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Aprovado fundo
de combate à
violência na CCI
A Comissão de

Constituição e Justiça do
Senado aprovou ontem, a

PEC (Proposta de Emenda

Constitucional) que cria o

Fundo de Combate à

Violência e Apoio às

Vítimas da Criminalidade.
O fundo levará o nome do
menino João Hélio
Fernandes Vieites, deverá
receber de R$ 2,5 bilhões ao

ano -até 2020- e apoiar as
vítimas da violência e

agentes envolvidos com o

combate à criminalidade.
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A nova prefeita mírím, Tayná Rosa, assina o livro de posse, observadapor Maria Fernanda Felisbino, o prefeito Mário Sérgio Peixer, e o vice, José Joaquim Fern�ndes.

MOSAICO
•

NA TIFA MARTINSDupla é presa por tráfico
de drogas em CuaramírímIdell quer saber se

aliança PT/PP
deve acontecer

Começam obras
da pista sintética
de atletismoRosana Maria Ferreira

de Lima Macedo, 38
anos, e lrineu Carboni,
19, foram presos no final
da tarde de terça-feira
em Guaramirim por
tráfico de entorpecentes
e associação para o

tráfico. A operação
apreendeu 42 pedras de

crack, a maior parte foi
encontrada em um

apartamento, no centro.

5

Ontem as máquinas
começaram a limpar o
terreno. que receberá a

pista que servirá para os

Jogos Abertos. Além de
recursos próprios, a FME
fará uma parceria através

do Fundesporte. O
material da pista foi
doado pelo Ministério do

Esporte.
8

N a página do Senado,
no site oficial da
senadora Ideli Salvatti

(PT), a parlamentar'
catarinense pergunta se

.

a discussão sobre uma

possível aliança PTIPP
deve ou não acontecer,

nas eleições do ano que

vem

.3

Sol com muitas nuvens,

Pancadas de chuva à
tarde e à noite.

.
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.·EDITORIAL
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OPINIAO

Chega de CPMF
Instituída na década de 90

por inspiração do então minis
tro da Saúdo Adíb Jatene para
que pudesse ampliar os recur

sos para postos de saúde, hos
pltais, combate a doenças,
campanhas de vacinação e até

para desenvolvimento tecnoló
gico, a Contribuição Provisória
sobreMovimentação Financei
rei, a CPMF acabou completa
mente desvirtuada de seus

objetivos. Serve para tudo -

menos para dar dinheiro à
Saúde Pública.

: O grande movimento
nacional contra este abuso,
que tem como um' dos líderes
o. deputado federal Paulinho
Bornhausen (PFL), ganha
agora o apoio do Conselho das
Federações Empresariais de
Santa Catarina (Cofem), que

.
vai apoiar a campanha contra

a renovação da CPFM da
Frente Nacional em Oefesá da
Constítuíção e pela Extinção

É a oportunidade que o
brasileiro tem de
eliminar um dos maiores
absurdos tributários e

administrativos da
História"

da CPMF. Faesc, Facisc,
Fampesc, FCOL, Fecomércio,
Fiesc e Fetransesc tomaram a

decisão em reunião o deputado
federal que lançou o movi
mento.

Para o presidente da Fiesc,
Alcantaro Corrêa, enquanto
não sai a reforma tributária
pode-se eliminar impostos para
reduzir a carga de impostos. Na.
opinião de Corrêa, seria um

grande impulso se todos os

recutsos arrecadados com a

CPMF estivessem movimen
tando a economia.

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Já o presidente da FCOL,
Roque Pellizaro Jr. diz que "a
CPMF tem prazo para acabar
e os compromissos assumidos
com a sociedade precisam ser

cumpridos. É uma questão de
credibilidade". A verdade é

que as micro e pequenas
empresas não suportam mais a

carga tributária, como afirmou
o presidente daFampesc, Cloir
Oassoler. "Vamos levantar uma
bandeira nacional com apoio
da sociedade", disse o presi
dente da Facisc, Luiz Carlos
Furtado Neves.
A pressão para eliminar a

- CPMF precisa vir da socieda
de. Até o final de setembro o

governo precisa aprovar no

Congresso a renovação da '

contribuição para evitar dis
cussões jurídicas. É a opor
tunidade que o brasileiro tem

de eliminar um dos maiores
absurdos tributários e adrninis
trativos da História.

• 'ENTRE ASPAS

" Acho que o PT está tendo um comportamento que eu esperava de um
partido grande, maduro".
Luís Inácio Lula da Silva, presidente, em relação a decisão da sigla de deixa-lo livre paramontar seu gabinete e de ceder espaço a outros partidos no Executivo,

.

.
• ,.,� ... A�"",

"Com essa viagem, eu fechoo ciclo de quatro anos dedicados a conhecer o mundo e
a maneira das pessoas viverem".
Charles Zimmermann, escritor e fotógrafo, sobre a terceira viagem que coloca em prática o sonho de saber mais
sobre diferentes culturas.

"Pena de morte seria o ideal, o porque ele (o criminoso) continuaria matando se fosse SO�O".
André Melo Filho, advogado criminalista, sobre o julgamento'do assassino da menina Gabrielli Cristina
Elchholz, na semana passada em_Joinville. '

• PONTO· DE VISTA

A visita de Bento XVI.
ao Brasi·1
A visita do Papa Bento XVI

ao Brasil, entre os dias 9' e 13
de maio, é um marco na his
tória da nossa Igreja. Primei
ramente, porque o Papa vai se
reunir com Bispos de toda a

América Latina que estarão

presentes na V Conferência
Geral Episcopado Latinoame
ricano e do Caribe.

Mais de BO anos separam a

primeira Conferência desta
quinta edição, que acontece
entre 13 e 31 de maio em

Aparecida (SP). As anteriores
foram realizadas no Rio de
Janeiro (1955), Medellín
(1969), Puebla (1979) e Santo
Domingo (1992), tendo traça
do novos rumos para a Igreja
na América Latina.

Em conjunto, os Bispos e o

Papa devem analisar os

assuntos que mais preocupam

a Igreja no continente latino
americano. Trata-se, também,
de uma grande oportunidade
para os Bispos tomarem ciência
das preocupações do Papa, que
devem éonstar de seu discurso
inaugural.

João Paulo II abriú as

reuniões de Puebla e Santo
Domingo com discursos mar

cantes. Há uma expectativa
bastante semelhante com rela
ção à fala de Bento XVI, que,
sem dúvida, tocará em assuntos

como o aumento das seitas e o

relativismo religioso e moral,
além de temas de bioética,
como aborto, eutanásia, inse
minação artificial, manipula
ção de embriões, justiça social
etc.

Outro ponto que merece

destaque nesta visita do Papa
é o fato de o Brasil ser o país

.Felipe Aquino
Teólogo e apresentador dos
programas Escola da Fé e Trocando
idéias, na TV Canção Nova.

com a maior população cató
lica do mundo (73%), Bento
XVI sem dúvida olha para o

Brasil com muito carinho,
preocupação e esperança,
certo de que contribuímos para

.

evangelizar outras partes do
mundo.

Bento XVI conhece bem o

Brasil, já que esteve aqui
muitas vezes como cardeal e

Prefeito da Congregação da Fé
do Vaticano. Sem, dúvida, os

encontros do Papa com os bispos
em Aparecida (SP), com a

juventude no Estádio do
Pacaembu, e com o povo na

Missa que acontecerá no Campo
de Marte, em São Paulo (SP),
celebrando inclusive a Cano
nização de Fiei Galvão, trarão à
Igreja do Brasil um ânimo novo,
para renovar a evangelização do
nosso povo.

