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41 RECURSOS: GOVERNO FEDERAL VAI REPASSAR R$5,7 MILHÕES PARA SANEAMENTO BÁSICO EM JARAGUÁ DO SUL

Transtorno ao' passageiro

PM reconstitui
crime de menina
em Joinville

A polícia de Joinville
realizou ontem, a

reconstituição do
assassinado da menina
Gabrielli Cristina Eichholz,
2 anos, que foi estuprada,
estrangulada e jogada na
pia batismal de uma Igreja
Adventista de [oinville. O
delegado Rodrigo Guzzo
destacou que o pedreiro
Oscar Gonçalves do
Rosário, 22 anos tinha

passagem na polícia por
furto em [oinville, além de
ter sido acusado de
molestar meninas na
cidade de Canoinhas,
onde foi detido.
• 82-5

A mudança no trânsITo, aliada à fa�a de abrigos nos pontos de ônibus, tem como resultado transtornos e descontorto aos passageiros. A chuva incomoda e o sol castiga. • 3

RELIGIÃOJARAGUÁ DO SUL GUARAMIRIMTJD anula final e ouve amanhã
comissão disciplinar Papa prega

celibato e criticá
casamento entre

homossexuais

Empresa acusada

de descumprir
direito trabalhista

Moça de 17 anos

sofre tentativa
de estupro

PIERO RAGAZZI/OCP

Depois de anular a final da
Primeira Divisão, a
.comissão disciplinar da
Liga Jaraguaense, presidida
por Ruy Lessmann,
apresenta amanhã as

justificativas no tribunal da
FCF, em Balneário
Camboriú. Decisão teria

acontecido mesmo'com
uma liminar a impedindo a

partida.
.8

Cerca de SO trabalhadores
do Frigorífico Minuano, no
Santa Luzia participaram de

paralisação na manhã de

ontem para exigir salários

atrasados. Todos os 290

funcionários devem fazer

greve se o pagamento não
sair hoje:
.5

Dois homens abordaram
S.R no Bairro Imigrantes e

a levaram de automóvel a
um matagal, na localidade .

de Ponta Comprida, para
estuprá-la, A moça resistiu

e os delinqüentes fugiram.
A polícia ainda não tem pistas
dos dois bandidos.
• 5

o papa Bento 16 reafirmou
a necessidade do celibato
para os sacerdotes ontem,
através de documento

divulgado pelo Vaticano.
Também condenou o

casamento entre

homossexuais.
81

MíNIMA

Sol com nuvens

CONFIRA O MAPA DO TEMPO
• 86
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realizado com os apenados no

Presídio Regional.
Impressiona também ao

senador o Centro Cultural,
que abriga entre outros

aparelhos culturais, o melhor
teatro de Santa Catarina. E

agora a Arena Jaraguá, consi
derada "uma das cinco melho
res do mundo. Para o senador,
ufna região que construiu
modelos deste porte precisa ter
a contrapartida especial
mente do Governo Federal no
que se refere à infra-estrutura:
transportes,' com estradas
modernas, aeroportos e portos.

Ganha assim o Vale do
Itapocu um parceiro excepcio
nal para fazer eco às suas

reivindicações. Esperamos
receber em breve a 'visita de
Raimundo Colombo para que
pessoalmente venha firmar

.. este compromisso com nossa

Região.

Logo neste micro de
· mandato o senador Raimun
do Colombo mostra uma

grande preocupação em se

aproximar dos problemas e das
comunidades do Vale do Ita-.
pocu. Através de seus asses

sores, que visitam a Região,
o senador deixa claro que
pretende estar presente nas

cidades e também ser o por
ta-voz das reivindicações que
possam ser levadas ao Gover
no do Estado e a Brasília. O
senador faz questão de ressal
tar a importância que atribui
a Jaraguá do Sul e Região pe
lo modelo que se constituem
não só para Santa Catarina,
mas também para o País.

O senador se refere direta
mente a uma implícita, porém
bastante atuante parceria
público-privada, cuja inicia
tiva partiu historicamente das
empresas e de suas entidades

I

O spoador faz questão de

re�saltár a importância
que atribui a Jaragliá dQ
Sul e Região pelo.modelo

- que-se censntuem"

• DOS· BLOGS

IMi�uicARTA 1!1)�1 NASSIF GUTERMAN

o que agora
é possível
À propósito da vsnaoe Junior,
pergunto aos meus curiosos
botões se Chávez, Rafael.
Corrêa e Cia., neste
subcontinente um tanto
rebelde, seriam possíveis em

tempos de guerra fria.

Respondem que não,
impossível, antes de se

estabelecerem seriam
derrubados pelo reacionarismo
local com a inestimável ajuda
da CIA, caso não fosse
mesmo indispensável a

\

intervenção dos legionários
romanos. Surpreso, digo:
"Legionários romanos?".
Desta vez os botões

permitem-se um sorriso, e

esclarecem: -os legionários
estavam para o império romano

como os marines estão para o

império americano. Perplexo,
recomendo aos meus botões
que leiam os editoriais dos
jomalões nativos sempre a

postos para enaiecer o exemplo
democrático oferecido de graça
ao mundo todo pelos Estados
Unidos.

Síndromes e

psicologices
Anos atrás fui consultar meu
neurologista. Julgava ser

vítima, do transtorno de

hiperatividade e déficit de
atenção. Havia saído um livro
sobre o tema. Já tinham me

alertado que era muito
marketing e quase nada de
ciência. Mesmo assim havia
um conjunto de fatores que
identifiquei em mim. Perdi a
consulta, porque não tinha
nada, mas ganhei em
conhecimento. Quando se

tratam de sintomas de
comportamento', essa visão
"cabeça de planilha" do
médico patina. O
comportamento pode ser

afetado pela educação do
indivíduo e, em muito, pelos
próprios valores da sociedade
modema. Entre o

comportamento "estranho" e a

patologia há um universo de
gradações. Só que, nos últimos
anos, a praga do marketing
passou a assolar a psiquiatria e,
com ela, o recurso de categorizar
os sintomas.

Um pouco de
diplomacia
Talvez seja cedo para
concluir, mas a negociação
entre EUA, Síria e Irã sobre o

lraque, no final de seman�
.aponta uma mudança
importante na atitude dos
americanos em relação a

seus principais inimigos.
Embora no passado já
tenham aceitado conversar
com adversários ferozes,

"

ainda que somente em

fóruns multilaterais, os EUA
vinham evitando um diálogo
mais próximo com aqueles'
países que, em sua opiniãc,
fomentam o terrorismo. É
possível que, como resultado
de pressão política interna,
tanto Washington como Teer�,
tenham resolvido adotar o

pragmatismo, ao menos no
,

que diz respeito à tragédia do
Iraque. Como comentou o N�I�
York Times, "dada a

,

profundidade das tensões, a,'
grande conquista do Iraque
parece ter sido a de juntar, na,
mesma sala, tantos países

.

com relações estremecidas":

. .

representativas, como é o caso

das ass.ociações comerciais e

.' indusi:;iais' de toda a- Região.
N� casO de [araguá do Sul, o

senador corisidera que são
·

modeladas os, exemplos de

parceria nas áreas da Saúde,
·

com a criação de hospitaisde
referência .é�alta ,tecpologia;
na .área Educação, principal
mente 110 que se refere ao

ensino fundamental;'e na área
de Segurança Publica, através
do apoio aos corpos de bom-

· beiras voluntários e o trabalho
de resgate' da cidadania

• ENTRE ASPAS

" liMe sinto muito b-em o'õmo-militante do PT. Não preclso ser deputado,
presidente do PT ou mlnlstro para fazer política, para ajudar o presidente Lula
a governar o Brasl'. Basta ser 'militante tio PP

-
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Ex-ministro José Oirceu sobre o atual momento da sua vida
�.�" .»,
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"Sou como Santo Expedito, pOlíticO das causas impossíveis"
Ivaldõ Kuczkowski, ex-presidente dáCàmára-de Guaramirlm.:sobré a,p,ossibilidade:de sair como candidato a

vlce-pretelto no ano que vem. .;.' -', " -,

o

:�, ,: o'.
• c _-:�:."r <, . }. ". .

"As críticas que não se sustentam.,se�perdem;ilo tempo.:O que está-sendo feito.se sobrepõe às
críticas". ' .' L,t'\ir" (��.: ;;,.�_;" \ .. ',.' -

/,'
Leõnidas Nora, presidente do PR dé jWaglJ.�'�9,pti.I(.��reis:tJe�l�raçpes daoposlçâô quanto_aoàóyemo �loaCirBertoldi. ,.. .. " c):. Ji.' I
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• PONTO DE VISTA·".': .Rodrigo O.-Fernandes Garcia e Romeo Piazera Jr,
advogados naCassuli Advogados Associadós Áté 'onde íráa produção agricola?� ... -

Sumula vinculante' "S'; justlçà> �ó ;trâba�ho
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dente de trabalho propostas
p�� empregado contra empre-

, gador ou a previdência, inclu
sive àquelas nas quais, ao'
tempo da edição da Emenda

Cq'nstitucriona145/04, ainda
'não havia sido proferida
sentença de, mérito em
'.. "

primeiro grau.
uma questão,' o tribunal' - vinculantes ..

"

Dado o efeito vinculativo
correspondente pode sinteti- Dentre .as referidas sete da súmula editada pelo
zar tal entendimento por meio sLúmulas, há uma-tratando de Supremo Tribunal Federal, a

de um enunciado objetivo, matéiía trabalhista, específi-: autoridade judicial
.

ou

· sintético e conciso,' denomi- camente acerca da compe- � administrativa não poderá se

nado "súmula", palavra têricia dâ justíça dó Tlàbalho escusar de aplicá-la ao caso

originária do latim Summula, para processar e julgar ações concreto; Convém notar, no
que significa sumário, .

de indenização por, danos entanto, que a súmula vincu-
restrito. �0rais envolvendo ambiente lante não pode retirar do .

AEmenda Constitucional de'trabalho. Vejamos:
, :magistrado)' seu poder?e livrenº 45/04 prevê, em seu art.

;

',; ::Egur{ciado: "Compete-à convicção e independência, de
103�A, caput, a possíbílidade

. ]ustiÇp. do Tiabalhoprocessar .forma que, constatando não
de uma súmula ter eficácia �,-julg'ar as ações de indeniza- ter 'Ó fato semelhança com o

· vinculante sobre decisões - Çã9 pú�.4ànosW-0rais e patti- objeto da súmula, poderá
futuras. Com ::,:��,£!.;)'��,f; _,

..

,'
;. "'orrente;s t��i,.l��j�o�i��d�•.. \

-, -,I:""
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avanços muito grandes u'

produtividade da agricultur
..i"

brasileira, será necessária

incorporação de novas áre�'
de terras e para isto o canil
nho tradicional é transform'

, 1

pastagens em lavouras',
avançar sobre as florestj
para abrir novas pastagens.

. Paraminimizar a necessídi
- 1

de de aumento da áre
subtraída das florestas, '�
existe uma resposta: tecnofà
gia. A Embrapa, assim com

)1(,

outras instituições de pesquis
agrícola já demonstraram su

qualificação mas precisamte
recursos.

J!I
Afinal, tanto na agr!.

I'
cultura como na pesquisa;
melhor adubo ainda

I,

dinheiro.

expansão da fronteira agrí
cola.
A adoção dos combus

tíveis renováveis, por outro
lado, demandará grandes
áreas de terras que 'serâo
subtraídas das que hoje
produzem alimentos, como já
acontece atualmente nos

EUA que produzem etanol à
partir do milho e com isto
reduzem as áreas deplantio
de soja e algodão.

O Brasil com seus atuais

49 milhões de hectares
plantados é quem poderá
equilibrar as contas, amplian
do a área plantada, tanto
com cana como com soja,
algodão e milho pois a agri
cultura brasileira só depende
da demanda. Apesar dos

Algumas décadas atrás,
temia-se que o mundo não
seria capaz de produzir
alimentos suficientes para
abastecer a crescente

população do planeta.
Depois dos grandes avan

ços na tecnologia agrícola -

que beneficiou enormemente
a produção no Brasil - esta

questão volta a ser lembrada.
Por um lado temos o

aquecimento global, a

poluição e o .crescimenro
urbane que ao longo dos
próximos anos deverão
modificar significativamente
as condições para o plantio
em grandes áreas do planeta
assim como o fato de que -

exceto no Brasil - existem

poucas áreas novas p,ata a

s���la outrora meramente
consúltrva, �:�de passar a ter
verdadeiro.efeito v�culante/

A reiteração uniforme e

constante de uma decisão
.' sempre no mesmo sentido,

obrig'ató:&.0t>:�: "h�o .�is
, fac�ltativ9'� n:ãq poqen?o..}��r
contrariada. -,

" ',<., ..;U .- !r�j\i:· .

.

o Sup;e'rrió Tribuhãl
Federal já tem prontos os
eh{lhciàdos de sete súmulas

caracteriza o que se conven

cionou chamar jurisprudên
cia. Em determinadas oca-

siões, quando chega a surgir
um consenso quase absoluto
sobre o modo de se decidir

III

III'
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Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac. Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@ocor(eiodopo�o,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa'
Postal19. É.obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados), I'
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O CORREIO DO POVO

RAlO CONTRATUAL: CANARINHO TEM ATÉ 31 DE JULHO PARA ENTREGAR 60 ABRIGOS DE PASSAGEIROS
.

,
.

