fazerrninha
parte não resolverá o problema.
Todos - professores, empresários,
executivos, donas de casa e

estudantes-precisamentenderoque
está se passando. Claramente.

Segundo dados de especialistas
brasileiros, o Sul sofrerá inúmeras
modificações climáticas, ficandomais
quente e mais seco (em média 4

.

graus), impedindo a plantação de
culturas como trigo e arroz. A
elevação no nível dos mares poderá
deslocar, até o ârial deste século, 42
milhões de pessoas que habitam
cidades litorâneas no Brasil,
consideradas as previsões de um

aumento de 60 em nas águas
brasileiras. Qual o impacto disto
na vida aqui, como a concebemos
hoje?

.Randal Gomes
Coordenador de Relações
Institucionais e do curso de
Comércio Exterior da Fatej.

Concentrarrno-nos apenas
na recente viagem de Bush, em
busca do tempo perdido em criar
fontes renováveis de combustível
para seu país, é ter um olhar
pequeno coin o tamanho da
catástrofe, que excede as fronteiras
estadunidenses. Para quem
necessita olhar realmente para a

questão, vale a pena ver o DVD
"Uma Verd�de Inconveniente",
de AIGore, resultado de palestras
que vem proferindo desde 1978
sobre as mudanças climáticas.

Para todos, será informação
não banalizada. E mesmo para os

leitores de 'Caras', o filme traz
muito glamour e tem muitas
figurinhas coloridas: recebeu dois
Oscars (Melhor Documentário e

Melhor Canção Original) e

grande parte de seus dados segue
em fotos e gráficos. O� seja, não
há quem possa não ser atingido
por suamensagem. E a partir disto,
mudar.
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• DOS BLOGS

Lucro bilionário
As definições de bancos
como catedrais de lucro
bilionário, findo, leve, solto. E

banqueiros como senhores
do bem e do mal, aos quais
todas as autoridades se

curvam, respeitosamente
estão mais do que nunca

atuais. De 1996 para cá, a
receita obtida com tarifas
bancárias foi um dos itens
que mais subiram, ajudando
a impulsionar os ganhos do
setor, com alta de 293%
enquanto a inflação do

período ficou em 92,7% e os

gastos com salários
variaram em 55%. Os bancos
ganham cada vez mais com

'a cobrança de serviços
inflando os lucros ano a ano.

Quem tem aplicação, ou
movimenta grande volume de
recursos como as empresas,
têm descontos e até

isenção nas tarifas,
enquanto o correntista com
pouco dinheiro, paga e

caro, pelas demais.
4J hHp://marialnesdolcl.folha.blog.uol.com.br

• DO LEITOR

o segundo sexo

Sempre que se fala em

Dia daMulher amaioria das
pessoas pensa em

celebração quando, na

verdade, poucos sabem os

motivos de tal "comemo
ração". O certo mesmo se

ria redefinir a data como um
momento de reflexão,
lamento e de luta em

honra às operárias que
foram assassinadas amando
dos patrões, que mandaram
incendiar a fábrica, ocupa
da por elas.
A mulher ainda é consi

derada inferior por muitos
homens. Especialmente
por aqueles que batem,
espancam e torturam emo

cionalmente as cornpa
nheiras. Estamos levando fé
na Lei Maria da Penha.

IMjmijc. DO PRADO�J[
Reservas chinesa
Uma decisão de extrema" G
importância vai envolver A J
uma fatia importante da
imensa massa de US$ 1
trilhão que cresce à baseit li
média de US$ 20 bilhõeSi� S
cada mês, representada t)' C

pelas reservas L �
internacionais da China. A�

I

autoridade chinesas
decidiram que parte
daqueles recursos será '

alocada na constituição de G

um fundo destinado a

investimentos a ser gerido' G

por uma agência '.r" E

especialmente criada para, p
isso e que funcionará
atrelada ao Conselho de .J" G

Estado e não ao Ministérr� TI
da Fazenda. Claramente.a d

intenção do governo da a E
China é reduzir o impacto'! G

que seu superávit comeres
tem causado no sentido ·de

. ampliar a liquidez no

mundo. A decisão chinesa o

pode dar partida a um

processo de reacornodaçã
dos mercados na busca g9
.novo ponto de equilíbrio. HJ

----------i-'Ht.'I'� q4J �clarapradD@ig,com.br I· '''','uJ

-Ana Maria Roeder
Presidente do Sindicato dos
Empregados no Comércio de Jaraguá

, do Sul e Região

me parece, é superiorid<M'�I
física e dominação econ'
mica. A baixa estima' � "

d
sensação de impotência)� -

decorrentes da impunidad :"1'
-< '�dos agressores e uH ";Í:J

indiferença da socied9-:� :. Il
que, em muitas casos, êr:n
criminaliza a própr
agredida. De todas as fo� "

o

de violência pra ticada
-,

contra amulher, sem dÚMi� '1
a agressão física é a das ro� ( n

traumáticas e covardes. q
Como diz o cantd'

Milton Nascimento,1!4,
música "Maria, Maria": II:

preciso ter força, é pret�
ter graça, é preciso ter gan ,',

I"
sempre. Quem traz n

.

corpo a 'marca MaHa ,,��

Maria, mistura a dor 'é; -

aJ

1 ,'r r
a egría".

Direto para Tribunal
Marcia Thomaz Bastos tem
uma fortíssima razão para
querer entregar o cargo a

Tarso Genro já nesta terça
feira, com ou sem anúncio
oficial da reforma
ministerial. É que o quase
ex-ministro está ansioso
para retornar ao Tribunal do
Juri. Tão logo se

desvencilhar de Brasília,
Thomaz Bastos correrá
para Fernandópolis, interior
de São Paulo, onde
começa a preparar a

sustentação oral que fará
no julgamento do
assassinato de uma
mulher pelo próprio marido,
marcado para os próximos
dias. Será advogado da
acusação, a pedido da
família da moça. Como se

trata de um processo
criminal, MTB entendeu
que não se enquadra na

quarentena a que pretende
se submeter em relação a

causas em tribunais
superiores que envolvam
interesses da União.
4J www.blogdosblogs.bllg.ig.com.br

Uma lei que chega com

bastante atraso, haja vista
o alto índice dos números
da violência praticada
contra as mulheres em todas
as épocas, desde as mais
remotas à atual.

Segundo dados do
BancoMundial e do Banco
Interamericano de Desen
volvimento, um em cada 5
dias de falta-ao trabalho no
mundo é causado pela
violência sofrida pelas
mulheres dentro de suas

casas; a cada cinco anos, a
mulher perde um ano de
vida saudável se ela sofre
violência doméstica.

São muitas as teorias
sobre os motivos que levam
um homem a bater em uma

mulher. A mais verdadeira,
Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-m�1
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, CaíPostal.19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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POLITICA O CORREIO DO POVO
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

'1 ANO PRÉ-ELEITORAL: ATÉ OUTUBRO O PARTIDO DEVE FORMALIZAR O DIRETÓRIO MUNICIPAL
J '

.

::PR surge com desafio de reeleger
\Moacir Bertoldiprefeito em 2008
i �Presidente da legenda
�i diz que confirmação
Bt

'

dà candidatura só
ell depende de Bertoldi

:af� ;� I

ii; CAROLINA TOMASELLI
A JARAGUÁ DO SUL

O PR (Partido da Repú
�J. bliea) nasce em Jaraguá do

I� Sul com um objetivo bem
�j' definido e esperado dentro do
11 processo político: reeleger
�& Moacir Bertoldi em 2008.
I Prefeito de um dos maiores
'I colégios eleitorais do Estado,
I Bertoldi é o candidato natural
ao partido, criado no fim do

,) ano passado e que, por

conseqüência da fusão do
,� Prona e PL, comanda três

j; prefeituras catarinenses.
Para o presidente da

r comissão provisória do PR,
� Leônidas Nora, "só depende
�J da vontade dele (de
a Bertoldi)" o anúncio da pré-
candidatura que, acredita,

ia tem tudo para se confirmar.
€ �\Acho que ele vai concorrer

[2 sim", revelouNora, atribuindo
o fato aos projetos desén

I volvidos e outros encaminha
_
os para Brasília, "que
dependem de uma conti

/ nuidade política". Lembra
- que o 'I'R integra a base aliada

) do governo federal, o que

-'�'
� lml}i11[K'I

_

!-"Na frente
'r ,.\" Embora o presidente do PR
>

de Jaraguá do Sul, Leônidas
Noras, negue,' o encontro

, I
.

'regional do partido, realizado
.

:hO sábado, foi sim o primeiro
: passo rumo às eleições
;municipais do ano que vem.
, O PR está organizando

; -comissôes provisórias na

E 'região, convidando e filiando

-líderanças políticas e comu

nitárias com os olhos voltados
para20Q8.

- .Negociação
. PMDB e PPS de
Guaramirim negociam uma

;!�liança para disputar as

I .eleições do ano que vem. A

s�déia é lançar o ex-diretor
,adjunto da secretaria

regional, Nilson Bylaardt,
como candidato a prefeito,
;e o ex-presidente da

Câmara, Ivaldo
Kuczkowski, cómo vice.

DIVULGAÇÃO

- -

Candidato natural a prefeito pelo PR, Bertoldi participou do encontro regional do partido realizado sábado

tende a facilitar a liberação de
verbas para o município num
eventual segundo mandato.
� "Com estes projetos tenho

certeza que a atual adminis

tração e a próxima de Moacir
Bertoldi estarão entre as

melhores que [araguá do Sul

já teve", profetizou, citando
também o plano de governo.
Disse que o chamado Plano 22
"está sendo cumprido na

íntegra", ao contrário do que
afirmam os oposicionistas, com
críticas voltadas, principal
mente, a promessa de campa
nha de enxugamento da

máquina administrativa com

a redução no número de

cargos de confiança. "As

Aliás
A união do PL e do Prona,

que resultou no PR, pôs fim à

hegemonia da deputada esta

dual Odete de Jesus e ampliou
a base do partido" antes

vinculado quase que exclusi
vamente à Igreja Universal.
Depois de presidir o PL por

vários anos, Odete deixa o

comando para o deputado
federal Nelson Goetten,
possibilitando o aparecimento
de novas lideranças.

Desafio
Ganha um doce quem

conseguir falar com o chefe
da Divisão de Esporte e

Lazer de, Corupá, João
Carlos Gottardi. Está

sempre fora, quase não

atende o telefone e,

quando atende, não pode
falar porque 'está ocupado
ou em reunião. Promete

retornar, mas não faz.

críticas que não se sustentam

se perdem no tempo. O que
está sendo feito se sobrepõe às

críticas", respondeu.
O presidente do, PR

,

também informou que até

outubro será formalizado o

diretório municipal. A meta:

no Estado é implantar 150
diretórios este ano, incluindo
em outros municípios do Vale
do Itapocu e região Norte,
onde as comissões provisórias
já estão sendo constituídas.
Esta é uma das diretrizes da

sigla, que foi apresentada pelo
presidente estadual, deputado
Nelson Goetten de Lima,
durante encontro regional do
partido realizado sábado em

[araguádo SuL Na reunião,
também foi acordado que a

cidade deverá sediar o

lançamento do PR em âmbito

estadual, em data a ser

definida.
O evento deverá contar

com a presença do ministro

dos Transportes, Alfredo
Nascimento, que é presidente
de honra e também respon
sável pela articulação política
do partido. Segundo Nora,
além de dar visibilidade ao

PR, a presença do ministro

permitirá se cobrar o an

damento de projetos que

aguardam liberação de verba
do governo federal, entre eles
o Transjaraguá.

Explicação
o ex-prefeito Irineu

Pasold (PSDB) foi ontem à
Câmara para explicar o caso
do contorno ferroviário de

Jaraguá do Sul. Na sexta

feira, a Prefeitura divulgou
informações sobre a

auditoria realizada pelo
Tribunal de Contas da
União e da multa aplicada
a Pasold,

De volta
o ex-deputado federal

Augusto Farias' (PTB-AL),
irmão de PC Farias, assume
esta semana a vaga de
deputado federal. Ele é

suplente do deputado
Gerônimo Ciqueira da Silva
(PD-AL), que morreu no

domingo. Farias volta depois
de quatro anos semmandato
político.

Colombo é convidado
para vir a Jaragua do Sul

Diretor do jornal, Francisco Alves, recebeu a visita do assessor de Colombo

O assessor de imprensa lombo também se reuniu

do senador Raimundo com a diretoria da Acijs
Colombo (PFL), jornalista (Associação Comercial e

Roberto Guidalli, fez ontem Industrial de Jaraguá do
uma visita de cortesia ao O SUI) 1 que encaminhou
Correio do Povo. O diretor diversos pleitos da região.
do jornal, Francisco Alves, Segundo Guidalli, a

aproveitou a presença do visita deve ser confirmad�
assessor e encaminhou um para abril. Este mês, lembra
pedido para que o senador que um dos compromissos
venha a Jaraguá do Sul para de Colombo é a convenção
encontro com lideranças extraordinária do PFL que
políticas e empresariais do acontece no dia 28, quando
município.

.

a legenda passará a se

Depois da posse, Celom- chamar PD (Partido
bo não esteve mais na re- Democrata) e vai escolher
gião. A última visita do os novos dirigentes do

pefelista a Jaraguá do Sul partido. '1

foi em outubro do ano Eleito em 2006 para a

passado, já na condição de' _. - única vaga catarínense no

senador eleito, quando veio Senado, Raimundo'Colom-
agradecer à votação expres- bo recebeu mais de 1,7
siva no Vale do Itapocu, milhões de votos. Defensor
atribuída por ele ao fato de da reforma tributária, é um
ter como segunda suplente dos 27 titulares da Comis-
a ex-secretária de Desen- são de Assuntos Econô-
volvimento Regional, Niura micos do Senado, presidida
Demarchi dos Santos por AloizioMercadante, do
(PSDB). Na ocasião, Co- PT.