Recordtem
exclusividade

ülretor: Francisco Alves
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• DOS BLOGS

IMtiiFaria
Ciro, o rei lula,
e a cizânia
Aos poucos o ex-ministro
Ciro Gomes (PSB-CE) vai se
acostumando. à vida
parlamentar, e até troca
figurinhas com os repórteres.
Provocado sobre os motivos
que têm levado Lula a emitir
tantos sinais desencontrados
para seus aliados no

Congresso, Ciro lançou uma

explicação que se torna
importante quando parte de
um dos maiores defensores
do governo. "Ora, vocês não
notaram ainda que o

presidente Lula está
reinando? Enquanto todos
ficam confusos, brigam, ele'
reina tranqüilamente". Ele
continua: "É o estilo do Lula.
O mesmo estilo que o

Ulysses Guimarães tinha
para comandar o PMDB e

que' o Getúlio Vargas adotou
para governar o Brasil por
anos a fio. Lula espalha a

cizânia para que ninguém
tenha controle do processo.
Só ele, entre todos os que
giram em torno do governo,
tem noção de tudo".

� blogdosblogs.blig.ig.com.br

• DO LErTOR

'*M';UnlcAUL
A força da
internet
o grande responsável pelo
surpreendente sucesso de
"300?, segundo o "Los
Angeles Times', foi o
chamado marketing viral na
internet. O primeiro empurrão
foi dado na Comic-Con, a

maior convenção de
quadrinhos do mundo, do ano

passado, realizada em San
Diego. A Warner, produtora
de "300?, exibiu algumas
cenas para os

freqüentadores da feira, e

estes começaram a elogiar o

filme em blogs e sites. Em
seguida, o estúdio criou uma

página sobre "300? no

MySpace, que incluía a

possibilidade de incluir em
seus perfis 300 fotos do
filme tiradas do site oficial.
Segundo o "Times", foi um
"golpe de gênio", que gerou
"bilhões" de page views (e,
portanto, muito dinheiro de

anúncio). Moral da história:
quando os estúdios fazem a .

lição de casa direitinho, a

internet pode ser aliada, não
inimiga.
� http://olhaso.nominimo.com.br

São referentes a todas as

mídias brasileiras. os direito�
de transmissão conquistadoê
pela Record para os Jogos
Olímpicos de Inverno de 201�
(Vancouver, no Canadá) e da
Olimpíada de 2012, em il,
Londres. O contrato com o I (

Comitê Olímpico -I;
Internacional, ainda não foi If,

sacramentado, mas Globo e,.

Bandeirantes já foram
"

"

informados. Caberá à Recordj
resolver a quem venderá os Jtdireitos na TV paga, mas é '�
previsível que Telefonica e

TVA tenham preferência, enil:
detrimento das operadoras
do sistema Globo (Net e

Sky). A concorrência faz -)

pouco caso da conquistá. Is
Duvida que a emissora i I

consiga cobrir esse " -

desembolso com verbas
publicitárias. A Record
retruca: e quem consegue lU

cobrir os gastos de todos osu
eventos esportivos? "MuitaSrji
vezes, é uma questão de d
agregar valores", conclui um]
diretor da casa, 10

�http://bIOg.estadao.com.br/bIOg/padigliOne R

iF

.José Álvaro de Lima Cardoso
Economista e supervisor técnico do DIEESE em Santa Catarina

o Brasil e as turbulências na economia mundial,
-)

Após as turbulências da,
semana retrasada, as piores
desde o 11' de setembro de
2001, a Bovespa (Bolsa de
Valores de São Paulo) fechou
a semana passada em alta de
1,5%, na sexta-feira (09/03),
com alta acumulada na

semana de 0,55%. O
mercado de ações ainda não

recuperou os prejuízo-s da
semana anterior, mas voltou
a normalidade.

Independente da evolu- .

ção que esta crise nos

mercados de ações venha a

tomar nas próximas semanas

(outros solavancos não estão

descartados) é certo que o

Brasil vem cruzando com

relativa tranqüilidade os

atuais mares revoltos, graças a

melhoria dos seus indicadores.
No momento os economistas
não estão podendo repetir a

surrada frase "quando a

economia mundial espirra o

Brasil pega uma pneumonia".
Mas as turbulências tiveram
um papel extremamente

didático, ao lembrar que o

crescimento da economia
mundial e o desempenho das
exportações b-rasileiras não
vão durar para sempre. A

valo-rização do real tem

aumentado muito as

importações, e levado a

"desindustrialização" de
segmentos importantes. Não é

porque existe no momento

farta liquidez no mundo que
não se deve fazer nada com a

política cambial.

Existem vários exemplos
no mundo de políticas ativaqq
Chile, Rússia, Venezuela,
Kuwait e Noruega criara� .

fundos de estabilização q�l
commodities, para prevenir

íIO .

os altos e baixos deste tipo de}
.nmercado.

. .

'1)1No caso do Brasil alguma]
commodities, como minério
de ferro e grão de soja, �� 1

I . .

f.lU 1
va onzaram muito em unçao
da demanda chinesa, e têní'
sido amplamente predomíf
nantes no aumento do valor
das exportações. É funda
mental O governo ser maã
pró-ativo na política cambial,
e estimular políticas qt,r<1:
levem a urna maior diversifli1,
cação e agregação de valQr
às exportações.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados POb1e-rnaü redaçâo@ocorrelodopovo,com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep89251 200, Caixa Postal 19, É obrigatório Informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão'
publicados), ('.
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OLHO EM 2008: VERDES SE APROXIMAM DA COMUNIDADE PENSANDO NAS ELEiÇÕES

V quer tornar o orçamento
ema acessível à população

� Reuniões nos bairros
f.-Jj: vão dar origem ao

1£' lana de governo do

partido para 2008

1s9 AROLINA TOMASELLI
b� RAGUÁ DO SUL

I
�� Apartir do próximomês, o
la V de Jaraguá do Sul vai
il, ealizar uma série de reuniões
I 'nos bairros de Jaraguá do Sul.
'j: ém de divulgar o partido e

rI, rir oportunidade para novas
e:[,�iaçÕes, a proposta principal
dé esclarecer a população sobrejj leis orçamentárias e como

,t e dá a aplicação dos recursos
d úblicos, informou' o presi
ir ente da comissão provisória

, a sigla, Antônio Eckert.
Para dar início às

'J, iscussões, amanhã o partido
Is ealiza a palestra "Ações
'U overnamentais: Leis

c, .orçamentárias", apresentada
'

1 or uma das responsáveis pela
Jielaboração do orçamento do
JJ unicípio, Cláudia Meurer

üller. O evento, aberto ao

úblico, acontece a partir das
h30, na Câmara de

1 Yereadores. "Vamos então

o montar uma pequenacartilha
-:: e, a partir disso, começar a

ff£ trabalhar nos bairros, com

CESAR JUNKES/OCP

Eckert: "O PV é confundido com atuação na área ambiental. Nossa função é trabalhar propostas de administração pública"

fundamentação", explica
Eckert.