âmara convoca secretário

._

ara explicar sobre abrigos
Afonso Piazera será

uestionado sobre

dêialhes das obras,
que não começaram

CAROLINA TOMASELLI
ARAGUÁ DO SUL

QA construção de abrigos de
assageiros pela Viação
anarinho, empresa conces

sionária dos serviços de

transporte coletivo do

unicípio, será discutida em

essão da Câmara de
ereadores. Por solicitação do
reador Ronaldo Raulino

(sem partido), o secretário de
rbanismo, Afonso Piazera,

será convocado para tratar

esta e de outras obras
revistas no contrato de

concessão dos serviços de
coletivo do

unicípio.
Emmarço do ano passado,

rojeto aprovado pelo
egislativo prorrogou o

o'tltrato de concessão com a

Canarinho por mais dez anos
sem licitação, mediante
investimentos da empresa da
ordem de R$ 3,7 milhões no

stema viário da cidade. As

obras, com cronograma por

etapas até 31 de dezembro de

2008, integram o Projeto

CÉSAR JUNKES/OCP

Raulino: ''Apresentação do projeto cabe ao Executivo" Terrys: "Pedestre não precisa disputar espaço com os veículos"

Transjaraguá. De acordo com julho de 2008, a Canarinho falta de respeito de motoris-
o item b da cláusula quinta deverá ter construído um total tas nos locais onde há faixas
do contrato, a empresa tem de 180 abrigos. Se a empresa de segurança e defendeu
até o dia 31 de julho deste ano descumprir alguma das uma campanha de

para proceder a implantação cláusulas, está prevista multa conscientização.
de 60 abrigos cobertos de contratual de 10% (R$ 370 O vereador Ronaldo

passageiros. "Mas a quatro mil) do valor total de inves- Raulino também solicitou a

meses do prazo as obras 'ainda tirnentos. presença do diretor-presi-
não começaram", ressaltou o O trânsito também foi dente doSamae, Luís Fer-

vereador. tema abordado segunda-feira nando Marcolla, para falar
Além de saber quando os pelo vereador Terrys da Silva sobre a liberação de R$ 5,7

abrigos serão construídos, (PTB), que defendeu a milhõespelogovernofederal
Raulino disse que quer ouvir realização de estudos no para investimentos em esgoto
do secretário qual o material sentido de implantar sanitário (leia reportagem na

que será utilizado, formato, passarelas para pedestres nos página 4). Também serão

custos, local onde serão cruzamentos e trechos mais convocados ClaudiaMeurer
instalados e outros porme- movimentados domunicípio. Müller, da Secretaria de
nares que, informa, não A proposta é garantir a Planejamento e Gestão, e o

constamno contrato aprovado segurança dos pedestres, que responsável pelo setor de

pelos vereadores. "O projeto "não vão precisar mais Telecomunicação da

(das obras) deve partir do disputar espaço com os prefeitura, Joaquim Alberto

Executivo", disse. Até 31 de veículos". Ele citou ainda a Domingos.

Candidato
"iO presidente da Marisol,
Vicente Donini, será indicado
r,

para presidir a Associação
Brasileira da Indústria Têxtil.
d lanúncio será feito nos

próximos dias pelo presidente
a entidade, [osué Gomes da
Silva, que acumula as

pr.esidências do Iedi (Instituto
çle Estudo para o Desenvol
vímenco Industrial) e da
'çoteminas.
"Josué é filho do vice

presidente, José Alencar.

.p'�gamento
.

A Prefeitura de Jaraguá do
Sul promete quitar as dívidas
de setembro, outubro e

novembro, com fornecedores e
"

demais credores, até sexta-

feira. Os débitos de dezembro

s�?ão quitados numa "próxima
etapa". O governo garante
ue, este ano, as contas estão',
�mdia.

� Linhas de baixa tensão e. iluminação pública na Wf:I:

Augusto Demarchi, no Três Rios do Norte, e implantação
'da parte pluvial na Rua Germano Stolf, na Vila Lenzi.

AUTOR: Dieter Janssen (PP)

- Telefone público nas proximidades do Mercado do Chico,
no Rio da Luz 2; patrola e macadame em ruas do Rio
Cerro: Armandus Rengel, Willy Guinther, Ribeirão Alma,

T.ifa•.J....�••••.•
v

•.•.••
ali;

..R.íbel·rão . pre.t.o, A.u.
r

••.
o

•.r.� •.
,. T.ifa.. Mathias, .•.E.r

..
i�•••..
h.•••.•..

�.Mat1:uas, Ricardo <Fntzke, 10teatn,íZntqs Roeder e A1k1ta y
,

Hartz, Ruas Leopoldo Shünke, Johann Bruch, e no Bairro,� :

Três Rios, do Sul até a Rua Augusto Demarchi e laterais."
Restauração da Rua Arthur Gumz, no Rio Cerro. I •

AUTOR: jurandir Michels (PV)

- Retirada das placas que proíbem estacionamento nas

laterais da Rua Thomaz Francisco de Góes, na Nova·
Bra�íI.ía; limpeza e roçada das margens da R�a Amazonas ..�

e R�a $antq_ Ana, na Tifa Mattip.s; instalação de. bb
res nos semáforO$ sãs élupresasM
ixa de pedestres na edicionârio Antô

Cât ;Perreira, na Nova Brasíliã,
AUTOR; Terrys da Silva (PTB)'

- Serviços de patrola, macadame e roçada na região do
Macuco Grande e Pequeno.
AUTOR: Jaime Negherbon (sem partido)

- Instalação de telefone públicq 'na Rua
lun. nb Bairro Jcão Pessoa ..,·

Maristela Menel (PT cio B)

- Recapeamento asfáltico na Rua Luiz Sarti, no Nereu
Ramos, danificada pelas obras do Samae.
AUTOR: Eugênio Garcia (PSDB)

- Construção de área de lazer COnl espaço esportivo e

cultU..ra1, em propriedade da prefeitura, localizada na

Len
.

�tJ Ronaldo Raulinc (s.efu Partiao)

� Íiht;)li:lntação de semáforo ehtte as ruas João Ftanznér,
esquin� com a Antônia João Macedo, no Bairro São Luiz,
e tachões na confluência da Rua João Januário Ayroso, no
Jaraguá Esquerdo.
AUTOR: José Osório de Ávila (PFL)

- Alargamento e concretagem em determinados pontos
Instituto Rã-Bugiq.

os vereadores

Insistência
Deve ser protocolado esta

semana, naCâmara, o projeto
que põe fun ao nepotismo na

administração pública, de

autoria de um grupo de
vereadores. Outra proposta
semelhante, de iniciativa

popular, também deve dar

entrada na Casa nas próximas
semanas, após conseguir 5% de

apoio dos eleitores jara
guaenses (cerca de 4,5 mil),
conforme determina a Lei

Orgânica.

.,

ACârnarad,*lÇll'agtiádoSul
vai conceder ao governador
Luiz Henrique (PMDB) o

título de cidadãohonorário.A
iniciativa partiu do vereador
Pedro Garcia, do mesmo

partido, que aPontou três
motivos: "postUff:l: moral,
trajetótia,.políUÇae·dedicação
à região".

Razões
As alterações no trânsito de Jaraguá do Sul têm origem

no governo Durval Vasel, quando os ex-secretários

Otaviano Pamplona e Afonso Piazera tinham visões

conflitantes sobre o sistema da cidade.
O primeiro venceu a disputa e, agora, o outro teve a

oportunidade de implantar o modelo que defendia há 11
anos. Pura insistência.

Trabalho social
o presidente do Instituto Isaac, JaksonJosé de Avila, deve

\

apresentar na Câmara 8: proposta de trabalhos sociais que

pretende realizar em Jaraguá do Sul, em convênio com os
.

governos municipal, estadual e federal.
O instituto vai atender pessoas carentes oferecendo

serviços de fisioterapia domiciliar, médico, odontológico,
entre outros.

Conversão
o líder do governo Lula (PT) na Câmara Federal, deputado

José Múcio Monteiro (PTB-PE) presidiu o PFL nacional e
foi indicado para compor a chapa presidencial com o

candidato Fernando Henrique Cardoso (PSDB).
Monteiro iniciou a carreiana Arena, partido que sustentou

o regime militar. A conversão (não se sabe se deputado ou

do PT) é fruto da politicagem reinante no país.

mHome

RecordeTempo curto
Além da construção de 60

abrigos de passageiros até dia
31 de julho, a Canarinho
tem que concluir a ade

quação física e operacional
do atual terminal urbano. As
obras nem começaram. O
contrato que prorrogou por
dez anos a concessão à

empresa prevê multa de R$
370 mil.

Se depender da vontade
dos partidos e das vaidades
pessoais, seis candidatos'
devem disputar a Prefei
tura Jaraguá do Sul, no
ano que vem. Em 2006, o
município concorreu às

eleições parlamentares
com oito candidatos a

deputado estadual e três a

federal. Absurdo.

Oposição
A vereadora Maristela

Me�el (sem partido) acusou o
governoMoacir Bertoldi (PR)
de querer empurrar goela
abaixo a reforma administra

tiva. "Quer transferir para nós
a responsabilidade da má

gestão- i,iSe não tem compe

tência para administrar, vai
. para casá", alfinetou.
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À FRENTE: JARAGÚÁ DO SUL TRATA 50% DOS RESíDUOS

Cídadovai receber R$ 5 �7 mi

"'para saneamento básico
<>::� Dinheiro vai financiar

. ,a consnução de redes
i:,."coletoras de esgoto da

::� ETA Ilha da Figueira
�-?--..�
K�:' '

�.�� I

\ ffl<ELLY ERDMANN

i!.�ARAGUÁ DO ,SUL
('/

.�..
'

O governo federal vai
�repassar R$ 5 milhões e 700
�.....

,t.�h1il ao projeto ele implantação
\, �?-e sistema coletor de esgoto

�:eth)aragLlá do SuL O recurso

r yem através de fundo perdido,
"., par meio do PAC (Programa
" de Aceleração do Cres- -

-

cimento).

r.Conforme o diretor do Samae,�;����s ��[l�ando �arc�lla, a

I"�ldeta
e injetar o dinheiro em

edes coletoras nos bairros
,

Centenário, Vieir-a e João
essoa. Todas estarão inter

ligadas à ETA (Estação de
+Tratamento de Esgoto)
localizada na Ilha da Figueira.
A continuidade da Bacia 3
inclui, a colocação de 30

o�;quilômetros de extensão de
�l:rtubos e 13 elevatórios de

i;;�sgoto e pontos de recalque.
�1\ obra ainda não tem data

;��:para começar porque de-,
ti' pende 'da liberação do ,

. dinheiro. Mas, segundo
"

Marcolla, a expectativa é de
, que até meados de junho ou

. julho, os operários contratados
, �. já estejam trabalhando
8.:n<tque!a região; "Os prazos do
. �

.1'

<�
, ��������

Estação da Figueira é semelhante a do Agua Verde, uma das primeiras a ser concluída no município

municipal.
BACIA 4 - O diretor do
Samae lembra ainda que para
oferecer o serviço àmaioria dos
jaraguaenses é preciso
construir a Estação Coletora
do São Luís, cobrindo também
os bairros Barra do Rio Cerro,
Tifa Martins, Barra do Rio

Molha, Nova Brasília e Vila
Lenzi. Aprevisão é dar o ponto
de partida da obra no segundo
semestre de 2007.

chegar aos 86%.
Esta porcentagem colocaria
Jaraguá do Sul entre as

primeiras colocações em Santa
Catarina no quesito sanea

mento básico,muito à frente de
Joinville, por exemplo. Amaior
cidade do -Estado oferece
tratamento de resíduos a apenas
,9% dos habitantes. Já Blu
menau não chega nem mesmo

a este .número, atingindo
somente 3% do território

PAC são curtos. Em breve
teremos de abrir a licitação
para definir a empresa
responsável", explicou.
A inauguração das redes
coletoras está prevista para
acontecer em 36meses apartir
do início da construção. Com'
isso, cerca de 60� da popu

lação jaraguaense terá esgoto
,tratado, 10% a mais do que
atualmente. Em três ou quatro
anos, o objetivo do Samae é

I

. Aciac elege diretoria por 'aclamação;
CORUPÁ

.... '.�

l'.'
,

O Conselho Deliberativo da
Aciac (Associação Comer

cial, Industrial e Agrícola de

-Corupá) definiu, na noite de
ontem, a diretoria que fica à
frente da entidade ao longo
de 2007. Pelo segundo ano

consecutivo a presidência
ficou com o contabilista
Orides Klitzke e, o posto de

vice, com Alcides Hahn.
.

A exemplo do que aconteceu,
em 2006, a chapa dos dois. foi
à única inscrita, sendo eleita
mais uma vez por aclamação.
Completando o time, Roland
Behling assume novamente

como secretário e Sidney
Neuber, o cargo de tesoureiro.
A posse ainda não tem data
definida, mas, o mandato
segue até fevereiro de 2008.
Entre os serviços prestados
que são destaque, segundo a

\
J5:J'

Orides Klitzke(E) e o ex-presidente da Aciac Herrmann Suesenbach

direção, está oÚtil-Alimen
tação, que já movimentou
cerca de R$ 30 mil dentro do
comércio corupaense. Outro
é o convênio firmado com

planos de saúde, responsável
por repassar todo mês 2% do
total arrecado à associação.
Para este ano, a principal
meta é instalar o Conselho-de

acontece em Guaramirim � 3

Jaraguá do SuI. A Aciac tell\, r

atualmente' 127 integrantes "�I
dentre eles, 57 do rame o

comercial, 24 do segments f)

industrial, dez do se to 1,

agropecuário e 36 prestador
de serviços. (KE)

Os bombeiros de Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Araquari receberam, ontem, equipamentos
-. para o combate a incêndios. A doação. somou cerca de R$ 24 a R$ 28 mil em mangueiras, cintos

,

L' ,
de segurança e ventiladores próprios para a exaustão defumaça e gases tóxicos. Os materiais
foram entregues pelos irmãos Dilnei e David Marcellino, que os ganharam como pagamento pela
participação na equipe de helicópteros do GP Brasil de Fórmula 1 de 2006.

f·

/,
'-
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CHANTAGEM: SINDICATO DIZ QUE EMPRESA AMEAÇA DEMITIR OU CANCELAR FÉRIAS DE QUEM PARAR

Funcionários' protestam contra salários atrasados
PIERO RAGAZZI/OCP

Descumprimento dos
direitos trabalhistas
causou paralisação no

Frigorífico Minuano
� ,

DAIANE ZANGHELINI
:; ,

J'ARAGUA DO SUL

atraso há cerca de quatro anos.
�Tem gente que recebe a folha
e sai do banco sem dinheiro

porque o salário não foi
depositado. Várias vezes paguei
as contas com juros",
comentou. Operário da
Minuano há três meses, João
de Oliveira, 42, disse que a

gerência ameaça cancelar as

férias ou demitir funcionários
,

que planejam paralisar as

atividades.
O presidente do Sindicato

dos Trabalhadores das
Indústrias da Alimentação,
Sérgio Eccel, diz que o não

depósito do FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de

Serviço) é outro problema
enfrentado pelos trabalhadores
do frigorífico. Ele informou que
a empresa deixou de depositar
o fundo de alguns. funcionários
entre 2001 e 2003, e que agora
está parcelando obeneficio por
exigência do Ministério do
Trabalho.