Seminário
o Sindicato dos Servidores Públicos promove na próxima

quinta-feira, 15, no auditório doSindicato dos Vestuários, a

partir das 19 horas, o 1º Seminário de Saúde no serviço público,
sob o lema: "Saúde do servidor público, um bem precioso" .

O evento contará com palestra do médico especialista em

saúde pública e em Medicina do Trabalho Jailson Lima da
Silva - deputado estadual pelo PT.

Eleição
o vereadorAlcides Groskopf (PMDB) foi eleito prefeito de

Rio Negrinho, na eleição de domingo. Ele obteve 8.183�votos
- 34,3% dos votos válidos. O prefeito interino, Osni Schroeder
(PFL), conquistou 7.843 votos - 32,88% -, 13 a mais que o

candidato do PTB, LuizGonçalves Júnior (PTB), que recebeu
7.831 - 32,88%.
A pequena diferença entre os candidatos mostra a divisão

política no município.

O CORREIO ERROU
O ex-secretário de Planejamento de Jaraguá do Sul no

governo Irineu Pasold foi Humberto Travi, e não Humberto
Pradi, como foi publicado na edição de final de semana, na

,

reportagem refer�nte ao contorno ferroviário da cidade.
O Correio do Povo pede desculpas a Humberto Pradi pelo

equívoco involuntário e '�os leitores pela informação errada�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ALTERNATIVA: CHOCOLATES DIET E SEM LACTOSE GANHAM ESPAÇO NO MERCADO ARTESANAL

, Variedade e novidade são as
,.

apostas para faturar na Páscoa
,-

Na Casa do Chocolate,
no- Centro, número de
encomendas triplicou
depois do Carnaval
DAIANE ZANGHELINI
GUARAMIR'IM

Faltando 27 dias para aPáscoa,
a venda de ovos de chqcolate
no município ainda é

�: tranqüila. Apesar disso; as

�:,. embalagens já colorem os

�' corredores dos supermercados,
� ,

que investem na variedade

� para conquistar os

�. consumidores. Os
....
.,� estabelecimentos de

chocolates artesanais apostam
na personalização e nos

bombons com gosto exótico

pa�a faturar.
.

A rede de supermercados
Breithaupt oferece 50mil ovos
de Páscoa. As atrações são os

.,.: ovosde250a350gramas,com
prl7ço entre R$ 15 a R$ 30. A
secretária Sandra Digsasz, 18
anos, disse que vai comprar os
chocolates quando a Páscoa
estiver mais próxima. "Ainda
não tive tempo para escolher",
comentou. )
Na �Casa do Chocolate", as

encomendas de chocolates
artesanais triplicaram depois
do Carnaval. "Normahnente
trabalhamos em três

funcionários, mas agora
.>: estamos em .oito para dar

conta dos pedidos", disse a

·If,,'
'

proprietária, Giovana Luiza de
,

'Jj,::_

Empresa de chocolate artesanal precisou contratar mais funcionários para dar conta dos pedidos

OliveiraHomburg. Somente
para uma empresa do ramo

têxtil, serão produzidos 850
ovos personalizados de 450
gramas para serem

distribuídos aos funcionários.
O estabelecimento também
oferece chocolate diet -

para quem tem diabete ou

colesterol alto - e sem lactose
.: para quem tem alergia ao

leite ou derivados. Enquanto
o chocolate caseiro comum

é-vendido ao preço de R$ 30
a ,R$ 40 o quilo, os

,

chocolates diet ou sem

lactose custam R$ 50 o

quilo. �,

A variedade de trutas também
chama a atenção. São 16

sabores, que vão do
tradicional brigadeiro ao

"chocolate com pimenta" e

"cachaça", a novidade deste
ano. Os ovosmais vendidos são
o médio de 250 gramas - R$
9,40 a unidade - o ovo pequeno
de 13 gramas - R$ 0,50 a

unidade - e o "éoelhinho" de
40 gramas, a R$ 1,50 cada.
Também são oferecidos kits

'prontos ou personalizados. O
mais procurado é a cestamédia,
com dois quilos de chocolate,

ao custo de R$ 42,50.
Para os apreciadores da arte

de fabricar chocolates e doces
em geral, a Casa doChocolate
também oferece cursos de

,bombons, trufas, tortas

geladas, bolo decorado,
docinhos, salgados e aulas
básicas de microondas.'

Informações ou inscrições
podem ser obtidas pelo
telefone (47) 3371-48000ue
m a i I

casadechocolate@brturbJ.coin.bt
A Casa do Chocolate fica na
Rua Estheria Lenzi Friedrich,
137/Centro.

Incêndios preocupam
:�: Corpo de Bombeiros
)jj_ •

GUARAMIRIM

O calor registrado ao longo
desta semana na região do
Vale do Itapocu, associado ao

desleixo de quem transita pela
p';.. BR-280, provocou aumento no

número de incêndios
atendidos pelo Corpo de
Bombeiros Voluntários de
Guaramirim. Em sete dias, a

equipe recebeu seis chamados
deste tipo somente nas

margens da rodovia.
Além do clima seco e

quente, o que contribui para
o início das queimadas são

.

algumas atitudes de
motoristas. Segundo o

comandante da corporação,
, Nelson Gonçalves, o grande
problema é as bitucas de

cigarro jogadas para fora de
veículos sem qualquer

II;'
'

'"

cuidado. "Os usuanos

.precisam apaga-las antes

porque o vento faz as brasas se
alastraremmuito fácil", alerta.

Alémdo fogo, os bombeiros
também estão preocupados
com a fumaça que invade a

pista ,-e pode facilitar a

ocorrência de acidentes de
trânsito. Por enquanto nada
sério aconteceu graças à

intervenção rápida do grupo,
relata o comandante. Mas, à
medida que o calor e o vento

,

aumentam, há chances de

registros mais graves.
Ao contrário de

Guaramirim, outras cidades
da região não tiveram este tipo
de problema. Segundo os

bombeiros deMassaranduba e

Corupá, nenhum incêndio em
,

m<rta ocorreu nesta semana.

(KE)

Datas de vencimento de
taxas são prorrogadas
A Prefeitura

Massaran-duba prorrogou

por 20 dias o primeiro
vencimento do IPTU

(Imposto Predial e Territorial
Urbano). Ao invés de os

contribuintes pagarem a taxa

em 10 de março, eles devem
procurar os bancos no

próximo dia 30, sexta-feira.
A mudança ocorreu

porque os carnês chegaram
no Departamento de

Administração e Finanças
somente após o Carnaval, no
final do mês passado.

,

Segundo os responsáveis pelo
setor, o objetivo é dar mais

prazo à população para que

possa reservar o dinheiro
necessário.

No total, o município
distribuiu 2,7 mil
documentos de IPTU em

_,_--- - .. ,--_._-_._._----__.,.---------- ..�._-.:.___._------

de 2007. O pagamento pode
ser feito em parcela única

ou quatro vezes. Quem
optar pela segunda
alternativa deve ficar
atento às datas de

vencimento, que continuam
as mesmas, exceto da

primeira parcela.
MUDANÇAS - Além

doIPTU, os documentos de
TSU (Taxa de Serviço
Urbano), ISSQN Fixo

(Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza) e TLL

(Taxa de Licença e

Localização) também têm

nova data de pagamento.
Agora, serão recolhidos até

o dia 10 de junho. Vale
lembrar que as parcelas
seqüentes vencem nos dias
10 de 'julho, agosto e

setembro. (KE)

O CORREIO DO PO,

Asmuvi leva músicos
,à Praça Angelo Piazera

CESAR JUNKESJoD! .',

L,
Público se divertiu ao som de boa música

JARAGUÁ DO SUL

Quem passou pela Praça
Ângelo Piazera, Centro da

cidade, no último final de

semana, pôde se divertir ao som
de muita música. É que vários

integrantes da Asmuvi (Asso
ciação de Músicos do Vale do

Itapocu) subiram ao palco im
provisado em frente ao Museu
Emílio da Silva para animar o

sábado dos jaraguaenses.
Por cerca de cinco horas, as'
bandas, duplas e artistas solos
convidados tocaram canções de
estilos diferentes, passando pelo
rock,mpb e sertanejo.O evento
teve como objetivo principal
divulgar a entidade e os

trabalhos desenvolvidos desde
a fundação, em novembro do
ano passado.
Segundo a presidente da
Asmuvi, Bruni Schwartz,
mesmo com pouco tempo de
existência, a Associação já
reúne número surpreendente
de pessoas. Em exatos quatro
meses, 52 músicos ou

apreciadores dela resolveram

fazer parte do grupo, hoj ,

dividido em quatro núcleo
Além dos de mpb, educaçã t"

musical, rock e sertanejo,
partir da semana que vem,m
um deve germinar: ,o demúsi
de concerto.
Para fortalecer ainda mais

iniciativa, Bruni confirma

realização de oficinj'relacionadas ao assunto er i

2007. No mês de julho, _

I

provável a vinda de un J

professor de São Paulo aJaraJ .�

doSul paraministrar aula

SOb1Jharmonia e improvisação.
.

nome do profissional, po '

enquanto, não foi divulgad ..

mas, a presidente da

AsmUj'
I

adianta que o curso será abert �

aopúblico emgeral.Nopróxim
ano, a expectativa ficapor con .

de um possível festival d:t:
intérpretes e compositores.
A Associação de Músicos c ;
Vale do. Itapocu está aberta f

novos integrantes. Para s :

cadastrar é necessário entra

emcontato comBruniSchwart ..,

pelo telefone (47) 3371-9201 .

(KE)
I

•
XISTREETBALL

17 e 18 de março de 2007

Praça Ângelo Piazzera
-,

Mini

Infantil

Categorias: Masculine e Feminino'
12 anos Nascidos em 1995/96/97
14 anos

Infanto Juvenil16 anos

Juvenil 18 anos

Nascidos em 1994/93
Nascidos em 1992/911 I
Nascidos em 1990/89 i

!

Inscrições: Wizard Idiomas
R: Guilherme Weege, 85 - centro
Fone: (47) 3371-9080 I

II
!

Até o dia 15/03 quinta-feira - 18:30hs :
Levar cópia da identidade ou

certidão de nasclmento

Taxa de inscrição: 2kg de alimento
não perecível (por dupla)

,

Congresso Técnico: 15/03 - 'Wizard
Idiomas
Realização: Wizard
Apoio: FME Jaraguá do Sul-SC

,

,

I
I
I

I:
I

I
I
\
,
,

•
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IMPRUDÊNCIA DOS MOTORISTAS CONTINUA SENDO A PRINCIPAL CAUSA DOS ACIDENTES

" Final de semana violento no trânsito da região
Número de ocorrências

surpreendeu equipes de
bombeiros de Corupá,
Guaramirim e Jaraguá
KELLY ERDMANN
REGIÃO

Trinta e dois acidentes de
trânsito, quatro. pessoas com

ferimentos graves, duasmortes
instantâneas e outra no

hospital. Este foi o saldo do
último final de semana em

',' )araguá do Sul, Corupá e

) Guaramirim.
A maioria das ocorrências

teve registro junto às equipes
de bombeiros das três cidades
no final da noite de sábado e

início da madrugada de

domingo. É o caso da colisão
� considerada a mais séria do

período, que aconteceu na BR
i' 280, .nas proximidades do

viaduto de acesso à BR-101,
por volta das 23h do dia 10.
A batida entre dois carros,

um de Guaramirime o segundo
, de Blumenau, fez oito vítimas.

Entre elas, Carina dos Santos,
);

17 anos, que morreu no. local
antes mesmo de ser socorrida.
Além da jovem, três homens

deram entrada em hospitais da
região com lesões pelo corpo:
Andreijhoni, 21, Claudineide
Mira, 20, e Orlei Alves, 42.
Conforme os bombeiros, as

outras quatro pessoas foram
levadas a Joinville e não há

informações sobre o estado de
saúde delas.

Um pouco antes, às 22h30,
José Carlos Gonçalves, 41,
perdeu a vida quando Valmir
Larzen, 31, bateu na lateral do
veículo que conduzia pela BR-
280, em Corupá. O bombeiro
voluntário acabou sendo
arremessado para fora do carro,
'morrendo no local com

ferimentos generalizados na

cabeça. Larzen sofreu lesões na
face e foi hospitalizado.

Mais tarde, aos 32 minutos
de domingo, Anderson dos
Santos, 22, bateu contra um

poste, quebrando-o, na Rua

José Theodoro Ribeiro, Ilha da
Figueira, em Jaraguá do Sul. O
motociclista faleceu logo depois
noHospital SãoJosé. Teve ede
mas generalizados e afunda
mento de crânio, entre outros

problemas físicos.
Nomesmohorário,Amadeu

Maria, 64, foi atropelado por um

carro na Manoel Francisco da

Costa, no João Pessoa. O

pedestre deu entrada no São

José com hemorragia externa e

dores na face e na perna

esquerda.
Para completar, os bombeiros

atenderam uma colisão naRua
Bertha Weege, Barra do Rio

Cerro, às 23h17 de sábado. No
domingo, à 1h11, na Erbert
Baumann, Jaraguá 84, houve
ainda um capotamento. Ambos
não tiveram feridos em estado

grave.
VIOLÊNCIA OS

acidentes registrados no Vale

doItapocu,quandosomadosao
ocorridosno restante do Estado,
indicam que este final de
semana foi o mais violento do
ano no trânsito: 14 pessoas
morreram nas estradas catari

nenses.O número é superior ao
do Natal e AnoNovo.