Apesar das prestações de
contas obrigatórias feitas

periodicamente pelo poder
público, o presidente do PV
não as considera acessíveis à

população em geral. Afirma
que boa parte das pessoas não
sabe diferenciar o PPA (Plano
Plurianual) da LOA (Lei
OrçamentáriaAnual) e LDO
(Lei de Diretrizes Orça
mentárias), os três principais
pilares da administração
pública quando o assunto é a

destinação dos recursos

públicos.
"O site da prefeitura expõe

todas as despesas e receitas,
mas queremos propor um

aumento da transparência das
contas públicas", continua
Eckert, afirmando que a

proposta do partido é envolver
todas as entidades da
sociedade através de um

conselho administrativo,
constituído exclusivamente

para este fim.
Somado ao trabalho de

cunho explicativo, o presi-:

o vereadorRonaldoRaulino
i (sem partido) promete

'q apresentar, na sessão de hoje,
l� as propostas do projeto de

instalação de uma usina
5 termoelétrica na região, em

'� consócio com osmunicípios da
�, vali e numa parceria com

a iniciativa privada.
Raulino pretende realizar

audiência pública, reunindo
representantes dos três poderes,

�i de órgãos e entidades
ambientais e de setores da
sOciedade.

Pesquisa
A senadora Id�li Salvatti

(PT) pergunta na página
I oficial, no site do Senado, se
a aliança PT e PP às eleições
de 2008 deve avançar e dá
Como alternativas sim, não e

precisa debater mais.
A enquête comprova que o
ampomajoritário substituiu o

q projeto partidário e ideológico
pelo eleitoral.

Substituição
Nos corredores da Prefeitura,

comenta-se que o segundo
suplente de vereador pelo
PSDB, Lia Tironi, deve
assumir em breve a cadeira na
Câmara de Jaraguá do Sul.
Pelo que se ouve, o primeiro
suplente, AdemarWinter, que
ocupa a cadeira do titular
Afonso Piazera (secretário de

Urbanismo), estános planos do
governo para assumir cargo
comissionado.
Tironi jura que não sabe de

nada.

Aliás
, Se depender dos dirigentes
dos dois partidos, em

Schroeder, a aliança para as

eleições do ano que vem são

favas contadas. Isso não

implica que o PT indicará o

candidato a vice na chapa do
atual prefeito Felipe Voigt, que
deve ir à 'reeleição, mas que

estará na coligação. Coisas da
política.

dente do PV informa que o

contato com a comunidade
vai resultar na elaboração de
uma proposta de governo do

partido. Reativado em

novembro de 2005 e hoje com
um vereador - Jurandir
Michels -, a sigla se estrutura

para disputar as eleições
municipais. O fato de ser um

partido pequeno não diminui
as pretensões dos verdes para
2008. "O partido vai buscar

chapa completa de vereadores
e, se possível, a majoritária",
afirma.

O CORREIO DO POVO

,JS deve receber verba,
'AI
�'

de emenda para obras

Liberado

')G

garantiu R$ 250 mil, ma�'n
ficou de verificar a possi
bilidade de ampliar o repassdP
para R$ 500 mil", informou"
Garcia, que entregou ad';
secretário projeto pará;')
conclusão da pavimentação-I
da Rua Lino Piazera, noig
Bairro Santo Antônio. Oi(,

O vereador também está" \

confiante na liberação dt'ffi
verbas do governo do Estado.,
para as obras, que hoje estãqT]
paralisadas. De um total de-,
1,3 mil metros, 500 já foram'''''
pavimentados, restando 800

,

','
metros de estrada para"
receber o asfalto. Parte dos?
R$ 250 mil já garantidos"
poderão ser investidos nasS
obras. A audiência tambérna
tratou de projetos para'I
construções de pontes nod
município. (CT) 'V

DIVULGAÇÃO
Ideli fala sobre o

PAC em Jaraguá ':

A senadora Ideli Salvatt�
(PT) estará em Jaraguá do�
Sulno próximo' dia 23 pari}
apresentar o PÀC (Programa
de Aceleração do Cres

cimento), do governo federal. 'I

Às 16horas, ela se reúne com:
prefeitos na sede da Amvali .

13

Em seguida, às 17h30, teml:3
encontro com petistas da:;';
região. Já às 19h30, a"

discussão sobre' o programa é::,
aberta ao público, também na j

e
:

sede da Amvali.

FLORIANÓPOLIS

J araguá 'do Sul deve
receber R$ 250 mil para
investi-mentos em obras de
infra-estrutura. A informação
é do vereador Pedro Garcia
(PMDB) que, junto com o

secretário de Obras Alberto
João Marcatto, participou
terça-feira de audiência com

o secretário estadual de infra
estrutura, Mauro Mariani, em
'Florianópolis. O secretário de
Desenvolvimento Regional,
Ivo Schmitt Filho, também
integrou a comitiva.

De acordo com o vereador,
o recurso para o município
trata-se de emenda parla-

,

mentar apresentada por Mari
ani, eleito deputado federal,
antes de, assumir a pasta. "De
início, ele (Mariani), nos

COMISSÃO

Vereador pede
prorrogação
Por solicitação do vereador

Marcos Mannes (PSDB), foi
adiado o prazo para

instauração de uma Comissão
de Inquérito na Câmara de
Guaramirim, prevista para
acontecer segunda-feira.
Mannes, que assina o pedido
para criação da comissão,
quer esperar parecer da
assessoria jurídica da Casa. A
CI vai apurar denúncia
envolvendo o setor de Bem
Estar Social da prefeitura.

,
'.

'"

Executiva do PT de Jaraguá do Sul se reuniu na noite de �
terça-feira para tratar do pedido de licença do partido feíto,
por Edson Pedro Piotto. Até então membro da executiva, o ::

petista assumiu, no dia 5, cargo de sub-coordenador de
Conselhos da Prefeitura. Ao analisar o estatuto do partido,
constataram que o pedido é legítimo. Piotto só não pode se i:'
pronunciar em nome da sigla enquanto estiver afastado.

.b

Curso
'-'1.1.

'1

As inscrições para o 2º ciclo do Plano Nacional de s,

Qualificação Profissional estarão abertas até o dia 23 demarço, 'I
no endereço www.prominp.com.br. A taxa é de R$ 32,00 para)
inspetores e de R$ 48,00 para nível superior. ;,

São 2.748 para nível superior e 2.637 vagas para inspetores,
num total de 5.385 em 17 cidades. Para o Estado, serão 99 :]

vagas para inspetores, em Itajaí. A prova será realizada no 15 J

��. �

Invertida
'v

Pesquisa daCNNmostra que 58% da população dos Estados :
Unidos querem a retirada das, tropas do Iraque. O número é ��
quase omesmo daquele que apoiou a invasão, há quatro anos.

,J

A mudança de opinião é reflexo dos resultados militares
'

obtidos. Em 2003, acreditava-se num passeio, já que o EUA,
possuem amais poderosamáquina de guerra do Planeta. Hoje,

.

com o número demortos e feridos, além dos milhões de dólares
'

gastos, a conversa é outra.

O ex-presidentedoPTde
Schroeder, João Reis Filho,
recusou° convite paracriar
e liderar oPRna cidade.A
decisão saiu' após ter

particip?do parte do
encontro re�onal db PR,
realizado no último sábado,
n<? Parque Malwee. 'Tora
de cogitação", resumiu.

Cerco
Na região, é cada vez

maior a proximidade entre

PT e Pp, com vistas às

eleições 2008. Os partidos
negociam abertamente

aliança. EmCorupá, o PT já
participa do' governo. Em
Massaranbuba e em Jaraguá
do Sul, as conversas são feitas
extra-oficialmente; mas com
freqüência.