De acordo com Eccel, a

gerência garantiu pagar o

salário de . todos os

trabalhadores até hoje. Esta é

a segunda vez no ano que parte
dos funcionários da Minuano

protestam contra o

descumprimento dos direitos
trabalhistas. "Semana passada,
sete funcionários ganharam
advertência ao ameaçarem

paralisar", informou. O
sindicato acionou oMinistério
do Trabalho para conversar

com os administradores da

empresa sobre os problemas
enfrentados .

A sede do frigorífico fica em
l..ajeado/RS.O grupoMinuano
assumiu a antiga Frigumz do

município há cerca de quatro
anos. Hoje, a unidade conta

com 290 funcionários. A

reportagem foi informada que
somente a área administrativa
da matriz poderia se

pronunciar sobre o assunto,
mas o responsável não foi
localizado até o fechamento
desta edição.

� Cerca de SO trabalhadores
'do Frigorífico Minuano

(antigaFrigumz), BairroSanta
Luzia, participaram de

Çparalisação na manhã de

':@ntem - das 7h45 às 11 horas -

. para exigir pagamento de
; salários atrasados.OSindicato
: dos Trabalhadores das

Indústrias da Alimentação
, garante que todos os
.

funcionários entrarão em

< greve se o pagamento não sair

,.hoje.
\. Segundo uma funcionária

�:que trabalhana empresa há 11

�. anos, e que preferiu não se

.Identifícar com medo de
.. .

�: represálias, o pagamento está

�. saindo com duas semanas de
"

��.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcionários do segunda turno do Frigorífico Minuano trabalharam normalmente ontem à tarde

lAgente de trânsito atira contra o peito Rã-Bugio lança cartilha educativa
�:'

.
.

•

PIERO RAGAZZIjOCP

1 Após a reconstituição do que a mulher está na sala Urba-nização e O Instituto Rã-Bugio para
"

P"

. �assassinato da menina de emergência do pronto- Desenvolvi-mento, disse Conservação da Biodiver-
�:GabrielliCristina Eichholz, 1 socorro do Hospital Hans que será aberto inquérito sidade, a Celesc e a Escola

.

��no e 7 meses, a agente de Dieter Schmidt. "Ela está policial pela Delegacia de 'Municipal Machado de Assis

i(:trânsito Evelise Colin Holz consciente e lúcida, mas Homi-cídios para apurar o promoveram na manhã de

��a Silva, 39 anos, que não quer conversar com nin- caso e que ficou surpreso ontem o lançamento da

f�judava a manter o guém", disse Ana Maria, com a atitude d� Evelise. cartilha: 'Anfíbios da Mata

�solamento do trânsito no informando Evelise deveria "Ela é uma excelente profí- Atlântica'. O material tem o

Hocal,atiroucontraopróprio passar por uma consulta com ssional",afirmou.Segun-do objetivo de auxiliar as
�.....'

�peito. Segundo o delegado um psiquiatra. "Ela não ele, a agente, que tem três atividades de educação
�"Rodrigo Guzzo, responsável corre não corre risco de filhos, pode ter ficado ambiental promovida pelo
=pela investigação sobre a morte", compeltou. abalada com o caso. Ela Instituto. A escola Machado

morte da criança, Evelise A agente passou por uma também ficou sabendo que de Assis foi escolhida para o

teria pego a arma de um drenagem pulmonar para próximo ao local da lançamento por ser uma das

policial Civil. retirar resquícios dê reconstituição, morava a únicas da região que ainda

Gabrielli foi estuprada, materiais, principalmente mãe da criança. não havia participado
estrangulada e jogada na pia sangue. A bala não ficou . Segundo o delegado efetivamente do trabalho de

batismal de uma Igreja alojada no corpo. regional Dirceu Augusto educação ambiental do Rã-

Adventista de Joinville, no O delegado ouviu nove da Silveira Júnior, Evelise Bugio. No total serão

dia 3 de março. testemunhas sobre o caso da estava enfrentandomuitos atingidos cerca de 310 alunos
A diretora-geral- do agente de trânsito. problemas familiares e não desta unidade escolar e o

Hospital Regional de Join- O coronel Salvador suportou assistrr à material é destinado a alunos

��yille, para onde a agente de Siciliano, diretor da Fundação encenação do assassinato do 6º ao 9º ano.

I;,trânsito foi encaminhada, Municipal de Vigilância, da criança. (Redação Para Elza Nishimura

�Ana Maria Jansen, informou subordinado àCompanhia de Terra) Woehl, diretora do Instituto,
��: a cartilha visa popularizar os

anfíbios entre as crianças. "É
um material didático

•

específico 'para os alunos

conheçam e assim respeitem
os anfíbios", explica. Elza
acredita que respeitando os

anfíbios as crianças apren
derão a respeitar os outros

animais. A cartilha ensina

desde a evolução e origem
desses animais, o nome

correto das espécies de
anfíbios, a biologia, respira
ção, alimentação, os tipos de
reprodução, os seus preda
dores e o ambiente em que
vivem. O material é bastante

,

ilustrativo e possui uma'
linguagem simples e dídá-

. tica.

O principal beneficiado
com a cartilha será o projeto
'Chico Mendes - Serra do
Mar: Fonte de Água, Fonte
de Vida' I que agora contará
com o material de apoio. O
objetivo do projeto é

capacitar professores para
serem rnultiplicadores em

educação ambiental. O

projeto visa atender cerca de
7 mil alunos da região. (GR)

ComunicadoestaYaêtla ltsta de
Stispeito porque teste

munhas
. aÍi�maram que

ele saiu às pressas da

,,<?iqadç, no m:¢�l.110 dia do
crime.

O rapaz contou que
estava bêbado e passava
pela rua qiJando viu a

.. mélÚha hritÚ:ando no

pátio da igreja.

cúsado
.

eso pOT

polidais da ci ade às L7
horas de segunda�feira,
quando dormia el)\casa, em
€anôinl;).as. E :não esboçou
qtÍa�quer reação ver os

policiais na sua casa.

J� na delegada, não

ou a collÍéssar o
0,° ...••..•.... " •....•.

);.

c RosáÍ'io éstá com a

prisão preventiva decretada.

A CENTRO IMÓVEIS LTDA, CNPJ n.º04.636.570/0001-23, estabelecidaa
rua Exp. Gumercindo da Silva, 119, Centro, Jaraguá do Sul-SC, comunica
que vem a requerer a FUJAMA ( ..... ), licença de recuperação da área
degredada no imóvel da Rua BerthaWeege, bairro Barra do Rio Cerro, na
cidade de Jaraguá do Sul, matrícula imobiliária n.º 32.527, e também
licenciamento da LAO.
O processo de, impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a partir
desta publicação e o licenciamento será concedido se atendida a legislação
ambiental.

ois
eno ada ,fi

bast�al do templo.
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liia Nacional da Poesia
CÉSAR JUNKES/OCP

i
.

P dia de hoje é especial para
os.arnantes da poesia.A data
é lembrada nacionalmente

i
por coincidir com o

n$cimento do poeta Castro
Alves. Para não deixar passar
erh branco e incentivar os

I

alunos a ter o hábito de leitura
aEscola LuizGonzagaAyrosoI

. prpmove um dia inteiro de
declamações.,

Além dos textos de Castro

Alves, principal homena
geado, os alunos do jardim ao

9º ano vão declamar poesias
de autores locais, comoDaniel
Mendes, Leonir Cimarte,
Isabel Cristina e Gilmar
Moretti. Os poetas estarão

presentes no evento na parte
damanhã. Os alunos já estão
envolvidos com a data desde
o começo de fevereiro. O
evento inicia às 8 horas.

!'Kil:omba'
j ,,}',;lo proximo dia 22 de março acontece na Escola

Wb�rta Bauer o projeto 'Kizomba'. O
..

evento visa a

sooialização e reflexão sóbre a temática da diversidade
étnica cultural. Participarão de oficinas, teatro, dança,
confecçao de máscaras, os alunos do 1 º ao 9º ano.

Além. daexibiçãodo docume.ntário: "Além do5amba
- Contando a História dos negros em Florianópolis".
A atividade visa contemplar a Lei que estabelece o

udo da história e cultura Afro-Brasileira nos

ículos escolares. A 'Kizomba', começa às 8h30 e

vai até .às 16h ..

Çarteira especial �ara Idosos
�Os idosos commais de 60 anos poderão receber a carteira• .J.\ '�

especial que garante a gratuidade ou o desconto nas

passagens em ônibus interestaduais. A informação é do
Ministério do Desenvolvimento Social. A carteira será
utilizada pot aqueles que não têm como comprovar renda
de 'até dois salários mínimos para ter direito ao benefício.
O dócumento será padronizado, terá validade de dois anos
e estará disponível para todas as secretarias através do
Sistema de Informações da Assistência Social. Para a

emissão o idoso deve procurar a Secretaria de Assistência
Social de sua cidade.

Mudanças nas contas
<.'

o, correntistas que têm conta sem movimentação por
"

mais de seis meses não pagarão mais taxas ao banco.
Isso vale também para os que estão com o saldo devedor.
As. determinações são da Federação Brasileira dos
Bà.ncos. A instituição poderá optar por manter a conta�,

aberta ou paralisada e comunicar o cliente. O correntista
terá 30 dias para decidir se voltará a utilizar o serviço.
Também ficou definido que o banco deverá comunicar
o çliente que estiver com a conta inativa por mais de
90 dias. Os bancos associados à federação têm até
dezembro deste ano para se adequarem às novas regras.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Merendeiras
Terminam hoje as

inscrições para seleção de
merendeiras pela Secretaria
de Educação de Jaraguá do·
Sul. São dez vagas disponí
veis e o salário fica em torno

de R$ 650,00. A contratação
dos escolhidos começa no

mês de abril. Mais

informações na secretaria

pelo t�lefone 3372-8122.

Fórum
No dia 21 de março será

realizado o Fórum de
Entidades Não-gover
namentais para Escolha dos
Conselheiros do Conselho
Municipal de Saúde, na

gestão 2007 e 2008. Todas
as instituições represen
tativas da sociedade civil
estão convidadas para o

evento. O Fórum acontece

às 18h30 no auditório da
Unerj.

Concurso
As inscrições para o

concurso para o Corpo de
Engenheiros Navais da
Marinha vão até dia 23. A
taxa custa R$ 62 e o salário
não foi divulgado no

edital. Para mais infor
mações e efetuar a inscrição
acesse o endereço:
www.densm.mar.mil.br, A
prova está marcada para o

dia 9 de junho.

MEC proíbe cobrança.
O Ministério da

Educação publicou hoje no
Diário Oficial a portaria
que proíbe a cobrança de
matrícula dos alunos que
pedirem transferência para
outra instituição de Ensino
Superior. A medida foi
exigida pela Justiça. A
transferência será apenas
mediante emissão de

histórico escolar ou de
documento equivalente,
sem que o aluno tenha que

'

regularizar sua situação
(pagar a matrícula) na

instituição em que estuda.
A transferência feita apenas
com o pagamento da
matrícula causava desen
tendimentos entre estudan
tes e universidades.

RG
Este fim-de-semana acon

tece a última temporada do
espetáculo RG. No sábado,
serão duas sessões, às 19
horas e às 20h30, e no

domingo às 19 horas. Os
ingressos custam R$10,00 e

estudantes e idosos pagam
meia-entrada. Outras
informações no telefone
3275 2477.

Campanha
A Rede Breithaupt

iniciou nesta-semana a

Campanha de Doação de
Agasalhos. A iniciativa
vai até o dia 9 de junho e

compreende as cidades de
J araguá do Sul, Guara
mirim, Joinville, Brusque,
Itajaí, Mafra e São Bento
do Sul. Em 2006 foram
arrecadados mais de 10
mil agasalhos em toda a

DANIEL NtVES

Prêmio do Varejo Marisol
No DiaMundial do Consumidor, dia 15 de março, a

Marisol realiza homenagens aos melhores lojistas,
franqueados, personalidade de vendas 'e amigo da
Marisol do ano de 2006. Desde 2002 a empresa
concede este reconhecimento que tem a intenção de
contribuir para o crescimento do varejo no país. A
proposta da Academia do Varejo Marisol é a

cooperação entre fornecedor e distribuidor. A
premiação tem o objetivo de somar experiências é

agregar valores para o consumidor final. Esta é a quarta
edição do evento e acontece na Scar, às 19 horas.

rede. As peças foram
doadas para igrejas e

instituições beneficentes
das cidades citadas. Com
o tema 'Existe um coração
de mãe dentro de todos
nós. Demonstre o seu' o

grupo Breithaupt preten
de sensibilizar os

consumidores da rede,
para superar a arrecadação
de agasalhos.