Para as equipes debombeiros
da região o principalmotivo das
ocorrênciasdeste final de
semana foi a imprudências dos
motoristas. Segundo Simone
Gaudete, de Corupá, este fator
quandoassociado à ingestão de
bebidas alcoólicas resulta em

acidentes como aqueles.

fOTOS: PIERO RAGAZZI/OCP

Rotina: na semana passada, um Marea ficou destruído ao se envolver em acidente com outros dois carros na BR�280

:, Moradores se unem para limpar SC-416
JARAGuÁ DO SUL

Uma rodovia onde o que
i seria acostamento está

,. tomado por capim. Assim é
fC a SC-416 nos bairros Rio

Cerro 1 e 2, no interior no
município. Para se livrar do
incômodo, moradores
resolveram aderir às foices
e roçar as margens da
estrada em um trecho de
quase dez quilômetros de
extensão.

O mutirão aconteceu n9
sábado passado, embaixo de
sol e suor, ocasionado pela
temperatura que beirava os

30ºC já às 9h. Mesmo com

o calor, os cerca de 15
homens preferiram se livrar
do mato, sozinhos, e não

mais esperar por respostas
do poder público estadual.
Conforme o presidente da

Associação de Moradores
local e porta-voz do grupo,

Jurandir Michels, "o pedido
de limpeza foi feito no início
do ano à SDR" (Secretaria de
Desenvolvimento Regional),
mas, não obteve resultados.

Considerando a demora,
eles optaram por fazer o

trabalho para evitar problemas
no trânsito. O que mais

preocupa, segundo a

população, é o fato de os

ciclistas não terem espaço

adequado para trafegar e,

por isso, ser obrigados a

desviar de outros veículos.
"Estamos há seis anos na

luta pelo acostamento",
afirma Michels.
A reportagem de O

Correio do Povo tentou

falar com o secretário de
Desenvolvimento·
Regional, Ivo Schmidt
Filho, mas, ele não foi
encontrado para rebater as
afirmações dos moradores.
(KE)

Mutirão: moradores do Rio Cerro I e IIlimparam aS margens da SC- 416, na -manha de sábadoa

Confronto com policiais agita Centro de Corupá
Um confronto com policiais

noCentro deCorupámareou a

noite de domingo.Um rapaz de
18 anos, que preferiu não se

identificar por medo de

represálias, disse que policiais
militares agrediram pessoas que
conversavam perto de um carro

com som alto, em frente às Lojas
Salfer.

, Ele e mais quatro amigos
participavam da festa de
aniversário da rádio Amizade
FM, na praça central, quando
decidiramjuntar-se a umgrupo
que ouvia o som do automóvel
há algunsmetros do evento. Por
volta das 19 horas, policiais
militares teriam ordenado que

o som fosseabaixado é insultado

quem estava no local. "Eles (os
policiais) chegaram brigando e

xingando todo mundo",
comentou.

Segundo o jovem, o público
de aproximadamente 20 pessoas
discordou da atitude dos PMs
e rebateu os insultos. Em

seguida, os policiais teriam

jogado spray de pimenta em

várias direções e levado cinco

pessoas presas. "Um dos PMs
ouviu alguém xingá-lo e achou
que era eu. Aí ele jogou spray
de pimenta nos meus olhos e

torceu meu braço", contou.
"Depois eu vi eles (os policiais)
agredindo alguém com o

cacetete. Acho que o dono do
carro", 'completou. Segundq o

rapaz, moradores próximos
afirmaram terem visto policiais
agirem com violência outras

vezes.

A reportagem foiinformada·
pelo soldado Borges, da Policia
Militar de Corupá, que apenas
o sargento Maurício Marcarini
- que está de férias - poderia se

pronunciar sobre o caso. Ele não
confirmou a atitude dos :

policiais,mas disse que o público
envolvido no confronto
"perturbou o sossego alheio,
desacatou as autoridades
policiais e impediu a passagem
de carros na rua" � (DZ)

,

Por proposição do vereador Ronaldo Raulino, a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul prestou, na sessão de
quinta-feira, uma homenagema11 mulheres de destaque na comunidade, que receberam placas e flores pela
passagem do Dia Internacional da Mulher.
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Encontro de Secretários
PIERO RAGAZZI/OCP

1

,I

; Cerca de onze secretarias
de educação das regiões do
yale do Itapocu, Vale do
Itajaí e Nordeste estiveram

teunidos no auditório da
,

Anvalí, na manhã de
bntem. Representantes da

1.;ndime (União Nacional
aosDirigentes Municipais de
I

Educação), prestaramexpli-
cações sobre o Plano Dece
hal de Educação, que planeja
1-

.

as principais ações de
desenvolvimento das polí
ticas educacionais no país nos
próximos 10 anos.O assesso

ramento daUndime foi feito
tanto para a implantação
quanto para a avaliação do
Plano.' Para Anésio
Alexandre, secretário' da
educação, o plano abrange
todos os segmentos e por isso
é um processo demorado.

com mais,opções

.'

C',apacitação
r)�\"

fi)Nos dias 19 a 22 de março, a Acijs e a Sociesc realizam o

"étir'so 'Metodologia para Análise e Solução de Problemas'.
Ü:·treinamento prevê a identificação das não,
c6nformidades para tomada de ações corretivas. O curso

°rb'Ín como público-alvo pessoas que atuam como
o� -

facilitadores da qualidade, gestores e profissionais ligados
'às áreas que buscam a melhoria dos processos, produtos e
serviços-e conseqüente satisfação dos clientes internos e

externos. Informações e inscrições no Setor de Capacitação
Empresarial da ACl]S, telefone (47) 3275,7059 e e-mail

capacitacaoZtg'acijs.com.br;

D',esafio Sebrae 2007
.�..

Começa hoje as inscrições para a oitava edição do
I5esafio Sebrae, jogo virtual de empresas para
universitários. Os participantes serão desafiados a

'administrar em empreendimento virtual na área de
cosméticos. Conforme os organizadores o setor de
cosméticos é um dos mais promissores do mercado.
Durante o jogo os alunos passarão por situações 1

corriqueiras na' vida de um empresário. Os vencedores

ganharão uma viagem internacional para conhecer alguns
dos principais centros de empreendedorismo. As
inscnçoes podem ser realizadas pelo site

www.dcsafio.sebrac.com.br, até o dia 27 de abril.

redacao@ocorreiodopovo,com,br

Cartilha
Na manhã de hoje, às 9

horas, a Celesc em parceria
com o Instituto Rã-Bugio
para Conservação da
Biodiversidade e a escola
Machado de Assis pro,
movem a entrega da cartilha
'Anfíbios'. O material tem o

objetivo de auxiliar 'as
atividades de educação
ambiental promovida pelo
Rã-Bugio.

Prazo
O último dia para adesão

de telefonia fixa no Bairro
Rio da Luz é quinta-feira, dia
15. A previsão é que até o

fim de julho todas as linhas
da localidade estejam
instaladas.' Outras infor

mações e inscrição com o

coordenador de Teleco

municações, Joaquim Do,

mingos, no. telefone 9973,
5057.

Concurso
É hoje o prazo do concurso

público da Anac (Agência
Nacional de Aviação Civil).
A taxa de inscrição varia de
R$ 35 a R$ 95 e o salário de
R$ 1.598 a R$ 4.797. Ao
todo sâo 584 vagas. O prazo
de inscrição no correio

terminou e agora só pode ser

feita no site: wwwnce.ufrj.br,

Dança contem

I

Inauguração de Ginásio
Amanhã acontece a

solenidade de inauguração
do ginásio de esportes da
escola Anna Towe Nagel.
A reforma compreendeu
uma área de 989 metros

quadrados. A obra recebeu
os últimos detalhes, como
pintura, piso e sistema de

ventilação. Ao todo foram
gastos R$ 115 mil, sendo

que R$ 82 mil são

contrapartida da Prefeitura
e R$ 33 mil da Associação
de Pais e Professores da
escola. A unidade escolar
conta com 776 alunos, do
jardim ao 9º ano que agora
contarão com o complexo
esportivo. O evento tem

início às 19 horas, no local
a ser inaugurado.

Reunião
Hoje à noite a Associação

de Moradores do Bairro
Czerniewicz e os moradores
interessados farãomais uma
reunião para discutir ações
contra a construção do
cemitério vertical no bairro.
A reunião é aberta ao

público e começa às 19h30,
em frente ao cemitério em

questão.

CÉSAR JUNKES/OCP

Concurso de pinturas em ovos

Os alunos de Pomerode
participam durante omês de

março do 1 º Concurso
Escolar de Pinturas em

Cascas de Ovos. Além de
conservar a tradição, os

estudantes pesquisam o

sentido da celebração da
Páscoa. O evento tem a

intenção de valorizar a

aplicação de pinturas

utilizadas pelos primeiros
imigrantes germânicos e os

símbolos pascais. Cada escola
deverá enviar entre seis e

doze cascas de ovos. Uma
comissão julgadora irá

selecionar uma peça por

categoria e uma por escola.
Os ovos finalistas serão

expostos no dia 31 demarço
na Praça Jorge Lacerda .

Poesia
Acontece amanhã na

Escola Municipal de Ensino
Fundamental Luiz Gonzaga
Ayroso um evento em

comemoração ao dia
Nacional daPoesia. Os alunos
declamarão poesias de seus

escritores favoritos. As

declamações iniciam às 8
horas.

• INDICADORES ECONÔMICOS'

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (E,UA) COMPRA VENDA

eOMERCIAL· 2,086 2,088 "

PARALELO 2,19 2,29 11

. TURISMO 2,035 2,188 "

EURO

I cOMPRA·1 VENDA I2,7516 2,7531

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA 44,229 0,26%
11 DOW JONES iN York) 12.318 035%

11 MERVAl (B, Aires) 2.068 1,56%
11 NIKKEI (Tokio) 17,292 0,75%

"41111'4"0
0,5656% R$ 791 ,50

• CUB março

O CORREIO DO POVO

OBITUÁRIO
,

�

I

Faleceu às 11 :OOh do
dia 12/03, o senhor
Waldemar Goltz, com
idade de 65 anos.O
velório foi realizado em

sua residência e o

sepultamento no

Cemitério de Santa Luzia.

Faleceu às 06:00h do
dia 12/03, a senhora

Aliça Mathilde Anna
Leschinski, com idade 82
anos.O velório foi
realizado na Igreja da Paz
e o sepultamento no

Cemitério de Jacuaçu.

Faleceu às 05:00h do
dia 12/03, o senhor
Pedro Zavaglio , com

idade de 73 anos.O
velório foi realizado na

Igreja Nossa Senhora
Aparecida e o

sepultamento no

Cemitério Municipal da
Vila Lenzi.

Faleceu às 23:00h do
dia 11/03, a senhora
Maria Freire Kupas, com
idade 59 anos.O velório
foi realizado em sua

residência e o

sepultamento no

Cemitério Rio Branco.

Faleceu às 09:00h do
dia 11/03, o senhor
Alfredo Steinert, com
idade de 71 anos.O
velório foi realizado em

sua residência e o

sepultamento no

Cemitério Municipal de
Schroeder,

Faleceu às 23:30h do
dia 10/03, a jovem
Karina dos Santos, com
idade de 17 anos.ü
velório foi realizado na

Igreja Madre Paulina e o

sepultamento no

Cemitério São Miguel.

Faleceu às 14:00h do

di� 10/03, o senhor
Olibio Muller, com idade
88 anos.O velório foi
realizado na Capela
Mortuária Maria Leier e o

sepultamento no
Cemitério Municipal do
Centro.

Faleceu às 11 :45h do
dia 10/03, o senhor José
Hélio Paz Trindade, com
idade de 47 anos.O
velório foi realizado na

Capela Mortuátta Senhor
Bom Jesus e o

sepultamento no

Cemitério Municipal de
Guaramirim.
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PAN-AMERIC'ANO:, ATIRADOR JARAGUAENSE SEGUE NO RIO DE JANEIRO TREINANDO COM A SELEÇÃO
DIVULGAÇÃO

Samuel Lopes ficou com a prata na seletiva do fim-de-semana e está muito perto de disputar o Pan-Americana pela segunda vez

Samuel Lopes
\ fica em segundo

Ina terceira seletiva do Pan
o atleta participa

I da última seletiva
no fim-de-semana
no Rio de Janeiro

I RESENDE (RJ)
O jaraguaense Samuel

Lopes segue firme na busca

pela vaga nos Jogos Pan-Ame
ricanos do Rio de Janeiro

, (RJ). No último fim-de-se
mana, ele terminou em se

gundo lugar, na penúltima
seletiva, disputada na cida
de de Resende (RJ). Com o

resultado, o atirador segue
em segundo lugar na classi-

CARATÊ
'

Atletas· trazem 26
,
medalhas de Timbó
A Associação Formigari de
'Caratê/FME, conquistou,
no fim-de-semana, 26 me

dalhas na 1 a Etapa do Cam
peonato Catarinense de
,Caratê Interestilos. A

equipe jaraguaense foi re

presentada por 35 atletas e
,

trouxe oito medalhas de

ouro, nove de prata e nove

de bronze. A equipe, co
mandada pelo professor
Amoldo Formigari, somou
141 pontos garantindo o

troféu de quinto lugar ge
ral da competição ..

ficação geral e, se terminas
se hoje; seria um dos classifi
cados para a competição na

,categoria carabina deitado.

Lopes terminou com 578 pon- .

tos, contra 585 de Luiz Bark,
também de Santa Catarina.