/'

Candidatos
Em Guaramirim, a

coligação PT/pP esbarra na
falta de sintonia. O vereador
Evaldo Junckes (PT), o

Pupa, admite a aliança, mas
não abre mão de encabeçar
a chapa majoritária. Resta
saber se o possível candidato
do Pp, José Joaquim
Fernandes, atual vice-

, prefeito, aceita a condição.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DE OLHO NA ADMINISTRAÇÃO: ELEITAS ACOMPANHAM MÁRIO SÉRGIO PEIXER EM EVENTOS

O CORREIO DO POVO:'

Estudantes assumem cargos
rníríns de preíeíta e vice
n-

'projeto tem como

obletlvo desenvolver
-Q espírito político e a

'Cidadania nas crianças
,r

oi

:;.KELLY ERDMANN

�:GUARAMIRIM

,__
As estudantes Tayná Rosa

e Maria Fernanda Felisbino,
ambas de dez anos, vão ter um

, 2007 diferente do esperado.
Elas foram eleitas para exercer
os cargos de prefeita e vice

prefeita mirins, respec
tivamente, na administração
públicamunicipal.A posse das
estudantes aconteceu na

manhã de ontem na Prefei-
tura.

Tayná e Maria Fernanda
assumem os lugares que foram,
durante um ano e meio, das
jovens Paula Dalprá e Steffani

Pomerening. A escolha das

,
quatro meninas ocorreu por

: meio da análise de redação
I

i' escrita em sala de aula por
todos os alunos de 4ª séries do

;= município. O tema central do
: texto é. a gestão pública.

Para o prefeitoMário Sérgio
Peixer, o projeto encabeçado
'pela Secretaria de Educação

Prefeita Tayná Rosa (O) e vice, Maria Fernanda, ladeadas pelo prefeito Mário S. Peixer e pelo vice, José J. Fernandes

tem como mérito incentivar a

"respon-sabilidade, a cida
dania e a arte de ser político".
Ele lembra ainda que as jovens
governantes trazem "inc
cência" ao trabalho desenvol
vido frente à Prefeitura�

Segundo PaulaDalprá, que
deixou o posto ontem, a

experiência valeu pelo fato de
ter aprendido mais em relação
ao assunto. Mas, mesmo

gostando demomentos como o
desfile de aniversário de

Guararnirim, realizado me 28
de agosto do ano passado, a
jovem prefere não retomar ao
cargo quando for adulta. "É

muito difícil", argumentou. Já
Steffani Pomerening pensa o

contrário. A estudante se

animou e cogita a idéia

ingressar na carreira política
quando puder.
Ainda sem saber

exatamente como será a

rotina diária daqui pta
frente, a prefeita e a vice

mirins estão apreensivas. "Eu
nem queria. Só fiz a redação
porque a professoramandou.
Só que hoje comecei a

gostar", confessou Tayná logo
depois de assumir o cargo.
Da mesma forma, Maria
Fernanda não imaginava ser

escolhida, mas, a partir de
-

ontem decidiu participar
intensamente de todos os

eventos que for convidada.
'

Na avaliação de Patrícia

Thives, da Secretaria de
Educação, um dos objetivos
é estes. "As crianças têm

noção de como funciona o

processo administrativo".
Estamos plantando a semen

te", comentou. O mandato
das meninas dura um ano.

Durante este tempo as

crianças matriculadas na 4ª
série produzem redações para
concorrer na eleição de
2008.

, -Vazamento já
foi controlado
JARAGUÁ DO SUL

I

I
�

Na noite terça-feira o

I gerador de energia elétrica da

empresa AD Plast na Barra,
teve uma falha na bóia de

retenção do óleo diesel, que
ocasionou o derrama-mento da
substância noRio Cerro. Como

-

"a empresanão tem funcionários

que trabalham no terceiro

turno, logo pela manhã os

trabalhadores acionaram a

Fujama (FundaçãoJaraguaense
de Meio Ambiente).

O fiscalLuisCarlosStephani,
, esteve no local e constatou o

"problema; ''Assimque a empresa
soube do ocorrido eles fecharam

I o tanque e colocaram serragem
na área", informou. Segundo o

-

fiscal, cabem apenas 50 litros de
óleo no tanque do gerador, por
isso o impacto não foi algo
preocupante. O Presidente da

Fundação, Ademir Sanches,
informa que o derramamento

I não afetará os moradores do
I' local, pois foi,pouco volume de
L_ óleo. (GR)

I,

<'

Palta qualificação para
profissionais _

em Guaramirim
GUARAMIRIM

O Sine de Guaramirirri.

emitiu, somente nos três

meses iniciais de 2007,
cerca de 254 novas

carteiras de trabalho.
Destas, 80% resultaram de
cadastros feitos por jovens
em busca do primeiro
emprego.

O número é considerado
alto pela chefe da agência,
Ieda Martins, que afirma
ter dificuldades para
encami-nhar estas pessoas
ao mercado de trabalho.
"As empresas querem

.

funcionários com experiên
cia e qualificação", explica.
O problema prejudica
também aqueles que estão

desem-pregados e não têm

a escolaridade exigida.
Quanto a vagas abertas,

Ieda diz haver demanda
considerável. Atualmente,
existem solicitações para a

contratação de/recepcio
nista, auxiliar de produção,

PIERO RAGAZZI/OCP

,Sine tem vagas de sobra, o que falta é candidatos capacitados
coletor de lixo e profi
ssionais na área de costura.

No caso desta última, a

chefe do Sine lembra que
basta ter conhecimento.
"Costureira com qualidade
não fica sem emprego",
enfatiza.

. Para se inscrever é

necessário procurar a

agência, instalada dentro da
Prefeitura de Guaramirim,
nas terças e quintas-feiras
pela manhã. Os outros

serviços, tomo encaminha-
\

mento de seguro-desern-
prego podem ser feitas de

segunda a sexta-feira, das
8h ao meio-dia e entre às
13h e 17h. (KE)

TV por assinatura agora também com internet
/

Lançamento do Net Vírtua acontece em abril

Uma nova facilidade tecnológica val bater a porta dal
população de Jaraguá dó Sul. A partir de abril, os assinantes
da Net TV terão também a opção de acessar a internet,
sem precisar discar para provedores. O acesso ao Net
Vírtua, a internet em alta velocidade da Net, é feito através
da mesma rede de cabos que distribui os sinais da TV por
assinatura. Por isto" não é preciso de linha telefônica fixa, '

mas se liver, ela fica liberada.
I

I!
.

Para contratar o serviço, basta ser assinante de um dosl
planos da Net TV e ter um computador com as configurações ,mínimas e uma placa de rede instalada. Assim, a conexão!
à internet acontece automaticamente toda vez que o

computador for ligado. I,

A supervisora comercial das operadoras Net, Maria Silvia
Helena Reis, explica que a implantação do Net Vírtua será
feita de forma gradual na-s cinco regiões de abrangência da

empresa .. "De imediato, a inovação não vai atingir todos os

assinantes, mas já estamos ativando as demais reçiões.;
Optamos por Jaraguá do Sul porque acreditamos no potencial,
da cidade", declarou, informando que já está aberto o período
para cadastramentos.

Nas próximas edições do O Correio, acompanhe outras

informações sobre' o funcionamento e as inovações do Net
Vírtua!