Bolsistas
Hoje termina o prazo de

cadastramento para traba
lhar como bolsistas da
Secretaria de Educação
de J araguá do Sul. Ao
todo são aproxima
damente cem vagas aber
tas e o estudante deve
estar matriculado no

Ensino Médio em escolas
públicas ou particulares.
Informações no

www.jaraguadosul.com.br,

Palestra
A Amvali realiza

. palestra gratuita sobre
como preencher corre
tamente a Declaração de
Informações do ICMS e

DIME (Movimento Eco

nômico). O evento é no

dia! 16 de março no

auditório da Acij s e

acontece das 8h30 às
12h. Os participantes são

orientados a levar o

manual de preenchimen
to do DIME.

O CORREIO DO POVO'

POLICIAL

Furto
Na noite da última
segunda-feira o rnenor
F. R. a., 17 anos, teve
seus documentos
furtados quando
passava pela Avenida
Marechal Castelo
Branco, em Schroeder.
Segundo ela, A.L.B.N,
de 15 anos, passou ao t

seu lado de bicicleta e

pegou a bolsa. Ele foi"
encaminhado para o

Conselho Tutelar .

Furto 2
No último sábado, por

. volta das 9 horas, foi
furtado de uma

residência uma bolsa
com jóias, um celular e

R$51,OO. Logo após
as rondas, foram
localizados os

suspeitos que estavam
de posse dos objetos.
Os mesmos furtaram

-

,

também documentos
pessoais e um óculos
escuro.

Agressão
Cinco agressores
foram detidos na noite
de domingo. A
ocorrência foi na rua

28 de Agosto em

Guaramirim. Os
homens deram chutes
e socos contra C.S.B,
de 25 anos. A Vítima
foi conduzida para o

.

hospital com suspeita
de traumatismo
craniano e escoriações
pelo corpo.

.INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,103 2,104 "

PARALELO 2,18 2,28 Ie

TURISMO 2,040 2,228 Ie

EURO

I COMPRA I VENDA

2,7780 2,7799

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO
Ie BOVESPA 43.749 ·3,39%
Ie DOW JONES (N. Yol1<) 12.ü75 -197%
Ie MERVAL (8. Aires) 1.990 -3,76%
Ie NiKKEI (Tokio) 17.178 -0,66%

• POUPANÇA • CUB março

0,5792% R$ 791 ,50
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DE FUNDO• LINHAJASC E PARAJASC: PISTA DE ATLETISMO E ESTANDE DE TIRO .SERÃO CONSTRUíDOS NESTE ANO
CESAR JUNKES/OCP

Pradifora
Alcir Pradi não é mais o diretor de futebol do Juventus. Na segunda
feira à noite, ele entregou uma carta para a diretoria tricolorexplicando
os motivos da saída. Com isso, o clube agorà segue sem um dirigente
específico para esta área. A carta foi publicada ontem pelo site

juventusjaragua.com.br, que diz: "Venho por meio desta, comunicar
que a partir de hoje não faço mais parte do GE Juventus como diretor.
Saio magoado com certas atitudes de pessoas que se acham no

direito de atrapalhartrabalhos que estavam dando certo. Mas também,
sei que existem pessoas dentro do Juventus que lutammuito por este
clube".

Onde anda... Festival
A torcida do Juventus deve Neste fim-de-semana, a

lembrar do atacante Marcelo Sociedade Floresta, da

França, que esteve aqui em comunidade Ano Bom, de

2004, na campanha do tftulo Corupá, realiza o 17°

da B1. Sem oportunidades no Festival Esportivo. As

futebol, ele mora em Ibirama partidas começam no

com a família onde trabalha sábado, a partir das 10h,
como servente de pedreiro. O e seguem até o final da "' '

'< ,

jogador já foi ídolo também no tarde de domingo. Equipes .
,

Atlético de Ibirama e no de toda região e até do
" �

extinto União de Timbó. Uma Paraná já confirmaram ' t:;

pena. presença. ' 'r
.(.0 ••\'

- -'\" r:),

Boafase Canoagem
.!"-:�

.,.
'

......

Neste domingo, o Clube de
� .....:,

O fixo Chico, da Malwee, , ....

comemora a boa fase que Canoagem Kentucky J'

vive na Seleção Brasileira. Ele organiza o 2° Encontro ..... �."1
....... 1,\_1.

tem sido um dos jogadores Aberto. Eles farão um trajeto
mais utilizados pelo técnico de cerca de dez quilômetros
PC nestes amistosos e, como pelo Rio Itapocu, saindo da

todos os outros jogadores ponte no Bairro Nereu

daqui, acredita na vaguinha Ramos até a sede do clube,
no grupo que disputará o Pan. no Czernlewlcz, A largada
Mas ele sabe que a disputa é será às 9h e as inscrições
acirrada e vai afunilando cada estão abertas para o públlcn
vez mais. em gerai.

Jean Leutprecht apresentou os números para a realização das competições e falou também sobre a inauguração da Arena

Jean Leutprecht apresenta
calendário esportivo na Acijs FPF veta estádio' do

Santos para as finaisnistrativo iniciado em 2005 e

que encerra, no'final de abril
ou início demaio de 2008 com
os JogosAbertos Brasileiros. O
custo para a realização do

Paraj asc e do J asc, serão

buscados R$ 2,2 milhões do

Fundesporte.
- "Esses dois eventos não são

apenas esportivos, porque
movimentarão toda a econo

mia da cidade na área do
comércio, serviços, turismo e

outros negócios. Teremosmais
de 1,6 mil atletas no Parajasc
e em torno de sete mil nos

Jogos Abertos de Santa

Catarina", comentou.

Na questão infra-estru

tural, além dos equipamentos
esportivos existentes, que já
são bons, a cidade ganhará a

Arena J araguá, uma pista
sintética de atletismo e um

estande de tiro oficial para
todas as modalidades.

Os Jogos Abertos de Santa
Catarina se constituem na

segunda maior competição
poliesportiva do Brasil. "Será a

competição demuitos diferen
ciais como a Arena, pista
sintética, estande múltiplo de

tiro,monitoramento eletrônico
dos locais, Ouvidoria 24 horas,
parceria com a sociedade e

integração com o PECI
Segundo Tempo". A pista
sintética, com o revestimento

emborrachado doado pelo
Ministério do Esporte, será
construída na Tifa Martins,
onde deve ficar também o

estande oficial de tiro.

"Teremos um ano cheio e o

apoio da classe empresarial é
fundamental. Não é a

Prefeitura que está envol

vida, é toda a cidade, que
mais uma vez deve se superar
na organização e na hospita
lidade, características fortes
de Jaraguá do Sul", comple
tou Leutprecht.

Dirigente mostrou
números e falou
também sobre a

Arena Jaraguá
SÃO PAULO um rival interiorano nas fases

finais, sendo um jogo naBaixada
e outro no Interior. O Santos já
foi avisado sobre o veto de seu

estádio em grandes jogos e

promete recorrer. Caso o Santos
alcance as fases finais diante do,'
São Paulo, por exemplo, á •

Federação deveráenviar os jogos
para o Pacaembu e Morumbi.
Em eventual confronto coritiaq

Corinthians au Palrneiras.-osa
clubes envolvidos negocíarãocs'i
locais coma FPF já sabendoque'
ambos os duelos ocorrerão nab

capital.
.

:.J ,

O presidente da Federação
Paulista deFutebol,Marco Pala
DelNero, anunciou ontem que
o Santos não poderá usar aVila
Belmiro para grandes jogos nas
finais deste Estadual. A

determinação domandatário da
FPF tem como base o entrevero
ocorridono empate entreSantos

.

-x São Paulo, domingo, quando
torcedores dos dois clubes se

conflitaram.
AVila Belmíro'só poderá ser

__________________________________________________________________________________________
utilizadacasooSantosencontre

JARAG�Á DO SUL

Na segunda-feira, o

presidente da FME, Jean
Leutprecht, apresentou, na
reunião semanal da Acijs, o
calendário esportivo de

Jaraguá do Sul para 2007. Ele
falou sobre a inauguração da

Arena, do Parajasc e dos Jasc.
A realização desses eventos

integra o planejamento admi-

Três medalhas no

Estadual de, duatlo
EUROPA .. ,

,,: SELEÇÃO 'f,

Nilmar·é operado em ;'��
SP e se recupera bem

Dunga convoca

dois zagueiros
Adriano envolvido
em novo escândalo

OIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃOJARAGUÁ DO SUL SÃO PAULO
O técnico Dunga con

vocou ontem os zagueiros
Naldo, do Werder Bremen,
e Edu Dracena, do Fener

bahce, para os amistosos da

Seleção Brasileira contra

Chile e Gana, no fim do

mês, na Suécia. Os dois
substituem os defensores
Luisão e Alex, ambos
lesionados. De acordo com

Dunga, os dois jogadores já
faziam parte de uma lista

prévia de 40 atletas, feita
antes de cada convocação. Fernando Radünz.: ouro na prova

Depois ser flagrado em

fotos se acabando numa festa
e acabar punido pelo clube,

.

Adriano aparece envolvido
em outro escândalo - e nova

mente ligado a um fotógrafo.
O brasileiro e outros jogado
res aparecem nas investiga
ções da procuradoria de
Potenza como vítimas de

supostas chantagens feitas

por um fotógrafo a personali
dades. Eles teriam de pagar
em troca de não terem publi
cadas determinadas fotos.

Os jaraguaenses conquis
taram bons resultados na

abertura do Estadual de

Duatlo, em Balneário Cam
boriú. Fernando Radünz

(Sobmedida/Impulso/Bike
Jump/Irial) ficou com o título
na categoria 30-34 anos,

prova que teve Jonathan
Mandalho (Odonto Sul!
Corpo e Mente/Trial) com o

bronze. Rodrigo Demarchi

(Ajinc/Urbano/FME) ficou
com a prata na 16-19 anos.

A cirurgia do atacante

Nilmar para correção da'

rupturano ligamento cruzado
anterior do joelho esquerdo'
foi bem-sucedida. O jogador,
que foi operado pela segunda- -

vez em menos de um ano, já:"' .

descansa no quarto e deve -t

deixar o hospital nesta ,

quarta-feira. Nilmar terá que o

andar de muletas por 15 dias ,?

e ficar com o joelhoenfaixado o

até segunda-feira. No dia 26,
o jogador irá tirar os pontos.Nilmar foi operado ontem de manhã

1\
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Comissão disciplinar
teria liberado a

final mesmo com

liminar impedindo
JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

A final da Primeira Divisão,
.

entre Caxias eVitória, vencida
pela equipe do Rio da Luz,
continuadando o que falar.Na
última quinta-feira, o TJD
(Tribunal de Justiça
Desportiva) daFCF (Federação
Cátarinense de' Futebol),
anulou o confronto que decidiu
o título da competição, pedindo
inclusive que a premiação seja.
devolvida. Segundo o

presidente do Atlético Estrada
Nova, clube que entrou com

recurso, Emaní Bíttencourt, a
final teria sido realizadamesmo
com uma liminar do TJD
Impedindo que o campeonato'
prosseguisse.

Amanhã, .

a Comissão

Disciplinar da . Liga
Jaraguaense, presidida porRuy
Lessmann, apresenta a

justificativa no 1]0. "Algumas
situações não foram levadas em
conta.Oprazo para recurso não
foi respeitado e não foi ouvida
a outra parte, no caso, a gente
(comissão disciplinar) ",
declarou Lessmann. O
presidente disse ainda que
consultou os advogados. das
duas equipes (Vitória' e
Atlético), antes do último
julgamento, no dia 14 de
dezembro, para julgar os casos

dos jpgadores envolvidos e,

então, liberou a final..
O caso começou na

semifinal da competição, em
que o Atlético e Vitória se

enfrentaram.O rubro-negro do
Estrada Nova entrou com

recurso alegando que o jogador
Casca, do Vitória, teria sido
inscrito fora do prazo, que era

até 20 de outubro. Por este
motivo, o Vitória entrou com

outro recurso contra o jogador
atleticano Joselério, pelo
mesmo motivo. Na época, a

comissão disciplinar puniu o

Atlético com a perda de. 12
pontos.

O CORREIOESPORTIVO O CORREIO DO POVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

TAPETÃO: A COMISSÃO DISCIPLINA DA LIGA JARAGUAENSE APRESENTA JUSTIFICATIVA AMANHÃ NO TRIBUNAL

.al cancelada elo T.JD�

Final entre Caxias e Vitória foi anulada, mas a çomissão djscjpli�ar da Liga apresentará justificativa amanhã no TJD; o auriverde do Bairro Rio da Luz foi o campeão na oportunidade

Presidente do Atlético diz que recurso do Vit,ória foi feito fora do prazo
Ernani Bittencourt,

presidente do Atlético
Estrada Nova, disse que o

Vitória entrou com recurso

com o rubro-negro fora do

prazo estabeleoido pelo
regulamento da

competição, que é de 48
. horas depois da partida.
"No primeiro jogo,
vencemos eles por Zx l . No

segundo, quando perdemos
pelo mesmo placar e' f\OS
pênal tis, entramos com

recurso contra o Casca,
dentro do. prazo, na

segunda-feira. Já eles só
fizeram isso na terça-feira,

ou sej a, 72 horas depois do
último jogo e dez dias depois
do primeiro", lembrou o

dirigente rubro-negro.
Bittencourt disse tam

bém que a comis�ãO discipli
nar e a Liga J araguaense
"agiram de má fé" e.acusou

. Lessmann de desrespeito.
"Ele chegou a chamar a

gente de paranaense de
.;' calça curta, só porque nosso

time foi formâd
..