Lopes disse que o objeti
vo é brigar por uma das duas

vagas para o Pan-Americano

e, por issor ficara esta sema

na na cidade de Resende,
para treinar com a Seleção
Brasileira. No próximo fim
de-semana ele disputará a

última e decisiva seletiva

para o Pan. "Vou aproveitar
bem esta semana e treinar

UTEBOL SETE

Chave B do sênior
mostra equilíbrio
Dois jogos pelo Grupo B do

Campeonato de Futebol
Sete Sênior aconteceram
na sexta. O Santo Antônio,
que ficou no OxO com o

.

Cruz de Malta, é o líder�da
chave, com quatro pontos.
J á o alvinegro do Bairro Rio
da Luz tem três pontos, jun
to com Kalahari e

Karlache, que também se

enfrentaram na sexta, com

a vitória do primeiro por
3x2. A competição segue
nesta se x ta-fe ira, na

Karlache.

tudo que eu posso", comen
tou. Sobre os resultados, ele
disse que tudo pode aconte

cer até a última seletiva, já
que cada atleta poderá des
cartar o resultado de uma

prova.
''A diferença entre os qua

tro primeiros colocados é

muito pequena. Como não sei

que prova cada atleta vai des

,cartar, fica arriscado de dar

algum prognóstico", comen
tou. Para Lopes, o momento
agora é de ter o máximo de
cuidado possível. "O impor
tante é não perder posições
agora. Mas a dificuldade

também vem aumentando".
O jaraguaense vemman

tendo a regularidade na

competição. Na primeira
etapa, no início de feverei-

\

ro em Timbó, Lopes termi-
nou em segundo lugar, com
579 pontos, seis amenos que
o também catarínenseMar-

I

cela Stolf. Na etapa de

Curitiba, também em feve

reiro' ficou em primeiro com
585 pontos, dois amais que
Luiz Bork e três a mais que
Mauro Salles. Estes quatro

{

atletas são os mais cotados

para conquistarem as duas

vagas para o Pan.

Quatro equipes estão
na 2a fase do Aberto
CESAR JUNKES/OCP

Primeira fase termina quinta-feira

Quatro equipes ja se

garantiramnapróxima fase dar
14° Torneio Aberto de Futsal
de Schroeder - Fatej/Dom
Costa (GrupoA), Kiferro (B),
Coremaco (C) ,e Farmareis
(O).A competição segue nes
ta semana para definir os ou
tro quatro classífícados.Apri
meira fase termina quinta e,
na sexta, já reínícía, Os jogos
acontecem de terça a sexta, a

partir das 19h15, no Ginásio
Alfredo Pasold. Vitória recebeu o sotatouo de Pomerode e ficou no 2x2 no domingo

SCHROEDER

• LINHA

Será que agora engrena?
Pode ser que sim. E as chances são grandes, se o Juventus conse

guir repetir o bom futebol do primeiro tumo. Mas, com o Criciúma

disparando na liderança, quem sabe a equipe poderia se concentrar
na busca pela vaga na Série C. Principalmente porque a assessoria de <

imprensa da FCF confirmou que esta é a vaga subsidiada pela CBF. Se �<.
.

colocar como objetivo principal, quem sabe vem a vaga para a Copa
do Brasil. E sobre o confronto do próximo domingo, nem precisa
dizer que o Criciúma é favorito. Mas, futebol é emocionante porque,
nem sempre, os favoritos vencem, Quem sabe o Moleque Travesso
apronte lá no Sul.

Bicicross Desfalques
No fim-de-semana, 23 aíletas O líder Criciúma terá dois

da Associação Jaraguaense desfalques para o confronto

de Bikers estiveram em contra o Juventus no

Joinville, na abertura do próximo domingo. O

Campeonato Catarinense de zagueiro Cláudio Luiz foi

Ciclismo BMX. Sete pilotos expulso e o meia Mateus

terminaram em primeiro levou o terceiro cartão -,

lugar, quatro em segundo e amarelo. Com a vitória por ,,-,:,

sete em terceiro. Depois de 1xO diante do Figueirense, o
"

dois anos de fundação', é a Tigre chegou a marca de ),

primeira vez que a equipe dez jogos consecutivos

consegue colocar todos os sem perder,·
atletas nas finais,

Cortados
;-:t �

Sesi Verão Os zagueiros Alex e Luisão It
No fim-de-semana, duas

.

foram. cortados da Seleção
empresas de Jaraguá do Sul Brasileira, ambos por �)f.

participaram da Etapa lesão. Mas os dois substi-
' "

.).:.

Estadual do Sesi Verão em tutos só serão divulgados ".S,

Itajaí. A equipe da Néki hoje, pela CBF. Alex se
.....r'

Confecções foi a campeã no machucou em uma partida J....;_' ,

futebol de areia, superando do campeonato holandês,
outras 20 empresas de todo o no domingo, e Luisão .

Estado. Já a Weg ficou com o sentiu o joelho direito no

ouro e o bronze no vôlei de confronto do Benfica contra

praia masculino, que teve a o Paris Saint-Germain, pela
parfícpação de 23 duplas. Copa da Uefa.·

Vitória empata em

2x2 na façaPomerode
JARAGUÁ DO SUL A segunda rodada será no pró

ximo domingo. O Flamen-go
recebe o Caramuru no Bairro
Garibaldi e o Vitória vai até
Pomerode enfrentar o Água
Verde. Os outros dois confron
tos serão entre Água Verde.de
Timbó xveraCruz e Botafogo
xAtlético Pome-rodense. 'Nos

•

aspirantes, o Flamengo t�rp.r
bém entra em campo no fim!
de-semana, em casa, mas C£(5:í
tra o Agua Verde de Pomeroçle..

OVitória só estréia no dia 10 df
abril, no clássico jaraguaense
contra o Flamengo, em casa.

�

P1ERO RAGAz;�ic'�

O Vitória estreou neste fim
de-semana na Taça Pome
rode. Jogando em casa, o time

do Bairro Rio da Luz ficou no

2x2 com o Botafogo de Pome
rode: A única equipe a ven

cer na primeira rodada foi o

Água Verde de Tímbó que, em
casa, bateu o Flamengo por
1xO. Nos outros dois jogos, dois
empates em Ix1-Caramuru x

Água Verde de Pomerode e

Atlético Pomerodense x Vera
Cruz.
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Moleque Travesso
terá uma semana

até o confronto
com o líder Criciúma
JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

Depois de três derrotas
consecutivas, o Juventus final
mente venceu noCampeonato
Catarinense da Divisão Prin
cipal. Na estréia do técnico Er
nestoPaulo, oMoleque Traves
so bateu o Brusque por 3x2,
com gols de Rodrigo Paulista,
Mazinho e João Henrique.
Machado e Gil descontaram
para os visitantes. Com o gol,
Rodrigo é um dos artilheiros do
tricolor com cinco gols, junto
com Andrade, Jean Michel e
Pereira. No próximo domingo,
o [uventus enfrentaoCriciúma,
líder do returno, no Heriberto
Hülse. Com a vitória, o tricolor
se mantém na vice-liderança.
geral do campeonato, com 28
pontos. O Tigre, além de
liderar o returno, também se

mantém na ponta na

classificação geral,' com 37.
Na partida deste domingo,

.

o [uventus começou procu
rando o gol desde o início e Ivo
,quase abriu o placar, mas a bola
acertou a trave. Melhor em
campo, o time da casadavapou
cas chances ao Brusque. Até
que, aos 37 minutos, Rodrigo
Paulista recebeu lançamento,
entrou na área e tocou na saída
do goleiro para fazer lxO. De-.
pois do intervalo, os visitantes
voltaram.comtudoe chegaram
ao empate aos três minutos,
depois de um belo chute de
Machado.

Depois das mudanças de
Ernesto Paulo, o Juventus
chegou ao segundo gol aos 21
minutos. Mazínho recebeu de
João Henrique, invadi� a área
e chutou forte, sem chances
para o goleiro brusquense. O
tricolor ainda reclamou de um
pênalti em cima do mesmo

Mazinho. O terceiro gol
jaraguaense veio aos 41
minutos, com João Henrique
aproveitando o rebote. Nos
acréscimos, Gil descontou.

O CORREIOESPORTIVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

CATARINENSE: TRICOLOR ABRE VANTAGEM NA CLASSIFICAÇÃO GERAL DO CAMPEONATO

Juve volta a vencer

ESl

4

Jogadores do Juventus comemoram um dos gols da primeira vi.tória da equipe no returno; tricolor ocupa a oitava colocação no returno

O CORREIO DO POVO

uma semana cheia para
trabalhar. Vamos enfrentar
o Criciúma, que é favorito,
mas queremos jogar de
forma solta e, quem sabe,
trazer um bom resultado",
comentou.

apenas estudar o que pode
ser melhorado, ver as peças
que se encaixammelhor em
outro setor", comentou.

O Juventus tem grandes
chances de conquistar uma
vaga pam a Copa do Brasil

Catarinense 2007
aa Rodada - Returno
Resultados

Figueirense Ox1 Criciúma

Chapecoense 2x2 Avaí

Metropolitano 1 x2 Joinville

7 19

3° Guarani 6 19

140 Chapecoense 5 22

5° Atlético 4 21

160
"

Marcílio Dias 4 15

7° Metropolitano 3 15

180 Juventus 3 28 ,I
9° Próspera 3 11

1100
lo,

Joinville 3 14

11° Figueirense 2 14

112° Brusque 15

,R,�Returno; 'q - Geral

Ernesto Paulo estréia e ressalta a importância da vitória para o grupo

'Markolf conqulsta
o Pan de down hill

O novo treinador
tricolor, Ernesto Paulo, disse
que o time não se portou
bem em campo, mas que a

vitória foi fundamental para
reanimar a equipe no

campeonato. "Os jogadores
mesmo falaram que fi

'

:�'_

das piores partidas do
.campeonato. Mas a vitória
veio para trazer uma

motivação maior para o

restante da competição".
Paulo acredita que o time
ainda sentia a perda do
título do turno e por isso
não vinha' rendendo o

esperado. "Temos agora,

difíceis. O nível estava muito
alto, pois os atletas vêm

treinandomuito", disse o cam
peão, ao site Infobiker. "Tive d�
termuito cuidado durante toda
a prova e, mesmo assim, quase
caí na: última descida. Dedico
esta medalha para a minha
familia que. cumpre um papel
importante na minha vida",
comentou. O pai, Ildefons
rBerchtold, também come

moroumuito o título do filho e

espera agora contar com mais

apoio e divulgação do esporte
praticado por ele.

domingo, o treinador terá a

volta dos titulares Pereira,
Andrade, Alex Albert e

Leandro. Paulo também
afirmou que não deverá
fazer muitas mudanças no

time, mas tentará organizar
os jogadores de acordo com
o estilo dele. "Não vou

modificar muito. Vamos

o Criciúma conquistar o

returno e o tricolor
jaraguaense fizer a melhor
campanha, somando-se os

dois turnos, fica com as

duas vagas. Se conquistar a
vaga para a Série C, disputa
a competição nacional
ainda este ano com a vaga
é a subsidiada pela CBF. Ernesto Paulo disse que não é hora de fazer mudanças na equipe

SCHROEDER
O catarinense Markolf

Berchtold conquistou, no fun
de-semana, o título do

Campeonato Pan-Americana
de Down Hill, na Argentina.
A festa ficou completa no

pódio, com o também catari

nense Nataniel Giacomozzi .

ficando em segundo lugar. A
competição aconteceu naVilla
La Angostura, em um circuito
chamado "PerroMuerto". Esta
é a oitava vez que o atleta de
Schroeder'traz o ouro do Pan.

"Foi uma das edições mais Markolf e Nataniel comemoram a dupla conquista na Argentina

São Paulo quer. vetar
Vila Belmlrc da final
SANTOS
A diretoria do São Paulo

pretende solicitar à FPF

(Federação Paulista de Futebol)
o veto da Vila Belmiro para os

possíveis jogos da semifinal e
final do Paulistão. O time do
Morumbi acusa o estádio
santista de não oferecer a

mínima segurança a jogadores,
diretoria e torcedores,
descumprindo determinações
previstas no Estatuto do
Torcedor. O vice-presidente de
futebol tricolor, CarlosAugusto
de Barros e Silva', listou vários

incidentes ocorridos antes e

durante o confronto, segundo
ele, suficientes para interditar
o estádio do Santos.

Já o diretor de futebol do
Santos, Luiz Antonio Capela,
disse não houve descaso por

parte do Santos no tratamento
dado aos são-paulinos no do

mingo; "omau comportamento
partiu da torcida tricolor",
frisou. Para o cartola, caso a

Vila seja vetada pela FPF para
um confronto ante o São Paulo,
oMorumbi tambémnãopoderá
receber um dos dois jogos.
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PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAl
EM SETE DAS 14 REGiÕES
PESQUISADAS. SC REGISTRA
ALTA DE 0,8%, MOSTRA IBGE • B2

BUSH DISCUTE CORRUPÇÃO
E TRÁFICO DE DROGAS EM
VIAGEM PELA GUATEMALA,
DEPOIS DE VISITA AO BRASIL .. B3

SEM SURPRESA E COM PRESSÃO

Reeleito, Temer utz que PMDB terá quatro pasta:
Conversa sobre a

eleição de 2010 e

pacto com o PT
está sendo desenhado.

Cabeça de chapa
seria do PMOS

BRASíLIA
O presidente reeleito do

PMDB, deputado Michel

Temer, acredita que seu

partido seja contemplado
com quatro ministérios no

segundo mandato do

presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. Em entrevista

concedida ao jornal Bom

Dia Brasil ontem, Temer

disse que deve conversar

com Lula ainda esta semana.