.

PLANETÁRIO NO MARISTA

Nesta semana o Colégio M�uista São Luís está

com um planetário ( equipamento que simula o céu,
sobretudo noturno, de acordo com a data e local de

observação) instalado em suas dependências.
O equipamento veio do Colégio Marista

Arquiodicesano de São Paulo e ficará à disposição
dos alunos durante toda a semana.

Cada turma terá um horário agendado para visitar o ,

planetário e conhecer um pouco das maravilhas da

astronomia, mas também poderá visualizar neste

equipamento além das estrelas os desenhos

imaginários traçados por vários povos, as fases da

lua, as placas tectônicas, latitude e longitude entre
outros.

O planetário também será apresentado para alunos
de outras escolas da cidade que foram sorteadas e

convidadas.

COL:EGIO

MARISTA
,&Ão'luis

� pwta a oida. V� pwta "etn(J'ie.

ESCRITURAPÚBLICA DE RENOVAÇÃO DE PROCURAÇÃO, na forma que segue: SAIBAM quantos
esta pública escritura virem que, ao(s) quatorze dias do mês de setembro do ano'de dois mil eseís

(14.09.2006), nesta cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, neste Tabelionato, perante mim,
Tabeliã Designada, compareceram partes entre sL justas e contratadas, a saber: de um lado como

outorgante(s) e reciprocamente outorgado(s): AGENOR ANTONIO NEITZEL, CI nr. 3/R-1.006.074-SC, CIC nr.

584.869.689-68, brasileiro, solteiro(a), maior, lavrador, domiciliado(a) e residente lia Rua Onelia Horst, s/nr.,
na cidade de Jaraguá do Sul-Santa Catarina. Assina a rogo do outorgante por ser analfabeto(a): Adriana
Lucia Schmidt, e as testemunhas: Fabio Roberto Strincker e Luzia Izabel Schmidt, todos brasileiros, domiciliados
e residentes nesta cidade; o(a)(s) presente(s) reconhecido(a)(s) como o a(s) mesmo(a)(s) pela
documentação apresentada, do que dou fé, e por ele(a)(s) me foi dito que em data de 15 de março de 2001 ,

por instrumento público lavrado nestas Notas as fls. 152, do livro nr. 282 de procuração, constituiu poderes
para ERICH ERNESTO SCHMIDT, CI nr. 49.675-8-SC, CIC nr. 122.913.239-20, brasileiro, viúvo(a), comerciante
aposentado, domiciliado(a) e residente na Rua Venâncio da Silva Porto, 769, na cidade de Jaraguá do Sul
Santa Catarina. Que, por este instrumento, revoga em todos os seus termos, a(o) PROCURAÇÃO acima

referida(o), para que, a partir desta data não gere mais nenhum efeito em juízo ou fora dele e mais, nenhum
ato possa ser praticado pelo(a) outorqadoía) calçado no instrumento ora revogado e que a presente
revogação fica fazendo parte integrante e complementar da(o) PROCURAÇÃO ora revogaçla(a), para que
juntos produzam seus devidos e legais efeitos. Assim o disse(ram), do que dou fé, a pedido lavrei este
instrumento que depois de lido e achado em tudo conforme, aceita(m) e assina(m). Ficam dispensadas as
testemunhas instrumentarias, conforme artigo nº 884, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado de Sànta Catarina - CNCGJ.

Sendo o que tínhamos para o momento,

Agenor Antônio Neitzal

I
lo.,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



@ CORREIO DO POVO

"'"

REGIAO QUINTA-FEIRA, 15 de março de 2007 I 5A
regiao@ocorreiodopovo.com.br

-

CONSELHO TUTELAR: FILHOS DE SUPOSTA TRAFICANTE FICARÃO EM UM ABRIGO

!polícia apreende 42 pedras de

Icrack no centro de Guaramirim
I

Maior parte da

droga foi achada

ern um apartamento,
pentro de uma caixa
I
I

I
I

IDAIANE ZANGHELINI
:GUARAMIRIM
I

I A auxiliar de produção
:Rosana Maria Ferreira de
. Lima Macedo, 38 anos, e o

iautônomo lrineu Carboni,
.19, foram presos no final da

,tarde _

de terça-feira'no
município por tráfico de

.sntorpecenres e associação
I para o tráfico. A operação foi

� � realizada pela polícia civil e
militar do município e

! resultou na apreensão de 42
i pedras de crack.
,

A delegada responsável
,

; pelo caso, Jurema Wulf, diz
; que a investigação começou
i há cerca de dois 'meses,
: quando a polícia começou a
I
I receber denúncias de
I

! moradores sobre a atuação
I dos supostos traficantes no
,

: município. A primeiraI

i abordagem aconteceu em

i uma lanchonete na Rua 28
í
I
I

de Agosto, Centro, onde
foram localizados lrineu e a

namorada E.S, 15, e Alex

Gonçalves dos Santos, 19.
E.S. portava três pedras de
crack no bolso da calça e

Alex tinha quatro pedras
escondidas na boca.
A adolescente disse à

polícia que escondeu as

pedras de crack a pedido do
namorado e que ele traficava

drogas há cinco meses. Alex
afirmou que é usuário e que
as pedras escondidas na boca
foram entregue por lrineu,
de quem costumava com

prar a droga. Através do

depoimento de E." a' polícia
chegou ao apartamento de
Rosana Maria Ferreira de
Lima Macedo, também na

Rua 28 de Agosto. No local,
a polícia localizou mais 35

pedras de crack dentro de
uma caixa.

A delegada disse que
lrineu e Rosana afirmaram
não se conhecerem e não

confessaram o envolvimento
com o tráfico. A auxiliar de

produção também teria dito

que a droga foi "plantada" no

PIERD RAGAZZl/DCP

Irineu e Rosana foram le�ados ao Presídio de Jaraguá do Sul ontem à tarde

apartamento pelo casal de
namorados na tarde de

terça-feira, quando teriam

ido ao local pedir um copo
d' água. "Ela (Rosana) disse
que nunca tinha visto lrineu
e que conhecia a menor de
idade só de vista", explicou
JuremaWulf.

Os quatro envolvidos
moram em Guaramirim,
sendo que o casal morava

��:telefonia é campeã de reclamações
I
,

i No "Dia do Consumidor",

I" comemorado hoje, oProcon de
Jaraguá do Sul revela: o

! serviço de telefonia da empresa
Brasil Telecom é o "campeão

, de reclamações nomunicípio".
I O . .

1
. d: pnncrpa motivo e

insatisfação é a cobrança de

serviços não solicitados, como
secretária eletrônica e siga-me.

.Ano passado, a empresa de
telefonia também liderou o

ranking: foram 1.156

reclamações de um total de'

5.749, oequivalente a35% do
total de registros na unidade.
Em segundo lugar ficou a

categoria "produtos", com

1.151 reclamações. A maioria

dos registros estárelacionada à

má qualidade, garantia e prazo

de entrega. Em 2006, 32

empresas ou prestadores de

serviço foram condenados a

pagar multa por desrespeitar_ .

direitos do consumidor.
Neste ano, a média de'

atendimentos na unidade é de
1.200 por mês. O diretor do

Procon, Sérgio Felix, orienta o
consumidor a conversar com o

prestador de serviço quando o

produto ou serviço tiver algum
problema. O Procon deve ser

.

acionado apenas se nãohouver
acordo. Para fazer o registro, o

CESAR JUNKES/OCP

Felix orienta consumidores

reclamante deve levar nota
fiscal ou recibo e, se possível,
fotografiado produto ou serviço
em questão. (DZ)

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2007

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
Tipo: Menor preço POR LOTE

OBJETO: Aquisição seixo bruto e saibro (macadame) em conformidade com o Anexo II - Especificação do material
e quantidade, com as condições do Anexo VII - Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 11 de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03 de outubro
de 2002.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 27 de março de 2007,
na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n2 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 09:30hs do dia 27 de março de 2007, na sala de
reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos .

VALOR ESTIMADO DA COMPRA: R$ 257.640,00 (duzentos e cinqüenta e sete mil seiscentos e quarenta reais),
sendo: R$ 4,00(quátro reais para o m3 de saibro (macadame) e R$ 12,00(doze reais) o m3 de seixo bruto).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter

Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-Se, ou via Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br.

junto no Bairro Guamiranga.
Irineu é natural de Foz do

Iguaçu/PR e Rosana, de

Curitiba/PR; até então,
ambos não tinham passagem

pela policia. Eles foram
levados ontem à tarde para
o Presídio Regional de

J araguá do Sul. Se con

,denada, a dupla deverá

cumprir de cinco a .15 anos

de prisão.

r

Frigorífico paga
salários atrasados

.

JARAGUÁ DO SUL
O Frigorífico Minuario

(antiga Frígumz), no Bairro
Santa Luzia, pagou os salários
atrasados dos 290 funcionários
na terça-feira. Os
trabalhadores prome-teram
fazer greve geral se o dinheiro
não saísse até ontem.

Na manhã de terça-feira,
80 operários paralisaram as

atividades das 7h45 às 11
horas para protestar contra o

descumprimento de direitos
trabalhistas. Alguns deles
disseram que a Minuano
costuma atrasar o pagamento
em pelomenos duas semanas,
A diretoria do Síndícafe

dos Trabalhadores das
Indústrias de Alimentaç�"
afirmou que todos os

funcionários do frigorífico vão
fazer greve no próximomês �e
os salários não forem pagos
emdia. (DZ)

EDITAL DE CITAÇÃO- COM PRAZO DE 30 DIAS

Declaratória de Ausência N° 036.02.003006-7
Autor: Jaquinha Rathunde
Réu: Henrique Horstmann

'

Citando(a)(s): Henrique Horstmanrl, em lugar incerto e não sabido,
nascido em 01/10/1942, Brasileiro(a),natural de Corupá-SC, pai
Artur Horstmann, mãe Agnes Horstmann.
Prazo fixado para a resposta:1 O dias.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),
atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)de que,
neste Juízo de Direito tramitam os altos do processo epigrafado,

'

bem como CITADA(S) para respondenenua ação, requerendo, no
lapso de tempo supramencionado, contando do transcurso do prazo
deste edital.

ADVERTÊNCIA: não sendo contestada a ação do prazo marcado, �

presumlr-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo:
, l

autor da petição inicial·(art. 285), c/c art. 319 do CPC). E, para que'
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido ó
presente edital, o qual será fixado no local de costume e publicado 1

I

vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraçuá do Sul (SC), 13 de novembro de 2006.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ANTONIO OSMIR RAIMUNDI, PRESIDENTE DAAMOVIR EM CONFORMIDADE DO ESTATUTO
DA ENDIDADE CONVOCA TODOS OS MORADORES E MORADORAS DO BAIRRO VILA
RAU, A PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL QUE OCORRERÁ NO DIA 31 DE

MARÇO DE 2007, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 13:30HS, COM 50% MAIS UM DOS
ASSOCIADOS; OU EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 14:00HS COM QUALQUER NÚMERO
DE ASSOCIADOS, E TÉRMINO PREVISTOÀS 16:00HS
TENDO COMO LOCAL: SALÃO DE FESTAS DA IGREJA SANTA CLARA, RUA 1044 -

JULIO MAFFEZZOLLI, BAIRRO VILA RAU.

ORDEMDODIA

ELEiÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, SUPLENTES E CONSELHO FISCAL, DENTRE
A(S) CHAPA (S) INSCRITA (S), ATÉ O DIA 24'DE MARÇO DE 2007, PARA O BIÊNIO
ww/�.

'

TENDO SIDO DESIGNADOS PARA COMPOSiÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL OS
SENHORES: LUIZ HIRSCHEN (047) 84243174 E NILSON A. G. DE SOUZA.
(047) 3371 2966.

JARAGUÁ DO SUL, 15 DE MARÇO DE 2007.

ANTONIO OSMIR RAIMUNDI
PRESIDENTE DA AMOVIR

ESTADO DE SANTACATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul (SC), 06 de março de 2007.

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Gestão

,�
,
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Planetário no São Luiz

Será apresentado o céu de
verão e do outono, obser
vando o céu como se

estivéssemos na maior
cidade do País, São Paulo.
O planetário também será

apresentado para alunos de
outras escolas da cidade
que foram sorteadas e

convidadas. O equipa
mento veio do Colégio
Marista Arquidiocesano
de São Paulo.

Até sexta-feira o Colégio.
Marista São Luiz coloca à

disposição um planetário.
O :equipamento é um

simulador do céu como se

estivéssemos em uma noite

sem nuvens. Além de
estrelas e desenhos imagi
nários de vários povos,
podem ser visualizadas
tarilbém as. fases da lua, as

placas tectônicas, a latitude
e longitude, entre outros.

tot c:lbpesquisa e economista-chefe do Bradesco,
Octáviode 8arros,estará em Jaraguá do Sul no próximo
dia,�� .•••CQl1lt,,€lado daAssocia�o
J:;�presari;al, o executivo fala sobre "Cenários

econ�.lllicos. e políticos". durante o 52º Encontro de
Emll'¢sári.�1 que :rrtm-ca a sôlenidade de posse das
diretorias dá Acijs e Apevi, O evento acoritece às
1 no C¢ntro Cultural da Scar. Informações pelo

e t,1fl�) 321,5,7033 .e pelo e-mail even
tos@acijs.com.br. OEncontro é aberto a empresários,
e�e¢utivos,�8tudantes e comunidade em geral. <'

Prefeitura· nos Bairros
A.' primeira edição do 'Prefeitura nos Bairros' será no

Santo Antônio e região no próximo sábado, dia 17, na
Eséola Francisco Salomon. Na ocasião terá oficinas de
Decoupagem de Tecidos, às 9h30, 1Oh30 e 11h30. Palestra
de prevenção de DSTs eAids, às IOh; contação de histórias,
às 10h30 e palestra da PROERD, às 11h. Na parte da tarde
continuam as oficias de decoupagem, às 13h, 14h e ISh.
Acontece também palestra sobre a Dengue, Caramujo
Africano e Leptospirose, às 14h30. Às 15h tem mais

contação de história. Léo do Acordeon se aprese.. às
15h30, na quadra de esportes.

Ptazo
;..