'

que vieram d·
cá", declarousl :i(igtmte·
disse ainda qlf .'§.o tem
intenção de reaVM .a vaga
na final e nem o título.

"Queremos apenas
moralizar a competição. E
também confirmamos que
este ano vamos continuar no

c.ampeonato".
Lessmann disse que não

vê problema no dirigente
entrar com recurso,

comentando ainda que é
um direito dele. "Ele apenas
defende o clube do qual é

presidente". Já o presidente
da Liga J araguaense,
Rogério Tomazelli, disse que
a entidade se isenta do
julgamento. "Nós apenas
cuidamos das competições
dentro das quatro linhas". Atlético foi julgado e perdeu 1.2 pontos na Primeira Divisão

Inscrições do Varzeano
terminam nesta sexta'

. JARAGUÁ DO SUL
As equipes interessadas em

participarem do 25º

Campeonato Varzeano de
Futebol "Raul Valdir

Rodrigues" tem até esta sexta-
.

feira, dia 16, para fazerem a

inscrição. Os interessados
deverão retirar a ficha' de
inscrição e o regulamento
diretamente na Fundação
Municipal de Esportes, em
horário comercial. Estematerial
também podem ser obtido
através da internet, pelo site

www.fmejaraguadosul.com.br.

O congresso técnico, que
definirá a fórmula de disputa,
está marcado para o dia 2I.

Em 2006 o evento contou

com uma participação recorde
de 36 equipes, sendo que a

FME pretende alcançar uma
quantidade.similar de equipes
na edição 'deste ano.

Novamente o evento contará

com um hotsite - inovação
implantada na última edição,
onde os desportistas e demais
interessados poderão.",
acompanhar o desenrolar da

. competição. Campeonato Varzeano de 2006 teve 36 equipes participantes

X/STREETBALL

17 e 18 de março de 2007

Praça Ângelo Piazzera

Categorias: Masculino e Feminino
Mini 12 anos

,
Nascidos em 1995/96/97

Infantil 14 anos Nascidos em 1994/93
Infanto Juvenil16 anos Nascidos em 1992/91'
Juvenil 18 anos Nascidos em 1990/89

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

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

Taxa de inscrição: 2kg de alimento não perecível
(por dupla)
Congresso Técnico: 15/03 - Wizar.d Idiomas'
Realização: Wizard

Apoio: FME Jaraguá do Sul-SC
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PARTIDO ALEMÃO QUER
TIRAR CIDADANIA DE
ADOLF HITLER, E LIVRAR
'CIDADE DE ESTIGMA • 82

O CORREIO DO POVO

apa descarta livrar padres da vida em celtbatr
,

' .

.

Bento XVI também

pediu oposição aos

rojetos que permitam
casamento entre gays,
aborto e a eutanásia
o fim do embate

O_ papa Bento XVI

Bivulgou ontem, um

documento em defesa dos

princípios morais da Igreja
Católica, com d�staque,
para o celibato dos padres.
Na primeira exortação
apostólica de seu' ponti
ficado, Bento XVI deixa'
claro que, apesar da
escassez de padres em

algumas regiões do mundo,
o celibato "continua

APARELHO DE CELULAR VAI
PARA O LIXO EM ATÉ TRÊS
ANOS. TECNOLOGIA
IMPULSIONA MUDANÇA • 83

,,'

obr ig a tór
í

o ". O papa
também pediu- .a oposição
dos políticos católicos às

leis que permitem o

casamento gay, o 'aborto e a

eutanásia.

Com 140 páginas, a

'exortação apostólica se

baseia nos trabalhos do
sínodo ocorrido em 2005 no
Vaticano. No documento, o
papa pede aos fiéis que
defendam o que ele chama

, de "valores fundamentais".
Para os que ocupam
posições de poder -

parlamentares, chefes de

estado, juízes � essa missão é

"especialmente impor
tante", diz ele. Os "valores"
citados são "o respeito à vida

humana, a defesa do
conceito de morte natural e

a família baseada na �u�lião
entre homem emulher".

No, trecho que trata do
celibato, o papa escreve que
a obrigatoriedade continua,
"segundo a tradição latina".
"Reafirmo a beleza e a

importância' da vida como

um padre celibatário como

sinal de total e exclusiva

devoção a Cristo, à Igreja e

ao Reino de Deus", diz
BentoXVI.
A divulgação do texto

ocorre justamente emmeio à

discussão de um projeto de

lei, que reconhece a união
entre homosseiuais na Íiália,
onde é forte a influ-ência da
bancada católica no Parla
mento. "Esses valores não

,

são negociáveis", afirmouo
Líder católico.

Bento XVI reforçou dogmas católicos e nega "negociar valores", em documento divulgado pela igreja
,

'

Lula diz que não tem pressa e elogia PT
},!

,

BRASíLIA

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva afirmou

ontem, que não tem pressa
para anunciar a reforma
ministerial do seu segundo
mandato. A divulgação dos
nomes dos novos

integrantes da sua equipe,
que era esperada para

dezembro, foi adiada por
diversas vezes. N a semana

passada, o ministro Tatso
Genro (Relações- Institu-,
cionais), disse que Lula
anunciaria os nomes nesta

semana.

"Houve poucos momen-

tos na história do Brasil, a

não ser na época do regime
militar, que tim governo
teve tanta tranqüilidade
para montar um governo
como eu estou tento. Eu
não tenho pressa, não

tenho data, ninguém está
me cobrando naa'â. É um

problema meu, que vou

fazendo na medida que
achar que devo fazer", disse
dep9is de>' participar da

'Irm,ã ':de jogador'
libertada em SP

Presidente Lula ainda faz mistério sobre reforma ministerial

abertura da Feicon (Feira
Internacional da Constru

, ção), no Anhembi, em São

Paulo (SP).
Lula desconversou sobre

a, datá do anúncio da'
reforma ministerial. "Eu

, posso anunciar como posso
...

• 11

nao posso anunCIar,

respondeu ele ao ser ques

tionado se a divulgação
seria feita nesta quinta
feira.
O presidente elogiou

ainda: o comportamento do

PT, partido que o reelegeu,
nas negociações sobre a

montagem de sua nova

equipe. "O PT teve um

comportamento exemplar
que eu esperava de um

partido grande e maduro",
disse ele.
Lula se reuniu ontem

coVl integrantes do
conselho político do PT.

Depois de dizerem que

queriam ampliar seu espa

ço no governo, os petistas
recuaram e saíram do en

contro afirmando que

poderiam até perder cargos.
Segundo Lula, o PT sabe

que "o partido já tem a

presidência da República e

que portanto, tem que
fazer composição com

outras forças políticas".

Sequestrada havia mais de
cinco meses, Maria de
Lourdes de Oliveira, 35, irmã
do jogador Ricardo Oliveira,
do Milan (Itália), foi libertada

:,�" no começo da madrugada de
ontem, pela Polícia Civil de
São Paulo. Ela foi encontrada

graças a uma denúncia anô

nima. O seqüestro -que durou
159 dias- é um- dos mais lon

gos da história de São Paulo.
De 'acordo com a Polícia

Civil, na segunda-feira (12),
os criminosos bateram em

Maria de Lourdes e ameaça
ram matá-la "na manhã se

guinte". Horas depois, ela

percebeu que havia sido dei
xada sozinha no cativeiro e

começou a gritar por socorro.
Uma pessoa que estava nas

proximidades ouviu os apelos
e ligou' para o Disque
Denúncia.

Os criminosos não faziam
contato havia quase três

meses.Ninguém foi preso. No

cativeiro, a Polícia Civil

apreendeu documentos que

poderão levar à identificação
dos suspeitos.

.'1;'" •

Preços dos reméditíi'-'
sobem 50% em 1 à:n'o:c

r j � �
.

,
.. ,'

SÃO PAULO

Pesquisa divulgada pelo
Instituto Brasileiro de

, l

Defesa dos'" Usuários de
Medicamentos (Idum)
ontem, constatou que cerca

de 400 medicamentos
tiveram seus preços

reajustados no período de
abril de 2006 até março de
2007. A pesquisa avaliou os

preços de remédios
monitorados pelo governo e

constatou aumentos que
variaram até 49,44%.
Segundo o instituto, os

aumentos foram praticados
no intervalo entre o

aumento concedido pelo
governo em 2006 e o novo

aumento que acaba de ser

anunciado para 31 de

março de 2007, de até 3%.
A pesquisa avaliou ,os

preços após o aumento

autorizado pelo governo em
março de 2006. Nesse

período, o governo
autorizou três faixas de

•

.i
'<";_ .\.,'

aumentos (até 5,51%;"h5.f'
e 3,64%). As- f�íXas�Joiânl
definidas, naquela" ôE��Ük
segundo o .ti¥��!§,'p
competição nos 'tnet�ªdds
partir do grau de partidp�çãl
dos genéricos nas venda

Agora, o governo anuncio

novo aumento que ir

vigorar a partir de 31 c!

março. O reajuste tambér
será dividido em trê

categorias, que variam d

acordo com a participaçã
dos medicamentos genérico,

'.Osaumentos serão de 3,02o/r
ç2,01%e 1%.

O grupo de remédios er

que os genéricos tê!

participação de mercado d
mais de 20% sofrerá

reajuste máximo, de 3,02'1c
Aquele em que

participação está entre 15%

20%, o aumento será c

2,01%. Para o grupo d
medicamentos que tem urr

participação de genéric;
abaixo de 15%, o reajus
seráde 1%.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SANTA CATARINA O CORREIO DO POV28 I QUARTA-FEIRA, 14 de março dn 2007
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CRIME NA IGREJA

Pelo EstadoPM faz reconstituição
da morte de menina se corre atrás de capital externo

. Desde que a internacionalização da economia tomou-se mais intensa, os gover-
i l

nadores de Santa Catarina vêm tentando diferenciar a política exterior do Es
tado em relação ao Brasil. Na tentativa de conferir valor a características singulares
corno a diversidade étnica, a aptidão para o empreendedorismo, o perfil exportador,
a geografia favorecida, os índices superiores de desenvolvimento humano e a ex- I

celência no controle sanitário na produção de alimentos. Já foi assim nas andanças
de Esperidião Amin e naquelas do primeiro mandato de Luiz Henrique, quando S
esteve em pelomenos 20 países. Curioso é que, agora, o atual governo queira distin
guir-se em relação a si próprio. Nesta viagem à Europa, o Estado calibra o foco da
negociação internacional mais pelas lentes do desempenho econômico do que das
vias diplomáticas. Seguindo o rastro do poder mundial que, cada dia mais, migra
do político para o econômico. O governadormantém as tratativas ortodoxas em sa

lões de governos e embaixadas, mas acentua a corrida aos gabinetes de consultorias 1
e empresas transnacionais. "Iem de correr atrás, é o que eu faço desde o primeiro
dia do meu primeiro mandato. Santa Catarina era uma grande desconhecida. Não
esperamos pelo ltamaraty, nem pelo Goveino Federal", afirmou Luiz Henrique ao r

encerrar ontem a agenda na França. É também pelo nome dos secretários Vmícius
Lummertz Silva e Jean Kuhlmann que agora atende o renovado pragmatismo do
governo no campo internacional.

Pedreiro já teria
molestado outras

crianças na cidade
de Canoinhas

JOINVILLE

A polícia de Joinville
realizou ontem, a

reconstituição do assassinado
da menina Gabrielli Cristina
Eichholz, 2 anos, que foi

estuprada, estrangulada e

jogada na pia batismal de uma
_ IgrejaAdventísta de [oinville.

O delegado Rodrigo
Guzzo, responsável pelas
investigações, destacou que o
pedreiro Oscar Gonçalves do
Rosário, 22 anos, preso na

noite de segunda-feira, não
estava na igreja na hora do
crime. Ele ainda revelou que
o jovem tinha passagem na

polícia por furto em Joinville,
além de ter sido acusado de
molestar meninas na cidade
deCanoinhas, onde foi detido.
"Mas as mães das garotas não
seguiram adiante com o

processo", destacou.
Segundo o depoimento do

pedreiro; que confessou o

crime, ao passar pela rua no

sábado, dia 3 de março, ele
teria visto amenina brincando
sozinha no pátio externo da

Avisita à embaixadora do Brasil na França,
Vera PedrosaMartins deAlmeida (foto),
completou ontem a agenda feminina da
missão catarinense à França.A carioca
é a primeiramulher a ocupar o posto
justamente quando outra - Ségnolêne
Royal (com quem o grupo catarinense
não conseguiu se avistar) - disputa a

presidência da França. Atualmente, a
representação feminina do Itamaraty ,

está no comando nas Nações Unidas, em
Bruxelas e no Vaticano.

Assassinato de menina causou comoção em Joinville

Igreja Adventista do Sétimo rosto do acusado para que
Dia. "Ele não tinha nenhuma ele não fosse reconhecido.
relação com a igreja.
Simplesmente usou uma saída
lateral que dá acesso à pia
batismal onde a criança foi,
jogada. Cometeu o crime sem

ser visto por ninguém",
destacou Guzzo, sem dar .

maiores detalhes das

declarações do preso.
A Polícia Civil tomou

algumas precauções temen
do a revolta popular. A
primeira delás foi cobrir o

Outra providência tomada
foi reforçar a segurança nas

imediações da igreja para
. que a recons-tituição do
crime ocorresse com tran

qüilidade.
Guzzo não revelou como

a polícia chegou até o

pedreiro. O delegado infer-
.

mau que o inquérito deverá
ser concluído nos próximos
dias e que, em seguida, o

caso será remetido à Justiça.