"Eu creio que o presidente
da República vai levar em

conta, como leva sempre, o

tamanho das bancadas, a

potencialidade política de
cada partido", comentou.

Temer admitiu que o

PMDB deverá ocupar

quatro pastas, sem contar

com a da Saúde, que

provavelmente será assumi

da pelo médico sanitarista

José Gomes Temporão,
indicado por Lula.

O deputado voltou a

afirmar também que, se for
mantida a coalizão

governamental, ela poderá
se converter em aliança
eleitoral em 2010. "E,
na turalmen te, trans

formando-se em aliança
eleitoral, o PMDB, como

maior partido, reivindicará,
como está reivindicando

Roo"w,� Plnh,lroJ,

desde já', a cabeça da chapa."
A eleição - Temer foi

reeleito no domingo,
presiderite nacional do
PMDB para o período 2007-
2009 em convenção da

legenda em Brasília. Dos

602 votos apurados, ele
recebeu 598. Houve dois
votos em bránco e dois nulos.
O boicote do grupo que
defendia a candidatura do

ex-presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF),
Nelson Jobim, foi menor do
que o esperado. Assim

mesmo, convencionais

ligados ao presidente do

Senado, Renan Calheiros, e .

ao senador José Sarney não

votaram.

Uma das medidas em

análise também é a redução Arlindo Chinaglia com Michel Temer, ao lado do ex-senador Maguito Vilela, durante convenção

Reforma inicia com posse de advogado-geral
O presidente Luiz Inácio

Lula da Silva empossou na

manhã de ontem, José
Antonio Toffoli, ex-auxiliar
de José Dirceu na CasaCivil,
como novo ministro da
AGU (Advocacia Geral da

União). Toffoli substitui
Álvaro Ribeiro da Costa,
que alegou motivos

particulates para deixar o

cargo. O advogado foi a

primeira troca efetivada

pelo Palácio do Planalto na

esperada reforma minis

terial. Antes d� Toffoli,
somente os comandantes
militares foram substituídos
por Lula.

Ao novo advogado-geral
da União, cargo que tem

.

status de ministério, Lula

lançou um desafio: disse que
Toffoli vai enfrentar
dificuldades em sua nova

missão. "Vai ter muitos

problemas, coisas dentro da

[sua] própria categoria para
serem resolvidas. É um

processo de amadure-
cimento em todos
afirmou.
REFORMA
A expectatíva é que o

, "

nos,

Antonio Cruz/ABr

o novo ministro da Agu, Antonio Dias Toffoli, ouve discurso do

presidente Lula

presidente efetive ainda Câmara, grupo queapoiou a

esta semana as principais reeleição de Temer à

trocas em seu ministério. presidência do partido,
Lula não admite oficial- reivindica o controle de dois

mente que vai anunciar seu dos quatro ministérios que

novo minis tério es ta
� Lula vaioferecer à legenda.

semana, mas com a escolha O problema é que Lula

de Michel Temer como estudaacomodar aex-prefeita
novo presidente do PMDB, de São Paulo Marta Suplicy
o presidente deve concluir 6 no Ministério do Turismo,

quebra-cabeças da reforma. uma vez que o PT não abre

Lula deve se encontrar mão de indicá-la para o

primeiro escalão do governo.
O PT e o PMDB se tomaram

os maiores impasses de Lula

para a reformaministerial.

com Temer para discutir o

espaço do partido. no
primeiro escalão. A

.bancada do PMOB -na

Remédio flea
3% mais earn

Os preços dos remédios
devem ter um reajuste
máximo de 3,02% a partir do
dia 31. O índice é definido

pela Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária) com base no

IPCA (Índice Nacional de

Preços ao Consumidor

Amplo).
O reajuste é dividido em

três categorias, que variam

de acordo com a participação
·d o s me d i c a - men tos

genéricos. Segundo o

coordenador do IPC (Índice
de Preços ao Consumidor)
da Fipe (Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas),
Márcio Nakane, 0es aumen

tos serão de 3,02%, 2,01% e

1%.
O grupo. d� remédios em

que os genéricos têm

participaçâo de mercado de
mais de 20% sofrerá o reajuste
máximo, de 3,02%. Aquele
em que a participação está

entre 15% e 20%, o aumento
seráde 2,01%. Paraogrupode
medicamentos que tem uma

participação de genéricos
abaixo de 15%, o reajuste será
de 1%.

.

Trabalho infantil
doméstico é crime
BRASrLlA

O trabalho infantil
doméstico, nos últimos anos,
vem sendo reconhe-cido
como uma das piores formas
de exploração de crianças
no Brasil. Por 1SS0, o seu

combate tem tido

prioridade por ser um

trabalho realizado dentro de

casa, onde não há fisca

lização e que pode esconder
uma série de injustiças.
A avaliaçâo é da oficial

. de Projetos do Programa
Internacional para a

Eliminação do Trabalho

Infantil, da Organização
Internacional do Trabalho

(Ipec/OIT), Daniela Rocha.
Segundo ela, existe o senso

comum de que quem exerce

trabalho infantil doméstico
é beneficiado com cuidados
e não é vítima de exploração.
Em muitos casos, prossegue
a funcionária da orr, há um
forte sentido de caridade, ao
terem a criança traba
lhando em casa em troca,
por exemplo, de estudo.

"É necessária a C011.)

cíentízaçâo da socíedai,e
para quebrar essa aceitaçí ,)
cultural do trabalho infan 1
doméstico", sublinha. 1: 1

lembra que a atividac e

doméstica é proibida I 0

país - só é permitida a part r

dos 16 anos, e com todos, 5

direitos trabalhistas �

previdenciários ass -

gurados.De acordo com )

Ipec/OIT, normalment ,

essas crianças são cedid s

por famílias pobres de zon s

rurais a famílias co 1

melhores condições e' 1
áreas urbanas.

No Brasil, mais de 400 n J

crianças e adolescentes a

faixa etária entre cinco e . 5
anos exercem traball o

doméstico. Esse é um d s

principais se to r e.s (' e,

ocupação de crianças no pa ;.

As meninas são maioria -

90% dos casos, são negrasou
pardas. A atividade '

considerada "exploraç I

infantil" pela Organizaç )

InternacionaldoTrabalho.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MISSÃO OFICIAL À EUROPA

SANTA CATARINA
cadernob@ocorreiodopovo,com,br

LHS anuncia curso de

inovação em. gestão
Escola foi criada por
Napoleão Bonaparte
e hoje é referência
no mundo inteiro

FLORIANOPOLIS

Em sua visita à École
Supérieure des Mines de
Saínt-Etíenne, ontem, onde foi
recebido por um'comitê
liderado pelo diretor Robert
Geminet, o governador Luiz
Henrique acertou a data de
30 demarço para a instalação
e abertura, do curso de

�inovação em gestão para 23

empresas de todo o país, que
será realizado em Florianó
polis, no Sapiens Parque.

Trata-se do primeiro curso
resultante de um amplo
convênio que traz para Santa
Catarina uma instituição de
.grande prestígio mundial. O

:programa conta com a

participação efetiva do
governo do Estado, Fundação
Certi, Ufsc e Sapiens Parque e
já recebe o apoio de

importantes empresas catari

nenses.

A .École des Mines foi
criada por Napoleão Bona

parte, inicialmente para
estudos ligados à engenharia .

de minas, mas hoje é uma

referência mundial em áreas

de ponta, como a

. nanotecnologia e inteligência
: artificial, possuindo centros em

DIVULGAÇÃO I SECO,M

, .1: il4t '@i!íw ""'-

Luiz Henrique em reunião com a vice-prefeita de Joinville Le Pont

Xangai, na China, e agora em
Flotianópolis.

Também foi definido que o
curso garantirá aos formandos
a dupla validação, francesa e

brasileira, do certificado de
<'

conclusão. Ainda na opor-

tunidade, o deputado [orginho
Melo afirmou que buscará na
Assembléia Legislativa o.

reconhecimento como de
utilidade pública para os cursos
e das instituições no Brasil .

No domingoà noite, Luiz
Henrique manteve uma

reunião com a vice-prefeita de
Joinville Le Pont, cidade irmã
de Joinville, com quem tratou

de intercâmbio na área

cultural

.

,

,Animais apreendidos
'na farra do boi em S'C
"PENHA

Cinco animais foram

apreendidos no fim de
semana em Santa Catarina

r em farras do boi. Três bois
. )oram . recolhidos em

�Florianópolis e dois no Litoral
'Centro.Norte, em Penha e
J

Porto Belo.Sâbado à noite,
i

em Penha, policiaismilitares
flagraram dezenas de pessoas
em volta de um boi preso a

um poste, no Bairro São

::'Miguel. Ao tentarem
.

: recolher o animal destinado
à farre, os quatro militares
.enfrentaram resistência e

:, precisaram chamar reforço
em Itaja! e Navegantes. No
meio da discussão, o vidro de

.

uma víatura foi quebrado a

pedrada. O animal foi

apreendido, mas ninguém foi
identifícado como autor do
vandalismo.

Em Porto Belo, um boi

padecia muito ferido,
amarrado a um portão, no
Centro do município.

Na Capital, o caso mais

grave foi registrado na Praia
dos Ingleses, no Norte da
Ilha, onde um boi foi
castigado por grande parte
da madrugada de sábado.

Por falta de atestados de
procedência e sanidade,
todos os animais foram
encaminhados para a

Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola
de Santa Catarina (Cídasc)
para abate.

j
"

ADMINISTRATIVA ,: < � t',
. �... ' ... "

Deputados debatem
etapa da reforma

Deputados de oposição e

governistas se reuniram

ontem, para definir qual será
a posição dos partidos na

audiência pública que ocorre

hoje na comissao de

Constituição e Justiça. Em
pauta está; a terceira etapa da
reforma administrativa do

governo de Luiz Henrique da
Silveira, que já foi enviada à
Assembléia Legíslativa (AL).
A audiência. terá início às

9h e vai tratar das seguintes
mudanças: destino da
Companhia Catarinense de
Águas e Saneamento (Casan)
e da Biblioteca Pública
Bstadual, além do corte de
30% nos cargos comissionados,
a criação de seis secretarías

regionais e .a transferência de
serviços do Estado para os

municípios.

O CORREIO DO PO

Pelo Estad
França agora vai formar quadros técnicos em se
1\ A'aior investidor estrangeiro em Santa Catarina, com inversões em tomo de 600
1Vlmi1hões de euros nos últimos cinco anos, a França inaugura em 30 de mar-.
ço urna plataforma de ensino e pesquisa da Escola Nacional Superior de Minas de .

Saint Etienne, na sede do Sapiens Parque, em Canasvieiras, na Capital. Criada há
dois séculos por Napoleão Bonaparte, a escola está entre as cincomaiores emelhores'
da França - e primeira entre as situadas fora de Paris. É mantida pelo Ministério da ,

Indústria e Comércio e produz tecnologia orientada pela demanda de grandes em- :
presas francesas como a Vega do Sul, CLE Brasil, Dalkia, Tractebel, Saint Gobin e a

agora transnacionalArcelorMittal. Não é coincidência que, justamente, estas empre
sas tenham capitais aplicados no Estado. OGoverno de SC tanto quanto urn curso de
pós-graduação pretende importar aI/cultura" de pesquisa aplicada à iniciativa pri
vada, adianta o secretário-executivo deAssuntos Estratégicos doGabinete do Gover
nador, Alexandre Fernandes. O governador Luiz Henrique, ao visitar ontem a escola
francesa, a 520 quilômetros de Paris, obteve a garantia de que as 23 vagas iniciais do
curso em Gestão de Inovação com duplo diploma - francês e brasileiro - rapidamen
te serão ampliadas para 40. Ele comparou o acordo de cooperação a ser assinado em

Florianópolis no final domês - para o setor de inovação tecnológica -, àquele que SC
mantém com a Rússia e o Balé Bolshoi, para a dança e a cultura clássica.

onto no futuro
omarroquinho naturalizado francês Essaíd Bilal é
o diretor daHelíópolis, instituto que será instalado
em se pela Escola deMinas. Doutor em Engenharia
Química, elemantém relações demais de duas
décadas com universidades brasileiras. O professor
explica que o nome da escola francesa se deve ao

período em que o carvão era principal fonte de
geração de energia. Hoje, entretanto, os laboratórios
dedicam-se à pesquisa para retirada de hidrato de
metano do petróleo. Aliás, Saint Etienne e toda a

região de Lyon tem know-how em passar a limpo a

história: de um'passado industrial para um futuro
de tecnologias demenor impacto ambiental e de
organização de sistemas ecoeconômicos. Na periferia
de Saint Etienne, Bilal mostrou à comitiva de SC a

transformação de um sítio de produção de armas em
Pólo de Otica e na Cidade do Design.

Nova fábrica
Entre os 180 contratos de pesquisa e coope-

.

ração técnica que mantêm em todo o mun

do, a Escola de Minas atende a Rumonorte,
fabricante de computadores do catarinense
Ricardo Hass, associada a Norion Interna
cional, que detém quase 1% do mercado
brasileiro. APrefeitura de Governador Cel
so Ramos já programa a cedênda de 80mil
metros quadrados para instalação de uma
fábrica de computadores nomunicípio.