Mofe é o último dia para as Associações de Moradores de
Jafaguá de o Sul entregarem os formulários com os três

de1-egados que irão representar cada entidade no Congresso
Municipal da Ujam (União Jaraguaense das Associações
dé: Moradores). Entre as 36 associações apenas 15
entregaram o formulário. Vale lembrar que apenas os

delegados terão poder de voto na eleição da executiva da
Uõam que acontece rio sábado, dia 17, às 14 horas no

;;,;<'

Siticom. A entrega do documento pode ser feita até as 14
h��as comNilson Antônio, na Rua José Emmendorfer, nº
240. Informações no 3371-2966 ou 9959-7403.

redacao@ocorreiodopovo.com,br

Adesão
Hoje é o último dia para

adesão de telefonia fixa no

Bairro Rio da Luz. A

previsão é que até o fim de

julho todas as linhas da
localidade estejam insta
ladas. Outras informações
e inscrição com o coor

denador de Telecomuni
cações, Joaquim Domin

gos, no telefone 99735057.

Orquestra
Músicos interessados

em participar do Projeto
da Orquestra Sociesc têm
até esta sexta-feira, dia 16,
para realizar a inscrição ao

teste seletivo. A ficha de

inscrição está no site

www.sociesc.org.br.Mais
informações na Central
de Atendimento da
entidade no 0800 643
0133.

Oficina
De 6 a 9 de abril será

realizado em Florianópolis o
projetoCinemaBrasilAfora.
O evento conta com a

participação do cineasta
WallacehMeirelles.Aoficina
é pioneira no Brasil, pois os

atores gravam reproduzindo
o processo real da televisão e

no final todos ganham uma

DVD com as cenas gravadas.

Queda de energia
As constantes quedas de

energia em Jaraguá do Sul
preocupa o setor produtivo
da cidade. O problema foi
tratado diretamente com o

gerente regional da Celesc
Luís de FreitasMelroNeto.
A subestação da Tifa da
Pólvora foi atingida há
alguns meses por descarga
atmosférica, queimando o

transformador. A preo
cupação é com os prejuízos
que isso pode causar as

empresas de J araguá. A
Acijs vai convidar o

presidente da Celesc,
Eduardo Pinho Moreira,
para que exponha aos

empresários quais são os

projetos da empresa para a

região.

Moda
A Unerj foi um dos

destaques do Santa Catarina
Moda Contemporânea que ,

aconteceu em Florianópolis
no último fim de semana. Os
acadêmicos apresentaram a

coleção 'Balaco Bum',
inspirada nas décadas de 50
e 60. Para o coordenador do
curso deModa, Casemiro José
Motta, o evento trouxe

visibilidade para a instituição
eos alunos.

DIVULGAÇÃO

Prêmio Petrobras
Estudantes de graduação,

mestrado ou doutorado de
qualquer instituição de
Ensino Superior podem
participar do Prêmio
Petrobras de Tecnologia.
Os interessados poderão
inscrever seus trabalhos em'
um dos nove ternas
tecnológicos de seu intere
sse nas categorias gradua-

Pintura·s em ovos
Os alunos de Pomerode participam durante o mês

demarçodolºConcursoEscolar de Pinturas emCascas
de Ovos. Além de conservar a tradição germânica, os
estudantes pesquisam o sentido da celebração da
Páscoa. O evento tem a intenção de valorizar a

aplicação de pinturas utilizadas pelos primeiros
imigrantes germânicos e também os símbolos pascais.
Cada escoladeverâ enviar ent� seis e.doze cascas de
ovos, para concorrer por categoria e por unidade
escolar. Uma comissão julgadora irá selecionar as

melhores peças. Os ovos finalistas serão expostos no
dia 31 de março na Praça Jorge Lacerda.

,\

ção, mestrado e doutorado.
Os autores dos trabalhos
vencedores receberão R$20
mil (doutorado), R$15 mil
(mestrado) e R$10 mil

(graduação). Além de uma
bolsa de estudos do CNPq
para elaboração de tese. As

inscrições vão até o dia 30
.

de junho no site www.pe
trobras.com.br.

Prêmio
Na noite de hoje a

Marisol realiza uma

homenagem aos melhores
lojista, franqueados, perso
nalidade de vendas e amigo
da Marisol de 2006. A

proposta é a cooperação
entre fornecedor e distri
buidor e visa somar expe
riências e agregar valores
para o consumidor final. O
evento será na Scar, às 19
horas.

Vendido

O CORREIO DO POVO

O Correio do Povo, um
dos jornais mais tradicionais
do Sul do Brasil, foi

adquirido pela Rede
Record. Os valores da

transação não foram

divulgados. O negócio
incluiu o Edifício Hudson,
na Rua Caldas Júnior,
centro de Porto Alegre,
onde a redação do jornal
funciona desde 1946.

DETALHE

Assassin'ato
Dois homens invadiram
uma casa em Biguaçu,
na Grande Florianópolis,
e balearam dois jovens
Que estavam no local.
Rafael Oliveira de
Aquino, de 22 anos,
morreu na hora.
Alexsandro Ramilo
Borges, de 24 anos,
ficou ferido e foi
conduzido ao hospital.

Contrabando.
Um jovem de 17 anos

foi flagrado hoje pela
manhã com 20 quilos
de maconha na BR-
470, em Blumenau, Vale
do ItajaL Ele viajava
num ônibus que fazia a

linha entre Campo. ,

Grande, Mato Grosso
do Sul, e Florianópolis.

• OBITUÁRIO
Faleceu às 03:00h do dia
14/03, o senhor Emilio
José Verbinen, com idade
de 50 anos.O velório foi
realizado na Capela
Mortuária Senhor Bom
Jesus e o sepultamento no
Cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu às 11 :30h do dia
13/03, a senhora Tereza
Soares da Cruz, com idade
70 anos.O velório foi
realizado em sua residência
e o sepultamento no

Cemitério Municipal de
Schroeder.

Faleceu às 06:00h do dia
13/03, o senhor José
Antunes da Silva, 'com
idade de 78 anos.O velório
foi realizado em sua

residência e o

sepultamento no Cemitério
da Barra do Rio Cerro.

• INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,095 2,097 It

PARALELO 2,2D 2,30 11

TURISMO 2,030 2,200 11

EURD

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA 43,280 1,24%
11 DOW JDNES (N, York) 12,133 048%

11 MERVAL (B, Aires) 2,011 1,06%
6t NIKKEI (Tokio) 16,676 -2,92%

• POUPANÇA • CUB março
0,5650% R$ 791 ,50
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SEGUNDA PARTICIPAÇÃO: NO ÚLTIMO MUNDIAL, EM 2005, JARAGUAENSE TERMINOU EM 50

lOWllÃDIO

JARAGUÁ

Ricardo Pereira vem se preparando para disputar o mundial na Espanha e quer conquistar o ouro também nos Jogos Abertos

Lutador procura patrocínio
para ir ao mundial de caratê
Ricardo Pereira é
o terceiro colocado

, J' �.

no ranking nacíonal
na categoria kata

primeira competição na

Europa. Em junho, acontece
novamente o Mundial (que
é de dois em dois anos) em
Valência, na Espanha. Mas,
para isso, a busca agora é por
um patrocinador.

"Venho treinando todo
fim-de-semana para este

mundial. Tenho de dividir o

tempo de treino com aula,
família e trabalho, mas

venho dando conta",
comentou. Pereira voltou
recentemente de uma

cirurgia do apêndice e ficou
cinco meses sem competir,
No primeiro torneio do ano,

no fim-de-semana passado
pelo Estadual, conquistou
quatro medalhas nas cinco

provas que disputou. ''Ainda
estou recuperando a minha

JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

Todo atleta quando
começa a competir, sonha em
chegar ao ápice da carreira.