Filial demuseu
Com Mariani Ducrey, a poderosa direto
ra dos Museus da França, Luiz Henrique
acertou, na noite de segunda, a visita de
dois consultores ao Estado para monitorar
a chance de instalação de uma filial estran
geira - provavelmente da Opera de Paris,
numa espécie de museu da história dos
espetáculos de dança. Terna sincronizado
com a presença do Balé Bolshoi que, ano
que vem, passa de escola à companhia e

atenderá compromissos internacionais na

impossibilidade damatriz russa.

Comando nacional
Por telefone, Luiz Henrique ouviumais ou
menos o .que queria de Michel Temer. Edu
ardoMoreira será o terceiro, e não o segun
do, vice-presidente do PMOB nacional.

Saldo cultural .

o novo elenco na programação cultural de
Luiz Henrique: a embaixadora do Brasil na
França assentiu que se seja induída ano

que vem na programação do Ano da fran
ça no Brasil, com apresentação da Opera
de Paris (na abertura do Festival de Danças
de [oinville). O GI'llPO Suez prometeu pa
trocinar exposição dos dois quilômetros de
documentos sobre a saga do precursor do
Canal do Panamá, Ferdinand de Lesseps. A
ele, o escritor visionário JulioVerne atribuiu
o "talento da vontade".

Saldo comercial
Oresumo daFrançanomapa deLummertz:
foram abertos cáminhos importantes com:
o quinto maior banco de cooperativas do
mando, o Crédit Agricole, e a diretoria de .J
museus. Além de atalhadas etapas condu- .

sivas com a Escola de Minas de Saint Etien
ne e oGrupo Suez, pormeio da Tractebel.

Àfrancesa
Diante do flagrante desconhecimento do
potencial de se na ante-sala da empresa
Natixis Internacional, Jean Kuhlmann, do), I

recém-embarcado PFL, não teve dúvida
em zerar o jogo com os franceses. Prometeu
fazer um diagnóstico das regiões catarinen
ses que poderiam atrair ou exportar capital
para então agendar visitas deles ao Estado
nomês de junho. , .

Brasileiro na área
A Natixis é a única empresa de consulto
ria internacional reconhecida pelo gover- \1
no francês. Atende, consorciada a banco, a
mais de 500 empresas no mundo inteiro.
Mantém escritório em São Paulo, pensa
em criar extensão em se, negocia parcerias
com o Banco do Brasil e o Itaúe agora é tra
duzida pelo recém-contratado jornalista de
Blumenau Carlos Eduardo Locatelli.

Balneário Camboriú
terá centro de evento
•

ALERTA

Tempo continua
chuvoso em se
O tempo vai continuar

chuvoso hoje, com risco de
temporais e trovoadas em

todas as regiões do Estado, de
acordo com o Centro de
Informações de Recursos
Ambientais e de Hidrome �

teorologia de Santa Catarina
(Ciram). As temperaturas
máximas devem ficar entre
25ºC (Planalto Sul) e 29ºC
(Litoral Norte e Vale do
Itajaí) .

Amanhã, a frente fria se

afasta para alto-mar, mas o

tempo permanece instável e
com risco de trovoadas
durante a tarde. A tempe-:
ratura sobe e provoca sensa

ção de ar abafado, enquanto
o vento varia de nordeste a

noroeste no litoral e de
nordeste a sul no interior,
com intensidade moderada.
Uma nova frente fria começa
a atuar sobre o Estado a partir
de sexta-feira .

BALNEARIOCAMBORIÚ dentro da lei, abrir as

portas e não atrapalhar",
destacou ele, que preteri
de envolver o trade turís
tico local para viabilizar a

construção do futuro
centro de eventos. Pavan

explicou que a prefeitura
não tem condições de
executar a obra, estimada
a um custo de R$ 20
milhões. O projeto do centro
de eventos será encomen

dado de um ar-quiteto de
projeção nacional a ser

definido entre os nomes de
Oscar Niemeyer au os

paranaenses Jaime Lerner e

Rafael Grecca.
Leonel Pavan disse que é

preciso aproveitar o fluxo
diário de 50 mil veículos
naquele trecho da rodovia,
bem como o potencial de 1,5
milhão de turistas que passam
pelo balneário mensalmente.

, Ao participar da
reuruao . dos núcleos
setoriais da Associação
Comercial e Industrial de

I

Balneário Camboriú (Aci-
bale), na noite de segun
da-feira (12), o governador
em exercício Leonel Pavan ,

disse' que os empre

endedores da região têm
motivos para continuar

apostando no crescimento
. do turismo do município.
Pavan garantiu que o

processo de imunic i

pal�ação do parque da
Santur, às margens da BR�

191, será revertido e a área
de 150 mil mZ' deverá
abrigar o maior centro de
'eventos de Santa Cata
Tina.

"O, poder público tem

que fazer a sua parte,

Quanta diferença
Em 2003, os franceses não escondiam o

encantamento com a eleição do presiden- :'J
te operário brasileiro. Ontem, o diretor de 12
Expansão da Natixis, André Lenquette,
alegou que gostam, não de Lula, mas da

�

estabilidade econômica. Acrescentou que f
a inflação no Brasil ainda é muito alta. As
empresas francesas

Clichê
Audiência na Natixis reavivou o que Luiz
Henrique tachou de 11clichê" a ser vencido:
que, para os franceses, o Brasil termina em
São Paulo. E isso que o país é omaior inves
tidor estrangeiro em Santa Catarina.

Associação dos Diários do Interior _ ADIjSC colunaadi@cnrsc.com.br .

ADRIANA BAlDISSARELU, EM COBERTURA ESPECIAL DA MISSÃO CATARINENSE A EUROPA, COM COlABORAÇAO DE
PATRICIA ijOMES/FrORlANÚPOUS.

Associildos: A Gazela - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo _ Correio Lageano _"Correio do Sul
Destaque Calarinense • Diário da Cidade - Diário da
Manhã· Diário do Iguaçu _ Diário de llajal • Diário O
Tempo· Folha da Cidade - Jornal de Manhã· Jornal
O Iguassu _ Município Dia-a-dia - Notisul - O
Atlântico - Jornal Perfil - O Vale • Sul Brasil • A
Tribuna· Tribuna Catarinense • Voz Regional

Associação dos Diários do Interior

.
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O�TABILIDADE, APARÊNCIA E FUNÇÕES
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

elutares vão para o

txo em até três anos
j 'Fabricantes apostam
I�m alta tecnologia e

1 atraem consumidores
S mais exigentes

RIO DE JANEIRO

Seu telefone celular tem
1 câmera digital com boa
) esolução? E tocador digital,
I cartão dememória e recursos

T de vídeos? Tem design super
moderno e dimensões ultra,
reduzidas? Por mais que seu

3 aparelho apresente todas
" essas funções e características
, �ue o classificam como um

r celular completo, é bem
J provável que ele seja
] substituído em pouco tempo.
'f Caso tenha.sido adquirido
J recentemente, o produto
r deve ocupar seu bolso (ou
i bolsa) por um período
1 inferior a três anos, até que
,] seja trocado por um modelo

, mais fino, mais bonito e com

G maior capacidade de
[]. armazenamento.

"Respeitadas as corretas

J formas de uso, o celular tem,
média, pleno

'1 ncionamento por até cinco

'. anos. Após três anos, no

entanto, a bateria tem.
) redução de 40% em seu

desempenho, mas essa peça

pode ser substituída,
aumentando o tempo de

Consumidores se preocupam com portabilidade do aparelho
vida do aparelho. Em relação necessariamente vão para o

à troca motivada pelos lixo quando descartados por
usuários [e não pelas seus usuários. É comum que

condições do telefone], os telefones sejam
estima-se que, no Brasil, a repassados para outros

média de tempo fique em membros da família,
tomo de 18 a 20 meses", diz guardados como aparelhos
André Varga, gerente de reserva ou, com menos

produto da área de telecom freqüência, revendidos para.
da Samsung. outros consumidores.

Henrique Freitas, gerente Nesse setor de alta
de produtos da Motorola, rotatividade, as operadoras
afirma que os fatores . de telefonia móvel têm
deterrninantes para um papel fundamental, pois
consumidor substituir seu apostam em ofertas
telefone são portabilidade, agressivas para promover

aparência e funções, nessa vendas casadas de seus

ordem. Isso significá que, para serviços e novosmodelos de
amaioriadosusuários, ofata telefones. A estratégia
de um aparelho ser funciona: segundo a

facilmente carregado é mais consultoria IT Data, em
importante do que todas as 2006 a venda de rep Ia-
suas funcionalidades, como cements (substi-tuições) no.
câmera e tocador digital. .

Brasil superou pelaprimeira
Pela maior durabilidade vez a comercialização de

dos aparelhos fabricados aparelhos para novos

atualmente, eles não assinantes.

Custo da construção
'civ-il cresce 0,41%

O Índice Nacional da

o Construção Civil, calculado
pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística) e pela Caixa

? Econômica Federal, subiu
. 0,41% em fevereiro. Trata-se
de. uma aceleração frente a

I janeiro, quando a taxa havia
bl sido de 0,27%. O custo da

I' construção civil avançou 0, 1°
'( ponto percentual em relação

, à taxa de fevereiro de 2006

(0,31%). Nos últimos 12

meses, o índice acumula alta
de5,06%.

O custo nacional por
etro quadrado passou de R$

- 572,52 em janeiro para R$

574,85 em fevereiro, sendo R$
333,01 relativos aosmateriais

e R$ 241,84 à mão-de-obra.
A parcela dos materiais'

registrou alta de 0,49%,
.

acima da variação registrada
em janeiro (0,31%). Já a

mão-de-obra avançou 0,08
ponto percentual e passou de
0,21% em janeiro para 0,29%
em fevereiro.

Rondônia e Piauí regis,
traram as maiores variações
mensais em fevereiro,
2,76% e 2,65%, respec

tivamente, em razão dos

reajustes salariais. As

menores variações ocorre,

ram em Roraima (0,06%) j

Paraná (0,08%) e Amapá
(o�09%).

NAJUSTIÇA

TVs pagas brigam
com a Telefônica

Anatel (Agência Nacio
nal de Telecomunicações)

,

acirrou o conflito entre -os

setores de telefonia e de
televisão por assinatura ao

aprovar, na semana passada, a
licença de TV'paga via satélite
para a Telefônica.
A Associação Brasileira de

. Televisão por Assinatura

informou ontem que recorrerá

ao Cade ou à Justiça para
tentar anular a decisão do

órgão regulador.
O diretor-executivo da

entidade, Alexandre

Annemberg, disse ter'

estranhado a afirmação do
ministro das Comunicações,
Hélio Costa, de que a decisão
não foi apenas daAnatel, mas
também da Casa Civil e do
Ministério das Comunicações.

• PELO
60% dos
americanos

.

querem a retirada
das tropas no

Iraque

Quase seis em cada dez americanos querem as tropas' ''
americanas fora do Iraque imediatamente ou dentro de

,�

um ano, de acord,o com pesquisa divulgada pela rede de
..

TV americana CNN ontem.
,;

".:�"De 'acordo com a pesquisa, a maioria dos americanos:' ,
apóia uma retirada das tropas do Iraque, com 21 %

querendo que isso seja feito imediatamente e 37% dizendo

que os multares deveriam retornar para casa dentro .de . �
um ano. Outros 39% opinaram que os soldados devem

n
permanecer no Iraque enquanto for necessário.

A pesquisa da CNN foi realizada de sexta-feira a )

domingo pela Opinion Research Corp., com 1.027 adultos. .)
A margem de erro é de três pontos percentuais para cima
e para baixo. ,L

'

Mais tropas
Bush anunciou em janeiro que enviaria mais 21.500

soldados para o Iraque para enfrentar a guerra sectária e

os rebeldes sunitas. A Casa Branca aprovou a ida de outros
4.400 soldados neste fim de semana, devido ao aumento

esperado do número de prisioneiros.
A decisão é impopular. A pesquisa desta semana

revelou que 59% dos entrevistados se opõem ao plano.

Mas Bush manda
mais homens para
combater no país

XÔ SATANÁS OS maias da Guatemala decidiram

"purificar" seu lugar histórico na cidade de Iximche. A

purificação foi feita depois da visita do presidente
norte-americano, George W. Bush, na segunda-feira.

•

NO AR A companhia japonesa Nippon Airways (ANA)
cancelou os vôos de 1-3 de suas aeronaves fabricadas

pela Bombardier depois que o governo ordenou

inspeções de emergência.

POLÊMICA O filme "300", do qual participa ROdrigo
Santoro, foi considerado pelo governo iraniano como

"um complô que faz parte da guerra empreendida pelo
inimigo". O longa, cuja história se passa durante a

batalha das Termópilas, também já havia sido criticado

por Javad Shamag Gari, conselheiro artístico do

presidente Mahmud Ahmadinejad

Fazendas de maconha triplicam
O número de fazendas de maconha encontradas pela polícia
britânica triplicou nos últimos dois anos, segundo um relatório
da organização não-governamental DrúgScope.De acordo com

a ONG britânica, 1,5 mil fazendas de maconha foram
descobertas apenas em Londres nos últimos dois anos,
comparadas com as 500 descobertas nos dois anos
anteriores.
A revista da organização, Druglink, divulgou que mais de 60%
da maconha vendida no Reino Unido é cultivada localmente,
em comparação ao índice de 11 % registrado há dez anos.A

organização afirma que análises das 'buscas da polícia
, mostraram que mais de 75% das fazendas eram mantidas por

quadrilhas vietnamitas.Nos últimos 12 meses as fazendas.
administradas por quadrilhas vietnamitas foram encontradas
em Londres, Birmingham, Yorkshire e no sul do país de Gales.

Partido alemão quer tirar cidadania de Hitler . )

O diretório regional de um dos principais
partidos polãícos da Alemanha pretende abrir
um processo para retirar postumamente a

cidadania alemã de Adolf Hitler. Cerca de 75
anos após a cidade de Braunschweig ter
habilitado o então apátrida Hitler a obtera
cidadania alemã, sociais democratas do Estado
da Baixa Saxônia querem tirar a nacionalidade
do ditador nazista.