"

Olho clínico
o secretário de Articulação Internacional,
Víriícius Lummertz, além de mandar ver
na tradução para o francês, não pára de en
contrar novidades e possibilidades de ne

gócios e intercâmbios. Uma delas, a patente
J

de processo de tratamento térmico de ma- \

deira ordinária para tomá-la tão resistente Y

quanto o concreto ou a pedra. Para os kits-,
de casas populares desenvolvidos na Serra- ,

Catarinense. q

Àfrancesa
Lummertz ficou roxo de inveja do tipo de
inserção do Ministério da Indústria e ,CO-i?'
mércio da França. A ponto de manter uni- ,

versidades tecnológicas. Bem diferente,' [
observou do equivalente brasileiro, que não' i
sua opinião não faz nada. "E olha que tem, ,

muito mais socialista aqui", galhofou ele :
sobre a estrutura de bussines da ínstítuíção"
governamentalfrancesa. li:;

Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadí@cnrsc.com.br
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Atlântico • Jornal Perfil • O Vale • Sul Brasil • A
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Receita própria
o investimento de instalação da Escola de
Minas em se é de R$ 900 mil. A instituição
opera em apenas duas plataformas no exte
rior: a outra é em Xangai, naChina. Nãopor
falta de recursos, já que 60% do orçamento
da escola - cerca de 4,4milhões de eurospor
ano - corresponde a receitas próprias, com
projetos desenvolvidos para empresas.

Linha direta
LHS festejou às 6h3Omin da manhã de on

tem; ao embarcar para Lyon, a boa notícia
de que o candidato do PMDB, vencera às
eleições em Rio Negrinho. No retomo, 12
horas depois, e de novo no TGY, entriste
ceu-se ao ser informado da morte do dele
gadoAcioni Souza.

Megainvestimento
SeráemGovernadorCelsoRamos omegaem
preendimento na área de turismo do grupo
Dragados de Espanha mais sócios ingleses.
Negócio estimado em US$ 200 milhões, para
instalação de complexo residencial e de lazer
com campos de golfe e pólo e até shopping
center.Oprefeito Arúsio Soares acompanha a

delegação do Governo de se à Europa.

Sem piadinha
Brasileiros e portugueses

/Isão irmãos, estão
domesmo lado". Pelomen s na França, ga
rante Joaquim da Costa, que trabalha para a
empresa de transporte Tucano, de proprie
tária brasileira. Possuem até uma emissora
de rádio para a língua portuguesa, aAlfa.

se
Associação dos Diários do Interior
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'Uma
forma

animada de
difundir as

tradições germânicas.
Assim foi a 2ª edição do

, Encontro de Músicos da
: Cultura Alemã, realizado
� no domingo passado, no

� Botafogo Futebol Clube,
em [araguá do Sul.
Tendo como trilha

sonora diversas melodias
inspiradas naAlemanha, a
reunião contou com 125

grupos inscritos e público
que lotou o salão da
sociedade durante todo o

dia. Para o organizador,
Ademir Pfíffer, isto de
monstra a necessidade de

preservar uma das mais

importantes heranças
deixadas pelos coloniza
dores do Vale do Itapocu:
amúsica.

O gosto por canções
típicas e festas familiares,
segundo ele, continua a

influenciar pessoas na re

gião mesmo com o pouco

espaço cedido à mostra

dessa arte, que resiste a

décadas de esquecimento.
"Queremos incentivar o

O CORREIO DO POVO

resgate. A tradição está
um pouco deixada de lado,
mas, o tempo é de reno

vação", afirma.
Exemplo disso pode ser

'Alexandre Rohweder, de
Massaranduba. Ele tem 14
anos e há dois se dedica a

aprender os segredos do
bandoneon, instrumento

semelhante ao acordeão,
criado por ummúsico ale
mão no século 19. O ga
roto ficou encantado pelo
som enquanto se divertia
numa festa em Joinville e

desde então resolveu

dedicar a adolescência ao

aprendizado da música.

"Viver disso talvez eu não

viva. Só que ainda quero
entrar para uma banda",
disse, lembrando as

.dificuldades enfrentadas
no dia-a-dia.

Uma &las é o precon
ceito dos próprios amigos.
Alexandre comenta que é

normal ser alvo de
brincadeiras. O motivo é

o tempo reservado ao

ban-doneon. Nestes dois
anos, os ensaios conti

nuam rotineiros e, no

Adriane Galisteu
não irá mais
comandar a nova

versão do programa
Viva a Noite. O dono
do SBT decidiu

agora colocar a
loira para
apresentar um talk
show semanal.
73

I

,)

Festival tira 125 grupos e bandas dÓi
anonimato. Dedicação à tradição alemã

" .j

começa cedó e envolve crianças, jovens e!
adultos.

•

começo, ocu-pavam as

noites de sete dias por
semana sem interrupções.

As irmãs Carla, 18, e
Ketlin Boaventura, 14,
também têm vontade de
viver a música inten

samente. As duas inicia

ram a carreira como dupla
em 2002 e, hoje, se apre
sentam ao lado de uma

banda formada com o

objetivo de acompanhá
las. Para elas, o importante
é resgatar a tradição alemã
através das canções que
encantam o público.

"i
Opiniões como 'a ': do

bandoneonista e das c��
toras são o que Ad:ein�
Pfíffer procura com' "o
Encontro de Músicos. A
iniciativa surgiu apa�t'i!r
de pesquisas feitas sobre o

assunto. No estudo,
começado pelo historia
dor Eugênio Victor Sch
mõckel, ele descobriu
instrumentistas anônimos

e decidiu mostrá-los à

população jaraguaense. A
próxima edição 'd'�
festival acontece em 2008.

,
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..-. PROGRAME-SE
"; e:

I:� � CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
I'

CJNE SHOPPING 1
Motoqueiro Fantasma
(14h20, 16h40, 19h, 21h20-
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
(i 4h20 - Sab/Dom/Qua)

JOINVILLE

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

. loóos os dias)
�. Cine Cidade 2
E= Pecados Intlmos
.;: (15h, 18h20, 21 h - Todos os
'�. dias) .

!
",.

I
Cine Mueller 1
Motoqueiro Fantasma

� (14h10, 17h, 19h20, 21h50 -

I

�
Todos os dias)

�� Cine Mueller 2
t:t A conquista da honra
: (15h30, 22h - Todos os dias)
: Làtra e Música

.

.. (13h30, 18h, 20h - Todos os

;: dias)
.,��. Cine Mueller 3
Y" Norblt

,"': (1.4h, 16h, 18h10, 20h10,
�"!i: 22h10 - Todos os dias)

�; BLUMENAU
.

,�. .

�}: C!ne Neumarkt 1
�:: Norbit .

��. (14h, 16, 18h, 20h, 22h - Todos
�. os dias)

�.:, Cine Neumarkt 2
f ': Motoqueiro Fantasma

(14h30, 17h, 19h20, 21 h50 -

TÇldosos dias)
Cjne Neumarkt 3

:.0:- Drearrigirls - Em busca de um
p.. ..

h�:: son o

5�� (14h10, 16h40, 19h10, 21h40-
�::: Todos os dias)
�� Cine Neumarkt 4
�;i· A Grande Família
'.� (13h40, 15h40 - Todos os dias)
.

'�
Operação Limpeza

.:,! (17h40, 19h30, 21 h30 - Todos
. : os dias) .

�::: Cine Neumarkt 5
;,..: Apocalypto

. �; (18h30, 21 h20 - Todos os dias)
Turma da .Mônica - Uma
aventura no tempo
(14h40, 16h50 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6

". Letra e Música
rp;'-- (14h20, 16h30, 19h, 21 h1 O -

�):;, .

li d das)�: ':.. o os os las
I;fi>"..
�;�.:;
�)j�.

....
� SERViÇOS

Teatro
jARAGUÁ DO SUL

� Pequeno Teatro da Scar
_':: "Error solo"

''''S.� (21 de março, às 20 horas)
.. ��
:-.;:t �

",..... .

it;::� Exposlçã�","'. JARAGUA DO SUL
Museu Wolfgang Weege -

Parque Malwee.
"Instrumento musical... o dom
do músico ... os acordes de uma
história"
(8 a 25 de março)

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Ferj abre vagas para cursos de pós-graduação em 87

No começo do ano de 1987, a Ferj (Fundação Educacional Regional
Jaraguaense) estava oferecendo vagas para cursos à nível de pós
graduação em Especialização em Economia Empresarial (30 vagas) e

Especialização em Contabilidade, Administração Financeira e Auditoria
(40 vagas), segundo matéria do Correio do Povo, de 28 de fevereiro a

6 dé março.
Ambos os cursos se desenvolveriam no segundo semestre do ano

letivo, ficando a sua realização, no entanto, na dependência do

preenchimento das vagas oferecidas. De acordo com a reportagem,
por se tratar de cursos ligados diretamente às áreas empresariais de
maior evidência na microrregião, sua realização polarizaria interesses
que garantiriam sucesso a nova iniciativa da Fundação.

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

A forte chuva desse sábado rendeu prejuízos para alguns e bons clícs para
outros. A árvore caída na 'Rua João Januário Ayroso, próximo a Dalila Têxtil,
foi documentada pelo leitor Mauro São Clemente, que recebeu o apoio de

Claudemir dos Santos e Edélcio Ribeiro.

• 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.

�Palestra '

Na aula inaugural da Escola
de Governo e Cidadania,
hoje às 19 horas, o Sr.
Acácia Moraes Garcia
ministra palestra
"Comunicação e Líderes".

• ANIVERSÁRIOS

�Inauguração
A Escola Municipal de
Ensino Fundamental Anna
Tõwe Nagel inaugura
amanhã o ginásio de

esportes. O evento
acontece às 19h no novo

local.

• PREVISÃO DO TEMPO

Tempo chuvoso em Santa Catarina

A frente fria recua para o Sul, mantendo o

tempo instável com condições de chuva em
todas as regiões de se, sendo mais
volumosa e intensa entre o Planalto e o

Litoral. Temperatura em elevação, com
sensação de ar abafado .

� Jaraguá do Sul e Região
I I I I ' I

LORIANÓPÓulS
MíN: 23°1 MÁX:28°

)HOJE r">. QUARTA
MíN: 22° C � MíN: 21° C
MÁX: 28° C MÁX: 29° 'C
Chuvoso Sol com nuvens

� Fases da lua

QUINTA �
MíN: 21°C �
MÁX: 31° C
Sol com pancadas de
chuva

M���A9°C "
MÁX: 32° C
Sol com pancadas de
chuva

NOVACHEIA MINGUANTE

O 03/03 � 12/03

� LegendasCRESCENTE

18/03 � 25/03 Q t� çD 0.� �
Ensotaradn Parcialmente Nublado Instável Chuvoso Trovoada

nublado
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MEDIÇÃO DO IBGE

PANORAMA O CORREIO DOPOVO
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Produção industrial
cai em sete regiões
Em SC, foi registrado
crescimento de 0,8%
com destaque para
o setor de alimentos

SÃO PAULO

A produção industrial

caiu em sete das 14 regiões
do país pesquisadas pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) em
janeiro, na comparação com
dezembro de 2006, na série

com ajuste sazonal, segundo
dados divulgados, ontem.

São Paulo, Estado que
detém maior peso na

estrutura industrial do país,
teve recuo de 1% em janeiro
na comparação com o mês

anterior e foi o maior

responsável pela retração de

0,3% no índice geral.
Também apresentaram
decréscimo os Estados de
Minas Gerais (-0,9%), Rio
Grande do Sul (-1%),
Pernambuco (-1,5%),
Espírito Santo (-2,7%),
Paraná (-3,4%) e Ceará (-
3,5%).

'

Na contramão, amplia
ram a produção os Estados da
Bahia (10,8%), do Amazo-

nas (9,4%), de Goiás (5,8%),
do Pará (4,4%), a região
Nordeste (4,8%), o Rio de

Janeiro (2,8%) e Santa
-Catarina (0,8%).

Na comparação com

janeiro de 2006, todas as

regiões apresentaram expan
são da produção industrial,
com exceção do Ceará -que
teve queda de 5,4%, devido
da pressão negativa do setor
de refino de petróleo e

produção de álcool. Amaior

expansão percentual no
período ficou com Goiás

(18,4%).
NO ESTADO
A produção industri�l

catarinense cresceu 0,8% em

janeiro, é a terceira taxa

positiva consecutiva, acu
mulando um ganho de 2,6%
no último trimestre. Com

isso, o índice demédia móvel
trimestral cresceu 0,9% na

passagem dos trimestres

, encerrados em dezembro e

janeiro.
Na comparação com O

mesmo período do ano

passado, o setor avançou

2,3% - melhor resultado
desde setembro de 2006.
Houve ainda aceleração
frente ao resultado do último

trimestre de 2006, d� 0,1%.
O indicador acumulado nos

últimos doze meses (0,2%)
,

ficou estável em relação ao

fechamento de 2006.
A expansão em relação ao

ano passado é atribuída ao

desempenho favorável de
oito das 11. atividades

pesquisadas. Alimentos

(6,4%), veículos automo

tores e minerais não-metá

licos (ambos com 10,7%)
foram as maiores contribui

ções positivas sobre a média

global.
Nestes ramos sobressaem

principalmente os avanços
nos itens: produtos de

,
salamaria, carnes e miudezas
de aves; carrocerias para
caminhões e ônibus; ladri
lhos e placas de cerâmica,'
respectivamente.

Entre as atividades que
mostraram queda, vestuário
(-15,4%) - em função da

redução na produção de
camisetas de malha e

, �

camisas de uso feminino - e

borracha e-plástico (-6,8%),
por conta do decréscimo em

artigos de plástico para uso

doméstico, foram as

principais contribuições
negativas.