Braunschweig tem tido de conviver com o

estigma de ter sido a cidade que ajudou Hitler a
se tornar cidadão alemão, dando-lhe assim o

instrumento necessário para checar ao poder.
Nascido na Áustria, Hitler abdicou de sua

cidadania em 1925 e só obteve a nacionalidade
alemã quando autoridades nazistas de

Braunschweig conseguiram para ele o posto de
funcionário público na administração local, no
final de fevereiro de 1932.
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Por Franciene Fagundes FELICIDADES FELIZ ANIVERSÁRIO
A família de Antônio

Chaves se reuni hoje, para
festejar os 80 anos de vida.

jéssica Sabrina Kuester cornplet
idade nova hoje. Parabéns dos
pais, Udo e Noemia e do irmão

publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

�; Felicidades ao casal Albrecht e Helga Manske, que no dia
>�_ 09, completaram Bodas de Ouro, a testa aconteceu1"'.
c sábado na Sociedade Amizade. Felicidades dos filhos,;.
s_ noras, genros, netos e bisnetos
�.
, .

No dia 10, o casal Adriel e Andréia comemoraram 1 ano de
casados. Felicidades dos familiares e 'amigos

PARABÉNS.
Aniversariou dia 10,
Ademar Lipinski,

felicidades da esposa e dos

Completa idade nova hoje, Milton. Parabéns e

felicidades dos familiares

Aniversariou dia 12, Ivania Voigt, filha de Ivan e
Nair. A testa foi em sua residência para as amigas

Comemora idade nova dia 17, Taise
Piriela Deluca. Parabéns dos pais e

irmãos

Na foto, Isabel Cristina de Campos, que
no mês de março inicia o Curso de

Personal Diet, em Floripa pela NRT Cursos

Parabéns a Alexsandro Baumann pelo aniversário, Parabéns a Isolete Pianezzer que aniversariou dia 7.

comemorado no dia 11. Parabéns da namorada Mábilla
Quem deseja é o esposo Delirio, os filhos Ana Lúcia, O casal Bertholdo e Angelina Besen comemorou
Andréia e Diego, e os genros Rodrigo e Marcelo Bodas de Ouro no dia 23/2. Felicidades!

Completou 15 anos no dia 8,
Prisclla Indianra de Souza.
Felicidades dos pais, Valdir e

Laurita e dos irmãos

,I
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Após
uma paixão contrato de venda da obra

fu 1m.inan te, para o exterior. "Graças a

r e p 1 e tad e Deus, faço o que quero e sou

declarações e promessas, o muito feliz. Vivo de teatro,
namoro de oitomeses com o tenho propostas de cinema e

a t o r e c anto r Dad o minha relação com a Globo
Dolabella (26) chegou ao está ótima. Não estou 'de
fim.Mas LuanaPiovani (30) castigo'''.
não quer saber de dor-de- Conhecida por ter uma

cotovelo. "Gosteimuitodele. relação áspera' com a

Mas hoje Dado só faz parte imprensa, Luananão foge de
mesmo dos meus álbuns de assuntos polêmicos. A

recordações", afirmou" traição não é um tabu para
recentemente a atriz, ela. "Sou muito fiel ao meu
conhecida por' viver sentimento.' Quando olho
intensamente a vida e as para o lado, é porque não

relações. "Li um,poema que -,' te�ais cque tinhaanres.,.,
dizia: quando o amor Nuncatraíevolteiparacasa.,'"
termina, você não deve ficar Quando, traí é porque esse'

triste. Temqueficarfelizpela relacio-namento já não

pessoa que conheceu e pelo existia e eu já estava

que ela vai te deixar no apaixonada, pela outra

coração". pessoa. Jamais conseguiria
Com a mesma intensi- trair e voltar dizendo: "Oi

dade com que se entrega aos amor, te amo". Não faz parte
relacionamentos, Luana' do ·meu conceito de
'busca suas realizações sinceridade", revela.
profissionais. A montagem Dona de um corpo
do espetáculo infantil,"O invejado, a bela admite que
PequenoPríncipe" inspirado se cuida, mas sem excessos.

na obra homônima de "Não tenho muitas neuras.

:. Antoine de Saint-Exupéry Tomominha cervejinha sem
(1900-1944), foi impul- o menor problema, por
sionado pelo amor da atriz exemplo, mas claro que me'

. pelas crianças, faceta que cuido. Acho que tenho uns
'

. descobriu em 2003, quando 62kg, mas se subir na,

',produziu outro clássico, balança e estiver com 66,
Alice no País das Mara- vou entrar numa depressão
vilhas. "Podia estar nadando desgraçada. Tenho um

ti a favor da correnteza, {pois personal que me chama de

�. seria muito fácil só fazer safada, ele diz que eu só

novela, propaganda de malhoparasaírnoCernaval,
cerveja, 'jabá'. Mas não ia masesteanoeunemdesfile".
deitar a cabeça no trave- Sobre um novo amor:

sseiro tão tranqüila", diz ela,' "Estou aberta, não sei viver

que recentemente declinou sem ter alguém para
do convite da Rede Globo namorar". Agora resta
para participar da novela Pé esperar para saberquem será

Na Jaca, por não aceitar o ofelizardo.

O CORREIO DO POVO

íris pode assinar
um contrato
com a Rede'
Globo. De
acordo com o

jornal "O Dia", a
loira terá uma

reunião com o

diretor artístico
da emissora,
Mário Lúcio Vazo

R 7

Luana Piovani admite fim de
relacionamento com Dado Dolabella,

mas diz que não se dá ao direito de ficar
sofrendo. A bela já sacudiu a poeira e

guarda as recordações apenas em

álbum de fotografia.

•

"

tAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Extra6� I QUARTA-FEIRA, 14 de março de 2007

II PROGRAME-SE

� CINEMA
JARAGUÁ DO SUL

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

Sab/Dom/Qua)
(16h40, 19h, 21 h2.0 -

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
(t4h20 - Sab/Dom/Qua)

"

JOINVILLE
,

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

rodos os dias)
Cine Cidade 2
Recados íntimos
(�5h, 18h20, 21 h - Todos os

dias)
Cine Mueller 1

lVIotoqueiro Fantasma
(�4h1 0, 17h, 19h20, 21 h50 -

Todos os dias)
Cine Mueller 2.
A conquista da honra
(15h30, 22h - Todos os dias)
letra e Música
(�3h30, 18h, 20h - Todos os

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

�LUMENAU

Cine Neumarkt 1
�orbit
(14h, 16, 18h, 20h, 22h - Todos
os dias)
.Cine Neumarkt,2
Motoqueiro Fantasma
(14h30, 17h, 19h20, 21 h50 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
Dreamgirls - Em busca de um
sonho
(14h10, 16h40, 19h1 0, 21 h40 -

Todos os dias)
.

Çine Neumarkt 4
A Grande Família
(13h40, 15h40 - Todos os dias)
Operação Limpeza
(17h40, 19h30, 21 h30 - Todos
ós 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
(14h20', 16h30, 19h, 21 h1 0-
Todos os dias)

,

1 : " �

� SERViÇOS

Seminário
FLORIANÓPOLIS
"Comércio eletrônico"
"Centro Sul- Auditória

:Joaquina
(8h30 às 12h30)

,

Festa
.

JOINVILLE
"Festa dos Calouros"
r

Big Bowlling
(17 de março, 23 horas)

extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Miss Jaraguá será eleita à noite no "Artur Muller"

No começo do mês de março de 1987, Jaraguá do Sul estava preste a

eleger sua representante no concurso de Miss Santa Catarina, que
aconteceria em Blumenau. A escolha da jaraguaense aconteceria no
Ginásio de Esportes Artur Muller. O concurso Miss Jaraguá tinha nove

jovens disputando a coroa que Maristela Ramthum ostentava desde
1986, sendo elas Margaret Denise Schmidt, Rosani Junckes, Sandra
Regina Moretti, Teresa Agostini, Josane Buchmann, Miriam Sasse,
Maurise Krieser, Jane Terezinha Lennert e Eltrita Buttgen.
A premiação era de CZ$ 10 mil em dinheiro e passagem aérea ida e
volta Joinville-São Paulo para a primeira colocada, uma jóia à rainha e

duas princesas, e brindes da patrocinadora Dalcelis a todas as

concorrentes. O ingresso para o evento custava Cz$ 50,00.

• ANIVERSÁRIOS

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

O CORREIO DO POVO
. I

14/03

Pat{ícia,¥egig;j,j
GabrielaHadlJnz
Inês D. tVlullêr
Francisco AntQ,ni€lilde lip
Ra!�ela !B9d�T�I(�Jt ,:,�"Décio Luiz Buchmann4t
Ester Adriana

Se o seu mundo é saber tudo o que
acontece na sua cidade e região, então

seu jornal é O Correio do Povo.
Ele traz uma cobertura completa da sua

.

cidade e região, com dados completos
dos fatos de sua comunidade, ou

seja, o rnundo que interessa ª você .

LEIA O MUNDO

"
FLORIANÓPÓLlS

"'�

� SANTO
':'Santà Mafifde
São Eutíquto
São Afrodísio

.EFEMÉRIDES
Dia Nacional da Poesia
Dia d'G Vendedor de livros

1969
URSS acusa a {;hina de

interceptar suas rerpess�s de
armas ao Vietnam do Norte.

A pequena Vitorinha, que amanhã completa seu primeiro aninho, foi clicada
com pose de artista pelo seu "irmão" Leonardo Vieira.

"�2000
Cientistas escoceses anunciãm
a obtençãc par clonagem de
cinco leitões ..

tt

�.2001
-j.:,»

ô Cân:ara"dos,Deputados aprpvao projàto da deputada Iara
.

. Bernardi (PT-SP) que crírnínalíza
o assédío sexual. ..

i20Q4
�{';$'"

'O·pontificado do papa João
.If'Paulói;H pâSsooia ser;
�ficia{mente, o terceiro em

�aúração n� história da Igreja
4 6atóUea. t'

'

m

.. UTILIDADE PÚBLICA
�Curso
O curso de extensão

"Metodologia para Análise e

Solução de Problemas"
acontece de 19 a 22 de

março no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul

�Treinamento
Apevi promove dias 26, 27
e 28 de março o

.

treinamento "Cálculo de
custo e formação de preço
de venda", no Centro

Empresarial. Informações
pelo fone 3275-7024,

�Festival
O 160 Festivallnternacional
de Arte Eletrônica
vldeobrasí' tem inscrições
abertas até dia 20 de abril.

Informações no site

www.sescsp.org.br/sesc/vi
deobrasil/site.

• PREVI'SÃO DO TEMPO
Possibilidade de chuva no Estado

A frente fria se afasta para alto mar, mas
ainda mantém o tempo instável com muitas
nuvens e condições de pancadas ocasionais
de chuva com trovoadas, especialmente no

período da tarde. Temperatura em elevação,
com sensação de ar abafado.

� Jaraguã do Sul e Região

6 �UINTA
. MIN: 23° C

MÁX: 31° C
Sol com pancadas de
chuva

� SEXTA� MiN: 21°C
MÁX: 32° C

SÁBADO
MíN: 22° C
MÁX: 30° C

HOJE

MíN: 23° C
MÁX: 28° C
Sol com nuvens Sol com pancadas de

chuva
SQI com pancadas de
chuva

� Fases da lua

� LegendasCHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE

�ê�Ç()0G_
Enso�arado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso Trovoada

nublado
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SI NOVELAS
� GLOBO - 18H

o Profeta
Todos dão pêsames a Sônia. Marcos diz
a Sônia que Piragibe e Luci estão ali e

que seu pai veio. para se �e�pedir.
Piragibe se aproxima de Soma, de
Natália e de Dedé e pede a Marcos que
avise a todos que está muito bem.

Piragibe e Luci, de mãos dadas,
caminham para a luz e somem. Clóvis
comemora a morte do sogro. Piragibe é
enterrado e todos choram. Sabine se

joga nos braços de Marcos para
consolá-lo. Sônia a expulsa. Marcos fica
com pena de Sabine e Sônia manda que
ele vá atrás dela. Clóvis avisa Abigail que
vai viajar. Ruth diz a Lia que vai viajar.
Sônia diz a Marcos que vai ficar na casa
do pai. Carola manda Marcos tomar

cuidado com Sabine. Teresa pede que
Flávio a leve à escola para ver a chegada
de Rosa. Jonas diz que quer voltar para
easa Joélson fica com Edite a

contragosto.

� GLOBO -,19H
Pé na Jaca
Leila aguarda o noivo no carro. Elizabeth
pensa em Arthur quando Juan fala em

casamento. Arthur promete pagar o

tratamento dentário de Vanessa para ela
não contar nada à Gui. Giácomo diz à
Morgana que foi injusto, pois sempre
sentiu que Lance não era seu filho.
Lanoe pede uma chance a Marquinho.
Tadeu chega à igreja e exige conversar

com Leila. Ele concorda em casar. Tio
José garante que existe uma nascente

quando vê o vaso sanitário
transbordando água. Dorinha defende
Lance para Marquinho, que permanece
triste. Lance vai para a casa de Nirdo,
mas desiste de se hospedar com ele.
Tadeu larga Leila no altar e diz que o

irmão jamais mentiu. Maria pressente
� alguém, encontra uma flor e sabe que
Lance a deixou como despedida. Maria

� GLOBO - 21 H

Pàr'áíso:Tropical
Paula diz a Valderez que Daniel vai ajudá
la a encontrar seu avô. Daniel discute
com Silveir-a e é preso por desacato à
autoridade. Iracema avisa Virgínia que o

apartamento já foi alugado. Jáder pede
informações sobre Paula. Bebel promete
ajudá-lo se levá-ta para o Rio. Valderez
diz a Paula que Daniel não a aceitará se

souber a profissão de sua mãe. Jáder
conta para Olavo que Daniel e Paula vão

viajar para o Rio. Silveira se revolta
I quando Teima conta o que Daniel a

obrigou fazer. Rodrigo comenta com

1
Fabiana que Ana Luísa acha que ela é a

.

mulher ideal para Daniel. Olavo ecita
uma gravação de Daniel. Paula aguarda

"I' Daniel no aeroporto. Daniel pede a

Silveira que ligue para Paula, pois ela é
:� seu álibi. Teima simula um ataque de

�'medo ao ver Daniel, que é preso
. � novamente. Bebel se encontra com

Paula no aeroporto e diz que Daniel
descobriu sobre sua mãe. Paula se

angustia por Daniel ter descoberto a

verdade. \'.
.i

� RECORD - 19h15

Bicho do lViato
Maria Lucia diz a Isis que, por insistência
de Mário, está repensando se deixará a

empresa. Cilene comenta com Sergio
sobre a obsessão de Erínia por vestidos
de nova e revela estar desconfiada dele
estar apoiando a filha em seus

propósitos alucinados de vingança. O
. carcereiro entrega um celular a Miguel.
Isis pergunta a Maria Lucia se ela sabe
de algo que desabone a conduta de
Mário.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Brandão não se entrega a Juba e é
devorado pelas piranhas. Apenas
seu chapéu bóia no rio. Mariano
encara Zé Diacho na cadeia dizendo
que a justiça agora está feita. Juba
anuncia para Oneide, Alzira e Geraldo
que os papéis já estão correndo para
ele se casar com Cecília na fazenda.
Silvia confessa' a Lili que teria

coragem de matar um psicopata
como Ramalho. No escuro da noite,
Ruth invade a casa de Cecília e planta
a arma que matou Ramalho. Ruth liga

. para o inspetor

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��ROMANCE
Até agora eles não
tornaram pública a relação,
embora já há algum tempo
role o boato de que
estejam juntos. Mas
fotógrafos de plantão de

algumas revistas de
celebridades como a

Contigo, corrsequlram a

confirmação. Na manhã
desta segunda-feira, 12,
Deborah Secco foi flagrada
deixando o prédio do

jogador Roger, do
Corinthians, em São Paulo,
por volta das 6 da manhã.

��ATUAÇÃO
A atuação de Camila

Pitanga como a

prostituta Bebel de
Paraíso Tropical vem
arrancando elogios das

profissionais da vida real,
segundo o jornal "O
Globo". Gabriela Leite,
fundadora da Daspu,
grife de roupas da ONG

Davida, e coordenadora
da Rede Nacional de
Profissionais do Sexo,
disse que ela esta
maravilhosa: "Há muito

tempo não se via uma

prostituta tão prostituta".

��QUASE
Angelina Jolie quase não ::� 1conseguiu trabalhar com ::�� I

refugiados devido à sua fama ":, 1

• 1

de "maluquinha". Segundo o I
.

site People, a atriz contatou a ��
agência da ONU há 6 anos e

. :';
teve que convencer as ,_::
pessoas de que não era uma j"
rebelde. Ela passou um ano e ·�2 !
meio visitando campos na

..�

África, Paqulstão e Camboja :.':
sem câmeras: "Eu tive a

.:-\
!;'.'; !

oportunidade de ter esse \I';:� !
grande aprendizado antes de :�i I

divulgar. Eu me transformei .�r;!
"

i

de um jeito' maravilhoso". ":
ti;;

II.HORÓSCOPO
�I--------�---------------------------------------------------------------------------------------------- ��)

) (i

Ádes 20/3 a 20/4
Você está cheio de urgências e parece que

.

.

ninguém coopera com sua agenda? Pode ser

frustrante quando as coisas não se movem na

velocidade que se quer, mas talvez essa demora

seja uma reação a forças que você está
criando ... Cada um tem seu tempo de

assimilação. Se o trânsito está engarrafado,
medite, ouça aquele som que você adora.

II SUDOKU

SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku significa 'mrnero sozinho" em japonês, o quemostra exactamente
o objetivo do jogo. O Sudoku existe desde a década de 70, mas começou a ganhar
popularidade no final de 2004 quando começou a ser publicado diariamente na

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

Touro 21/4 a 20/5
, Apesar dos astros favorecerem suas atividades'
e projetos, é possível que você ainda não esteja
no seu melhor pique. Não rumine demais,
taurino, cuidado para não ficar engatado em

idéias fixas. Há coisas que só se definem na

hora em que começamos a fazê-Ias. Abra as

janelas, respire o ar dos novos tempos,
contemple o horizonte ...

Câncer 21/6 a 21/7
Você não está a fim de embarcar na loucura das

pessoas, mas talvez elas não lhe dêem chance .

Se você se agitar, certamente vai acabar
estressado. Reclamar também não adianta.

Entregue-se ao espírito comunitário e procure
se manter centrado. Faça de conta que
concorda, depois você faz o que deseja fazer,
do jeito que quiser fazer.

1

Leão 22/7 a 22/8
Há certas coisas que é bem melhor a gente
fazer sozinho. Muita conversa e pessoas ao seu

redor podem atrapalhar a realização de seus

planos. O estilo leonino ruidoso e faiscante não
·é o mais adequado para o momento, mova-se
como um gato esperto, silencioso e alerta.

Adapte-se às condições do tempo e do

ambiente, na hora certa você vai com tudo.

Virgem 23/8 a 22/9
Você não entende as esquisitices de certas

pessoas? Deixe estar, elas também não
entendem as suas e no entanto não estão se

preocupando muito com isso. Faça um exercício
de compreensão e tolerância, com os outros e
com você. Você tem olhado pro céu, sentido o

perfume das tlores, ouvido o rumor do vento e

assistido ao pôr-do-sol?

Gêmeos 21/5 a 20/6
Não ligue para as coisas que as pessoas falam_
sem pensar, você bem sabe o quanto isso é

conum acontecer. É mais fácil você tirar alguém
do sério do que os outros conseguirem
desmanchar ri seu prazer. Comentários maldosos,
intrigas da oposição? Leve na brincadeira, não
alimente energias mal qualificadas. Perdoe-os, eles
não sabem o que fazem.

-

II DIVIRTA�SE
,

.. \

Mande sua piada para o Extra: .'

extra@ocorreiodopovo.com.br.
:._.. �.

n
Na Cadeira Elétrica ',.1

Aquele bandido muito perigoso, condenado à morte, senta-se na ':)
cadeira elétrica para ser executado. .

.

:. T
", ,

- De acordo com a lei, o senhor tem o direito de solicitar o seu _��
último desejo - diz o diretor do presídio. :)
- Eu gostaria que o senhor segurasse a minha mão! lO

. Caçando Alienígenas .' ri

O sujeito era apaixonada por discos voadores e seres do outro :)
mundo e. vivia na expe�tativa de encontrar algum alienígena.

. ::�
Certa noite, quando saiu para procurar extraterrestres, ele avistou

'!,
um vulto de cabeça bem grande, braços longos, pernas curtas, ;)

rentes ao chão. ";�
Emocionado, com voz embargada, ele falou: .!)
- Luiz Oliveira, fazendo contato! .;�

Aà que o ser estranho respondeu: i,:'�
- Severino da Silva, fazendo cocô!

SOBRE O JOGO
, ,É um jogo de

lógica muito

simples e

viciante. O
objetivo é

preencher um
quadrado 9x9
com-números de
1 a 9, sem
repetir números
em cada linha e

cada coluna .

Também não se
.-..J
....
.

" �

.

II SOlUÇÃO

•

Libra 23/9 a 22/10
O trabalho está ficando mais pesado quando
deveria se tornar mais fácil? Quando parecia
estar bem perto de colher os frutos viu que ainda
terá que batalhar e esperar um pouco mais? Não
desanime, tenha paciência e continue se

dedicando aos seus objetivos. Desafios
fortalecem suas convicções e sua conexão com

seus propósitos.

Peixes 19/2 a 19/3
De nada adianta fechar portas e comportas
insistindo em tudo controlar, amigo peixe.
Quando mudanças profundas estão acontecendo,
as águas brotam por vários compartimentos, -

nem sempre visíveis, e quase nunca

mensuráveis e passíveis de classificação. O que
fazer, senão observar seus rumos e com o rio
aprender a navegar?

Capricórnio 22/2, a 21/1 .:.'

.üuestôes de família estão na sua cabeça? : ';
Provavelmente você não as convidou, mas :�,
fantasmas do passado são assim mesmo, mal- •

educados e inconvenientes, adotam fazer vísítas:
sem telefonar antes. Fazer o quê, senão otereces+ ;
um chá? Resistir e renegar não dá. Quem sabe" I

agora, com calma, você não resolve esse '��;1
assunto? ;::�,

Escorpião 23/10 a21/11
Muito que fazer? Organize seu dia, escorpiano,
com um bom planeiarnento há maior.
produtividade e menor desgaste. Não adianta

querer abraçar o mundo, faça uma coisa de cada
vez. Verifique se o que está projetando está
dentro das possibilidades de uma pessoa de
carne e osso. Você é poderoso, sim, mas
também não é nenhum super-herói.

Aquário 21/1 a 18/2
Tudo sequlndn para os lugares' certos, suas

-

idéias estão funcionando e começando a ser

compreendidas. Hein? Sim, talvez as coisas
estejam um pouco lentas, há tempos de esperas,
intervalos que parecem intermináveis. O

.

aquariano sábio aproveita esses momentos para
nutrir-se com o auto-aprimoramento e a doce .

convivência com os seres amados.
:

Sagitário 22/11 a 21/12
Quando é preciso trabalhar em equipe, cadê
todo mundo? Aí está você no meio do campo,
com a bola no pé e o outro time inteiro na sua

frente. Como você é um craque, estratégia na

cabeça e ginga no corpo, você poderia dar
conta do recado, mas talvez termine o dia todo
lesionado. Não acha que esta na hora de pôr
um limite em certas coisas e pessoas?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



B I QUARTA-FEIRA, 14 de março de 2007 O CORREIO DO POVO·

o

INSCRiÇÕES
Pensando em oferecer um espaço para músicos e cantores
mostrarem seus talentos, a revista virtual Look Here e a Rádio
Atlântida realizam no dia 15 de abril a quarta edição do In Cover
Festival. Trata-se de um grande evento no Big Bowling, em

Joinville. Serão 6 bandas regionais pré-selecionadas, que terão a

oportunidade de utilizar um palco especialmentemontado para a

apresentação cover de bandas famosas e músicas próprias. As
iscrições estão abertas pelowww.lookhere.com.br/íncover.

CAMAROTE

moagoncalves@netuno.com.br

Por Moa Gonçalves

TI-TI-TI ELE FICA
Essa .é pra agendar! Q pe�soal
bacana da Creché Cbnstâhda '

giazer� I! qa Çasawda ·.émiza,�e,'
sempre à procura de {undos para
auxiliar. (na /tnaiYutenção .da
entidade, está à toda na

õrganizaçãõ de maisUmaNoite do
ti:ti-ti. O babadQ este ano seJ;;i no
dia de quatro de maio, no Clube
Atléti�o Bàependi, com o t'êtna "

Uma noite na, Africa. Qutra; ao

contráfío do alio passado', eles'não
. �):ltram ;,é Só para aslulu�inhas!

DE VOLTA
O boa gente Marcelo Manga, depois te

curtir uma temporada estudando e

trabalhando nos Estados Unidos, deu
rasante aqui na terrinha. Mas é por
pouco tempo, pois ele só veio rever

amigos, curtir a Páscoa, e já retorna à
terra do Tio Sam.

-

Ao contrário do que todos
comentam em Jaraguá, o auxiliar
técnico do Juventus, Alaor Palácio [r,
que aliás, na minha opinião merece

todo o respeito do torcedor pela
dedicação ao clube, vai ficar no

"Moleque Travesso"! E o que é

melhor, com o aval total da diretoria
e do novo técnico Ernesto Paulo.

r
I

��í'"p Farmácia, :
l . arana
�

Disque-entrega
3275-1685

.

• TE CONTEI?
Hoje à noite não tem jogo do Juventus. O
moleque travesso enfrenta o Criciuma no .

domingo às 16 h, no Heriberto Hulse, lá na
cidade de Criciúma.

A 16° Edição da Festa da Cebola, em
Ituporanga, está movimentando gente de todo o

país. O motivo da invasão, além da organização,
é as bandas, que foram escolhidas a dedo. Uma
delas é o Paralamas do Sucessor que arrasou o
babado.

Amanhã, com a presença dos DJs Rafael
Ferreira e Daniel,Kuhnen, a Expresso Choperia
de Balneário Camboriú movimenta a primeira
noite Chop�ria Lounge. O frege reune tudo que
tem de bom numa boa festa. Requinte,
conforto, diversão e muita gente bonita.

Karla Schacht, gerente do hotel Vale das Pedras,
já está intimando seus clientes assíduos para
que se agendem, pois no dia 21 de março, na
próxima quarta-feira, acontece a primeira Noite
dos Frutos do Mar deste ano.

É bem nesta quarta-feira que o pimpolho Enzo
Bogo, filho do empresário Douglas Bogo com
sua esposa Valquíria, recebe maiores bitocas
pela estréia de seu primeiro aniversário.

Quem estará preparando o terreno para
promover junto dos amigos mais chegados
aquela festa de aniversário amanhã, quinta-feira
(15), é o boa praça Fábio Müller.

Para lembrar: hoje, 14 de março, é Dia
Nacional da Poesia. Cumprimentos a todos os
artistas das palavras!

,
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