Aumenta a previsão
de saldo da balança
SÃOPAULO

Os analistas do mercado
financeiro elevaram a

previsão para o saldo da

balança comercialneste ano.
Segundo o boletim Focus,
divulgado semanalmente

pelo Banco Central, a

estimativa passou de US$ 39
.bilhões para US$ 39,3
bilhões.
A previsão é menor do

que o superávit comercial do

"ano passado (US$ 46,077
G1bilhões). Ainda assim, o fluxo
de dólares que entram devido
ao comércio exterior ajudam
a reduzir a cotação do dólar.
Os analistas es-peram ainda

que o dólar termine o mês

cotado a R$ 2,11, ante R$
2,10 da previsão anterior, e

até o final do ano chegue a

R$2,15.
Sobre a inflação, os

analistas fizeramum pequeno

ajuste no índice de inflação

Ií

que é usado pelo governo no
sistema de metas: A

estimativamédia parao IPCA
(Índice de Preços ao

Consumidor Amplo) de 2007
caiu de 3,88% para 3,87%, a
sexta queda consecutiva.

O,' centro da meta do
"IPeA para este ano é de 4,5%,
commargem de tolerância de
dois pontos para cima ou para
baixo.

Só DÁ ELES

Bancos batem
recorde de lucro

RIO DE JANEIRO

A queda dos juros
ocorrida nos últimos meses
não impediu os bancos de
baterem recorde de renta
bílidade pelo segundo ano

consecutivo. Em 2006, os:

ganhos alcançados pelas •

104 instituições finan
ceiras que atuam no Brasil

somaram R$ 33,4 bilhões,
o que representa um

retorno de 22,9% sobre o

patrimônio líquido do
setor.

Os números estão nos

balanços que os bancos
enviaram ao Banco Cen

tral no início deste ano.

Segundo esses documen

tos, o lucro total dos
bancos havia sido de R$
28,3 bilhões em 2Q05, o

que correspondia a uma

rentabilidade .de 22,6%.

• PELO MUNDO _"

- ',.
.

I • _. •

INSULTO REAL Um homem suíço de 57 anos se declarou

culpado de acusações de insultar o rei da Tailândia em um

tribunal na cidade de Chian Mai, no norte do país.
Oliver Jufer foi preso em dezembro depois de ter pichado
vários retratos do rei Bhumlbc!Adulyadej, que está no trono

há 60 anos.

ATENTADO Marrocos investiga se uma explosão ocorrida

em um Internet café na noite de domingo, em Casblanca,
foi ou, não um ataque suicida. Um homem morreu quando
explosivos sob a roupa foram detonados. Três pessoas
ficaram feridas

TEMPO DE GUERRA O grupo extrernista palestino Hamas

-rejeitou ontem, as críticas feita"s, pelo "braço di[�iíto",qo líder;
da rede terrorista AI Qaeda, Osama bin, Ladeh, 'e atlrmou
que ainda está comprometido com a destruição de, Israel,
apesar do acordo com o Fatah.

Escolas ensinarão contos gays
Escolas britânicas estão introduzindo contos infantis

com temática gay para crianças entre quatro e 11 anos de
idade. A iniciativa-piloto foi criada para familiarizar as

crianças com as relações homossexuais e adaptar o ,

currículo a um conjunto de novas leis que entra' em vigor
em abril, conhecido como Ato de Igualdade, que visa
reduzir desigualdades sociais e eliminar discriminação no

país.
Uma das fábulas, King & King (Rei e Rei), conta a

história de um príncipe que rejeita três princesas antes de

se apaixonar e se casar com o irmão de uma delas. Outro
conto de fadas mostra uma menina com duas mães e há
ainda uma história sobre a relação de dois pingüins
machos em um zoológico de Nova York.

Bush discute corrupção e tráfico de drogas

Situação dos
direitos humanos
no Sudão é grave,
diz ONU

Governo de Cartum
é acusado de ter

organizado crimes
deescala
internacional '

O presidente dos Estados

Unidos, GeorQe W. Bush, e

seu colega guatemalteco,
Oscar Berger, discutiram
ontem, em sua reunião na

Guatemala "a segurança, a

luta antlcroqas e medidas
contra a corrupção",
segundo informou a Casa
Branca.

Bush chegou à capital
gUatemalteca no domingo,
para uma visita de 24 horas.
Esta é sua primeira viagem
ao país durante seis anos de
mandato. Antes da

'

, Guatemala, ele esteve na
,

Colômbia, Uruguai e no

Brasil.

,', "I

O grupo de analistas da ONU (Organização das Nações :
Unidas) enviado pelo Conselho de Direitos Humanos (CDH) ;
ao Sudão acusou ontem, o governo de Cartum de ter i

organizado e participado de "crimes de escala internacional" ,!na região de Darfur: I

A missão, ao longo de um documento de 35 páginas, Iconclui que "a situação de direitos humanos em Darfur é

muito grave". Em seu relatório sobre essa missão, dirigido i
pela ativista americana e Prêmio Nobel da Paz 1997 Jody :
Williams, o governo sudanês também é acusado de realizar I
uma "violenta campanha de contra-insurgência" contra os :
civis.

' :

O CDH aprovou em dezembro o envio ao Sudão de uma I
missão, dirigida por Williams, e que o govemo local aceitou,
mas quando em fevereiro o grupo iniciaria seu mandato,
Cartum negou o visto de entrada no país, e os especialistas
decidiram ficar em Adis-Abeba, de onde prepararam o relatório.

O objetivo era realizar uma avaliação independente das

maciças violações dos direitos humanos que ocorrem desde

a explosão do conflito armado em Darfur, há quatro anos,
'

que já causaram a morte a mais de 200 mil pessoas e o

deslocamento de mais de 2 milhões.

•

.. ",

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PUBLICIDADE TERÇA-FEIRA, 13 de março de 2007 148
comercial@ocorreiodopovo.com.br

Peugeot206 Escapade
1.6L 16V Flex

APENAS R$ 43.990

.

A Peugeot tem mais de 120 concessionárias no Brasil.
É barato manter um' Peugeot.

CAEP - Central de Atendimento_EspecíaJizado Peugeot: 0800703 2424 - www.peugeot.com ..br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Jaraguá do Sul- (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau,414

Blumenau _- (47) 3331-4500
Rua República Argentina, 2. I 03

,

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

Brusque - (47) 3396-866'
Av. Lauro Müller, SO

Strasbourg
www.strasbourg.com.be

•
Promoçio de Fábrica f'eIJ&eo<. Unha Peugeot 206 HB em· ececr Rex 1.61. t611, ecceec linha Peugeot 206 Coupé c.bríoIet Peugeot 3Q7 Sedan • motor 2.0L 16V • com câmbio a_licaTipu<mic grátis. Peugeot
206 Escapade 1.61. 16V Flex _ 5 po!U$ _ pinwra sólida. Ptoço promocional para.......oa à \liSta: R$13.m.OO. PlattO de fIoatIdamelltO em até n meses.E><emp1o de financiamento: Peugeot206 Escapade 1.6L.16V flex· 5
po!U$ • pi11wra sólida. PIa!>o coe • C�dIW Dl""" ao Consumldor pelo Banco�L SimUlaçio ccn$id.,.."do o voslw!o IItIrna " o preço à vIsU ""gerido de R$ 43.'190,00. Entrnda de R$ 17,832,00 no plano de 12
m..... seneen parco'" fixas de R$ 669.23.T""", de jurosn me50$ de 1,77% a.m. e- 23,43% a.o e IOF de 1,5% a.a. Ptoço total do ."fcula a prazo paran meeest R$ 66.0 16,92.A parcela de financiamento arnmdad. inclui
a wca de abertll", de cré.dIW (tAC) no valor de 1\$ 590,00 pano • Gr.Il1de São Paulo. 5IJ)eIW à apf'O\o'aÇÕO d. onIdlto.A$ taxas poderão ser a1te-radas se houver aJtera<;ões $Íg1lificatlilaS no men::ado flnancolro. sem aviso
préllo.Todos os ""rClJlÓs do anCIrnodeio 06107 e frete Indu",."_' somente pano fios Ilustratlvos.Alguns Itens apresenm.dos do opcionais. Esroque nacional das eoneessfonári" "-JgeCt: 500 unldadas da linha Ptlugeot
206 HB em· motor FI"" 1.6l 1611, 100 unidades do Peugeot 3Q7Sedan 2.OL 1611,equipado d. sêlie com câmbioa_tko Toptroni<: e 200 unidades do Ptlugeot 206 Escapade 1.6L 16V Flex. Promoc;>omd. de
1°1312007 a 311312007 cu """'fUàIltO duratém os éSroqUéS. Não ruralláliYa com 0Utrn$ promoções. Para maio informações sobre preços e condições é$peclal$, COO$ulte a Rede de Com:essionáriàó PeugeoL 1igoo pat1l
0800 703 1424 ()U ac8S$ewww�.br SqundO oS_ •., 8h", 19h._ ... 'Ih .. 13h.

DIRIJA ESSE PRAZER

"
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III! NOVELAS
� GLOBO -18H

i, O Profeta
�

Plragibe sente-se mal. Carola diz a Sônia

; que Sabine deve t�r, armado tudo para

'grovocar Marcos. Soma decide voltar para
i!asa, Piragibe tenta avisar a filha sobre

�Clóvls) mas desmaia. Marcos pressente

:que Sônia precisa de ajuda, Clóvis se irrita

lao ver Marcos, Piragibe morre de parada
icardfaca, Marcos vê Piraglbe e Lucl juntos,
'Sônia desmaia e é amparada por Marcos,

,Joélson consola Dedé, Clóvis continua

i vigiando a casa e descobre que Piragibe
.

morreu. Natália e Sônia se abraçam,
:- comovidas. Ernesto mente que o bilhete
: era de um amigo, mas Rúbia não acredita,
: Clóvis manda Sabine ir ao enterro de

; Piragibe, Gisele expulsa Tainha do quarto,
<

Rúbia manda Ernesto dormir na sala,

: Moreira quer investigar as contas

,bancárias de Henrique, mas não pode e

.declde averiguar os recibos que ele

. apresentou.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca

: Tadeu se aborrece com Lance e Leila sai
·

correndo. Tadeu e Lance se desentendem
I e Giácomo não sabe o que fazer. Lance

: tenta se defender, mas Tadeu continua a

, discussão. Gui procura por Arthur e não o
, encontra. Tadeu joga as coisas de Lance

pela janela. Dorinha cuida de Lance, Laura
, insiste que o casamento precisa acontecer.
Elizabeth repreende Leila. Plácido exige

·

que Lance saia do hotel, mas Dorinha o

: enfrenta. Dorinha diz que mais uma vez
,

Lance coloca a sua vida a perder por causa
; de Maria. Tadeu chora copiosamente.
: Nuno conta a Ed e Cândido que Arthur está
, no mosteiro implorando para ser aceito.
:

Leila procura Lance, que a manda embora.

\ Lance entra no quarto de Tadeu pela janela.
· Maria fica chocada ao saber o que

� aconteceu. Tadeu expulsa Lance. Ed e

� Cândido conseguem tirar Arthur do
� mosteiro. Marquinho se surpreende
� quando Tadeu fala da traição de Lance.

� Morgana conta para Elizabeth que Lance

� pode serfilho de Último.

�
�

� Paraíso Tropical
� Daniel abraça Paula. Jáder dá a chave da

� sufte de Daniel para Teima. Fabiana conta

� para Tiago e Rodrigo que vai passar o dia
� com Antenor, mas ele desmarca. Marion,

� propositadamente, estraga um pedacinho
ii do vestido que usou na festa de Antenor

� para conseguir reaver, com a loja onde o

� comprou, o dinheiro que Cláudio a

� emprestou. Sérgio entrega a fruteira a

� Marion. Neli pede que Joana não conte
•

� nada a Heitor. Virginia pensa em mudar e

� Tiago conta que há apartamento vago no

� Copamar. Paula e Daniel marcam encontro.
"

� Teima e outras mulheres fazem uma testa

� com turistas na suite ao lado da de Daniel.

E Daniel convida Paula para ir para o Rio

� com ele, Paula nada conta sobre Amélla e

� aceita. Paula e Daniel marcam encontro no

� aeroporto. Silveira invade a festa e

� descobre Teima, fjnginpo-se assustada;
, � na suite de Daniel. Ela diz que ele fugiu pela

.

janela.

� GLOBO - 21H

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Juba e os Guaporás saem pela mata à

caça de Brandão e Zé Diacho. Isabela

aparece na fazenda avisando a Francisca

que Margaridinha está doente, com febre,
no hospital. Carlos e Juliana avisam a

� Tavinho que não voltam para o garimpo.
�' Cecília e Mesquita chamam Silvia para

� conversar sobre o comportamento de
� Emilio nos últimos dias, Silvia acusa Ruth,
� mas Mesquita e Cecília lhe contam que ela

tem um álibi, pois estava no Pantanal
quando as ligações foram feitas,

<
..
�
i

�
;;;
<

j Vidas Opostas
� Felipe pergunta ao pai e à mãe se eles vão

� se separar, Nogueira o tranqülllza
� afirmando que Isto jamais acontecerá,

� Neusa diz que tudo pode acontecer no

í futuro, deixando Nogueira Irritado, O
,menino sai e Nogueira pergunta à mulher

l se o vestido de noiva está lavado e

passado, Mário está um doce com Maria
Lucia, Ela lhe pergunta se foi ele quem
matou Oscar,

� RECORD - 2011

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

��PLANOS
Parece que o namoro de
Gisele Bundchen com o

jogador americano Tom

Brady é sério mesmo, O
casal, que namora há
apenas três meses, está
fazendo planos de morar

juntos, Além disso, eles
estão planejando construir
um berçário na nova casa.

Mas, os dois garantem que
não tem nada a ver com

uma suposta gravidez da

top, Na verdade, ele servirá

para hospedar o bebê que
a ex-namorada de Tom,
Bridget Moynahan, espera,

� � PREPARAÇÃO
Para interpretar o
minerador Lucas, seu
personagem na próxima
novela das seis da Globo,
Eterna Magia, Cauã
Reymond está
aprendendo a tocar gaita,
tem freqüentado aulas de

dança irlandesa e

equitação. A cultura
irlandesa será um dos
temas da trama que
ocorre entre as décadas
de 30 e 40. O galã tem se

dedicado as aulas para
compor seu personagem
e deixá-lo com mais
veracidade,
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• DIVIRTA-SE

SOBRE O JOGO

É um jogo de

lógica muito

simples e

viciante. O
objetivo é

preencher um
quadrado 9x9
com números de
1 a 9, sem

I repetir números
em cada linha e

cada coluna.
Também não se

�
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Mande sua ;iada para ° ExtraJ
extra@ocorreiodopovo,com.b4
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j
O Louco Pescador J
No hospício, o doido, sentado num banquinho, segura uma vara �
de pescar mergulhada num balde de água. O médico passa e .�
pergunta: i
- O que você está pescando? I
- Otários, doutor. • ;
- Já pegou algum? I
- O senhor é oquinto =

= .

�

i
,

!

Libra 23/9 a 22/10
Não se chateie só porque não estão querendo
mais andar no seu balanço ou passear na sua

gangorra, libriano. Podem estar a fim de brincar
de outra coisa, Hãn? Claro, com você, Mas
invente algo diferente, e logo, pois seu

coleguinha já está ficando tonto com sells sobe
e-desces e seus vaivéns. Ah não, esconde
esconde não vale!

Escorpião 23/10 a21/11
Você está acostumado a usar seu ferrão como

luneta e ficar só observando, só sacando os

outros, não é? Como bom escorplano, nada é
superficial, você sabe que há multo mais por
trás de tudo, Mas tanta Informação, tanta
emoção, às vezes não o deixa multo agitado?
Transformar é o seu verbo: faça as Inquietações
virarem grandes produções,

Sagitário 22/11 a 21/12
A questão é saber se você alcançou o alvo ou

não 9, depois disso, encontrar as flechas
lançadas, O grande lance é a excitação de
lançá-Ias e o fascfnlo de sua trajetória até o

alvo, não é/? O que você vinha mirando parece
entrar em foco ago\a, Cumpriu as etapas de
crescimento necessárias e resolveu suas

pendengas? Então acertou na mosca I

��SEM TEMPO
A atriz Giovanna Antonelli
não vai nem ter tempo para
aproveitar a lua de mel.

Logo após o seu casamento
com o norte-americano
Robert Locascio, que
acontece no dia 5 de maio,
Giovanna volta correndo

para o Brasil. Ela confirmou
sua participação na próxima
novela das sete da Globo,
Os Sete Pecados, título
provisório da trama.

Segundo a assessoria da
atriz, ela interpretará a

. mulher do personagem de

Reynaldo Gianecchini.

..

��TROCA-TROCA
Adriane Galtsteu não

mais c
.
ndar a

; versã o programa
Viva a Noite. Segundo
informações de Daniel
Oasíro, colunista da
Folha de S, Paulo, o SBT
desistiu de colocar a··
loira para apresentar o
programa Que na

primeira versão tinha.
Gugu líseratc no

comahdb. Salisteu'deve
apresentar um talk
show semanal que já
está em andamento,

• SUDOKU

SOBRE O SUDOKU
A palàvra Sudoku significa 'número sozimo" em japonês, o que mostra exactamente

o objetivo do jogo. O Sudoku existe desde a década de 70, mas começou a ganhar
popularidade no firlal de 2004 quando começou a ser publicado diariamente na

sessão de Puzzles do jornal The Times. Entre Abril e Maio de 2005 o puzzle
começou a ganhar um espaço na publicação de outros jornais Britânicos e, poucos
meses depois, ganhou popularidade mundial. Fonte: wikipedia.org

.. HORÓSCOPO

Sogra estrela
O genro chega perto da sogra e a surpreende com a seguinte
frase:
- Sogrinha, eu gostaria muito que a senhora fosse uma estrela!
Ela não cabe em si de felicidade e responde:
- Quanta gentileza, genrinho. Por que você fala isso?
- Porque a estrela mais próxima está a milhões e milhões de

quilômetros da Terra.

.. SOlUÇÃO

Áries 20/3 a 20/4
Você não engana ninguém se vestindo de bege
e se fingindo de transparente. Avalie com

cuidado: vale a pena fazer de conta que não é

com você? Calçar as chuteiras, largar na frente
e pagar pra ver, sem ter medo do que esta por
vir, sim, é uma atitude ariana. E fortifica. E um

excelente tônico para a auto-estima. Vai perder
a chance de marcar gols?

Câncer 21/6 a 21/7
o engraçado é que, mesmo refazendo os

mesmos caminhos, virando e revirando as

curvas de sua concha, você sempre encontra

alguma coisa diferente. Caixa de surpresas,
cartola de mágico: no itinerário canceriano há
constantes novidades. Que maravilha ser um

poeta pela própria natureza, ter olhos sempre
vivos como as crianças!

"
"

Capricórnio 22/2, a 21/1 �
Lua em Capricórnio de novo? É, acontece todo �
mês, por uns dois ou três dias, Suas �
características são potencializadas? De certa �
forma, sim, e também faz ficar mais ligado nas t
suas emoçôes. Já que você tende a ficar mais �
ensimesmado, faça aquele passeio que você �
gosta, suba a montanha, ruminando as ervinhas�
do caminho, contemplando a paisagem",

•

Touro 21/4 a 20/5
Tipos terráqueos vezenquando têm certa
dificuldade para decifrar os códigos, senhas e

demais acessórios de segurança do
Inconsciente, O taurino Freud bem que tentou

explicar multa coisa, conseguiu bastante, mas a

outra parte do trabalho cabe a você, Como?
Cada um tem seus métodos de
autoconheclmento, Espelho, espelho meu".

Leão 22/7 a 22/8
Chamaram de lagartixa, jogaram você na parede
e você nem reclamou, Que coisa linda ver um

leonino se consumindo em paixões agudas .. , Já
que chove a cântaros na sua horta, não há

espaço para outras atividades que não estejam
relacionadas às artes do cupido. Feche a leo
caverna e engula a chave, Sua presa não vai

. reclamar,

•

Aquário 21/1 a 18/2 �
Ficou alguma pendência de ontem, anteontem, :
tresantontem? Heln? Providências já, pedem os:
céus, Limpe a pauta, tire os entraves �
burocráticos da frente, que atrás vêm novas �
gentes, novas coisas, um trem de novidades Z
bacanas querendo espaço, Nada de velharias :
atravancando seus armários, suas caixas, seus �

aquários", �
•

, ;;
•

Peixes 19/2 a 19/3 ;
Val ao teatro? Você é o ator e o palco é seu mar;
digo, seu chão, Talvez dramas e sacrllfclos

Ialcancem a realização de sua nobre causa e,
quando menos esperar, você estará sendo :

aplaudido, Curta o seu aniversário, entregue·se �
aos admiradores, Afinai, quem não gosta de
oontete? Até na água a purpurina tem um efeito'
todo especial."

'

Virgem 23/8 a 22/9
Folga pra quê, se você tem tanto a dar? A Lua
em Capricórnio sinaliza que hoje você não
apenas veste a camiseta, mas também val suá·
la bastante, Carreira, atividades profissionais:
baixou o espíríto workaholic vlrglnlano, no maior
gás, O melhor é que seu esforço pode render
muito oom o passar do tempo: aumento,
promoção, propostas.,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Cuidar do seu diário de bordo ajuda a contatar
suas necessidades mais prpfundas, seus
desejos mais recônditos, Revoluções que
ocorrem assim, pá, num estalar de dedos, têm
a ver com você, clare, mas talvez vpcê precise
um pouco mais de 'tempo e espaço para
metabollzá·las, Afine os ouvidos para escutar as
batidas do coração,
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LANCE E ARTUR

O personagem do ator Murilo Benício, o Artur de Pé na
.

Jaca (da Globo), só não é o mais chato da televisão
brasileira porque existe o ator Marcos Pasquim, da
mesma trama, que interpreta o Lance - esse vence com

folga! Ninguém suporta essa novela

moagoncalves@netuno,com.br

Por Moa Ganç\alves

TRocaUIDADE
.

Nir seg\;lhda-féira (125', a bonita
Solange E. Kazo, amor
platónico de um amigo em

êomum, recebeu todo carinho
e apreçQ de seus amü�o� e ;w.
familiares pelà troca de idade.

BLOG

A minha querida amiga Diana
Couto, jovem empresária
jaraguaense, inovou seu sistema de
aproximação com os seus clientes.
Entre umas e outras mudanças,
ela lançou recentemente um blog
da sua loja Fashion Rosa Choque.
Assim, pode interagir e mostrar

todas as suas coleções, promoções,
eventos e também receber
sugestões para a sua loja. O blog é

www.ladyrosachoque.blogspot.co

QUER SER CAPA DA REVISTA?
O Shopping Center Breithaupt
e a Revista Nossa uniram forças
para fazer você curtir a vida
como uma estrela! Até sábado,
quem passar no estande de
fotografia vai concorrer a uma

viagem e ter a chance de virar
ca a da Nossa!

O CORREIO DO POV

TE CONTEI?
o niver dos irmãos Eve e Vini
Wodzinski movimentou uma galera
selecionada e muito divertida, no último
sábado (10), no Scar Lounge Bar.
**

Já a festa Arguille, que era para ser um

agito total, foi um fracasso - segundo,
claro, as poucàs pessoas que foram
prestigiar o evento. Pois é, depois
reclamam de falta de opção na cidade.
**

Nadilma Tavares já está antecipando os

convites para quem quiser passar
momentos agradáveis durante a Páscoa,
ern seu paradisíaco hotel Estância
Ribeirão Grande.
**

O empresário Afonso Cunha; ao lado
da família, é um dos freqüentadores
assíduos de Balneário Camboriú, pelo
menos nos finais de semana.
**

Pra quem gosta de uma boa música, a
blumenauense Cristina Roncaglio, que
atualmente reside em Berlim, voltou à
cidade para show nesta quinta-feira, no �Teatro Carlos Gomes. .

**

(47) 3370-4522

. J��I�. pEi.tM ICI;:IAEL JA�KS.ON
Agora o1iexcêntrico popstar apela à nostalgia para dar a
volta po ima.;.; Segundo 0.�ew M�sical Expres�, o
quase- "artista pretende' reunir seus irmãos e
ressus Ja.ckson 5 para uma série de shows em
Las V " O tal ret,?rno pode render cerca de 909milhõ , reais - um bom alívio para quem está está
afooado em rílvldas. A intenção é ::Iinrl� f"f"'1c;;trllir �ntrp
Q!iJtra&j Mrn parque t.�rnátioo <II) ern'hjevsd.a" com �a$e
na vldà ae Jackson. Deixem as crianças longe dessal

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com
confira em nossa versão on.llne as coberturas completas dos eventos

,

Ana Paula Eggert esbanja simpatia, fazendo presença no SCAR Lounge Bar.

TAMBÉM RETORNANDO ...

O Camisa de Vênus; grupo surgido em 1982 em Salvador,
anunciou na última quinta (8) em seu blog
(www.camlsadayaous.natlbloQ/)que estará de volta ao
batente em breve. Segundo o site, o Camisa de Vênus retorna
aos palcos com sua formação original para uma grande turnê
nacional com a participação do guitarrista Luiz Carlini e do
baterista Denis Mendes. O primeiro show da turnê será no
final de abril no Festival da Cerveja, em Divinópolis, Minas
Gerais.

,
.

SORVETASSO
"

Àqueles que sentem falta dos sabores dos bons tempos
do Sorvetão fica a dica: "tio" Julmir continua metendo a
mão na massa! Bate-papo em nosso blog revelou o

contato pelo 3372 0851 para encomendar um pote de
mini-chiclete, marta rocha ou flocos pra matar o desejo
daquele sorvete caprichado que a gente sempre
encontrava na Marechal. Destaque na pedida para a
delícia yogurt com amarena.

BLUE MAN GROUP NO BRASIL
Oh sim! O genial trio de azulzinhos está com o verde
amarelo previsto em sua nova turnê "How to be a

Megastar 2.0? Aestréia no país será de 21 dejunho a 8
de julho no Credicard Hall, em São Paulo, e de 13 a 22
de julho no Claro Hall, no Rio de Janeiro. Para amantes
de música criativa e bem-elaborada, conhecer o site
www.blueman.com ou o DVD do grupo "The Complex
Rock Tour Live" é altamente sugerido.

TECHNOSEXUAL GENERATION .

. ,i!�,· )-.
�

�
"

Com f�co FO "público de blogs", a

Calvin Klein anunciou o lançamento
da fragrância CK in2u.
Segundo a Calvin Klein, o perfume é
voltado para a "technosexual
generation", a geração que nasceu
entre 1982 e 1995 e que hoje usa

blogs, torpedos [SMS] e às MSN's da
vida para namorar e se comunicar.
O lançamento do perfume está
previsto para daqui um mês,'

.

QUEREMOS O FX FUNCIONANDO!
Fica aqui em nome de todo cidadão XY jaraguaense o pedido
à nossa operadora de TV à cabo, que providencie com um

pouco mais de agilidade a correção dos erros há meses

ignorados na transmissão do Canal FX, indubitavelmente
um dos melhores nomes da grade. Contatado, o SAC
informa infelizmente não haver prazo determinado para
investimento na melhoria ... A gente até entende, porém
pergunta: já que não funciona corretamente, ele também não
está sendo cobrado, não é? Daniela Dematté
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