Com o carateca Ricardo
Pereira não é diferente. Em
2005 ele participou, pela
primeira vez, do Mundial de

Caratê, em Fortaleza (CE).
Terminou em quinto lugar na
categoria kata (luta
imaginária), mas seus sonhos
continuam. Agora, o objetivo
do jaraguaense é disputar a

melhor forma física. Para
este ano, minhas prioridades
são este mundial e o Jasc, já
que serão realizadas aqui",
enumerou.

Hoje ele ocupa o terceiro

lugar no ranking nacional do
kata e só não está liderando

porque não pode disputar o
brasileiro em novembro.

"Fiquei de fora por causa .da
cirurgia. Como também não

pude ir para os Jogos
Abertos", afirmou Pereira.
Por esta colocação, ele não

precisa participar de seletiva
para omundial. Já para o ]asc,
o lutador também traçou um

objetivo. "Quero ser campeão .

no kumitê (luta real). E se

ainda tiver condições, vou
para o Brasileiro em Recife",
afirmou.

CurríclJlo
Principais conquistas
5° lugar kata mundial

(2005)
3° lugar kumitê estadual

(2007)
2° lugar kata individual
estadual (2007)
1 ° lugar kata kobudô
estadual (2007)
3° lugar kata por equipe
zonal sui (2006)
3° lugar kata por equipe
zonal sui (2005)
3° lugar káta por estilo
zonal sui (2005)
3° lugar kumitê adulto
brasileiro (2005)
30 lugar kata adulto
brasileiro (2005)
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Obras
Quem seria o maior beneficiado com a construção da pista de atletismo?
Muita gente pode estar se fazendo esta pergunta. Pode-se dizer que,
direta ou indiretamente, todos os jaraguaenses. Ganham os atletas da

equipe jaraguaense, que terão um espaço muito bem apropriado para
treinar e melhorarem as marcas. Ganha a comunidade que terá mais
uma área de lazer e a oportunidade de ver competições de grande
nível. Ganha a região e o Estado por pode entrar no calendário nacional
de grandes eventos. Se o centro esportivo for concluído como planeja
a FME, a cidade terá uma das melhores infra-estru.turas esportivas de
Santa Catarina.

• LINHA DE FUNDO

Marcílio Dias Retorno
o Marinheiro recebeu mais No Figueirense, dois atletas

três reforços ontem. O também deve voltar aos

volante Thiago Mariano e os gramados depois de

atacantes Thiago Livramento contusão. O departamento
e Ambi reforçarão a equipe médico do clube liberou os

na temporada. Além deles, meias Cleiton Xavier e

quem também deve chegar Fernandes, que já fazem ,

":,

esta semana é o jogador trabalhos de recondiciona- ;1'i1
Elânio. Já o atacante Giovani mento físico. O primeiro se

r

ainda não foi procurado para recuperou de um estiramento ·(,�C

renovar o contrato com o na coxa direita e Fernandes O
clube. sentiu a coxa esquerda f!.�2

Novidades Interesse
'}G�

Buscando reforços para a
J52

O Avaí pode ter dois
"reforços" para o returno do Série B, o Criciúma começa a }G�

Catarinense. O zagueiro Paulo sondar alguns atletas do \€[r

César e o atacante Tico Campeonato Catarinense. Um 'oq
deixaram o departamento deles pode ser um dos

. :J:J:;j
médico e estão a disposição atacantes do Juventus,

81qdo técnico Sérgio Ramires. destaque neste ano. Segundo
Nesta semana, o Leão da Ilha boatos, a negociação está em 1 5

deve anunciar a contratação andamento e deve ser

do volante Batista, que estava divulgada somente depois do

no futebol paranaense. fim da competição.

Nova lei de rescisão

pode alterar futebol

SUNRISE (EUA)

O tenista brasileiro
Gustavo Kuerten voltou a ser

derrotado em uma estréia.

Ontem ele perdeu para o

italiano Andreas Seppi par 2
sets a 0, com parciais de 7-6
(7-1) e 6-4, e caiu na primeira
rodada do Challenger de
Sunrise, nos EUA. Assim, o
brasileiro amarga a quinta
derrota em estréias neste ano.

Guga venceu apenas duas
partidas na temporada.

N
,
,

Evangelista explicou quê'
esta sentença afeta omercadó
português, mas trata-se de um
novo casoBosman e terá reper
cussões no regulamento inter
nacional de transferência de

jogadores. O tribunal anulou
três cláusulas do contrato.''''-;�..ti: ...��

coletivo assinado em 1999 � •

pelas quais os jogadores teriam
de indenizar o clube de acordo;
com a cláusula. O Supremo.jp
considerou também que 0�:;3
jogadores podem assinar PO�5a
outra equipe até a aberturado !

, C'D
mercado de contratações. �

-

/

� ,�B

VASCO PAN 2007

Justiça confirma
uma nova eleição

.

Obras sem licitação
no Rio de Janeiro

O Vasco terá novas O prefeito do Rio de

eleições para o conselho Janeiro, César Maia, confir
deliberativo.A decisão do juiz mau ontem que as obras para
Renato Ricardo Barbosa, da urbanização da Vila Pan

lSª Vara Cível do Rio de Americana serão executadas

Janeiro, que anula o pleito de sem licitação. Segundo ele, a
.

novembro do ano passado, foi Prefeitura já negocia o trabalho
publícadanoDíárioOfícíalua com a empreiteira· que
última terça-feira. Com isso, recentemente concluiu a

um novo processo eleitoral construção d9S 17 prédios que
deve acontecer em 30 dias. O vão abrigar os atletas. A
Movimento Unido Vascaíno ausência de licitação é

�
terá cinco dias para definir o - justificada pela demora na

I' local das eleições. liberação da verba para as obras.

Kreis Jr. abandona

prova em Curitiba
JARAGUÁ DO SUL

Na primeira prova do ano
na Copa Clio, o jaraguaense
Kreis Jr. não tevemuita sorte.
Em Curitiba, circuito que
está acostumado atrazer bons
resultados, ele abandonou a

prova por problemasnomotor,
quando estava em oitavo.

Agora ele volta as atenções
para a segunda etapa da
competição, que acontecerá

nos dais 14 e 15 de abril, em
Brasília (DF).

DIVULGAÇAO

,f
Kreis Jr. teve problemas no motor

LISBOA
Uma decisão aprovada pela

Justiça portuguesa pode
revolucionar o futebol em toda
a Europa. Segundo a nova lei,
os jogadores que quiserem
deixar um clube só precisam
pagar a quantia restante de
seus contratos para sair. O

presidente do Sindicato de

Jogadores Profissionais de
Futebol de Portugal, Joaquim
Evangelista, disse ontem que
a decisão judicial cria

jurisprudência e pode ser

invocada imediatamente.

Guga perde a quinta
estréia na temporada

...
. � c. '

DIVULGAÇÃO
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Assessoria para obra
deve ser contratada

APOIO fEDERAL: PISTA É A PRIMEIRA DO BRASIL COM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE
DIVULGAÇÃO/FME

Alessandro Martins disse
ainda que, independente de
que empresa ganhar a

licitação, a FME contará com
a assessoria de Osny César
Mueller, popular Chico,.
considerado uma das maiores
autoridades do Brasil em pista
deste porte. "Ele vai orientar
sobre os detalhes técnicos,
como angulação das curvas,
como usarmelhor omaterial",
explicou Martins. A pista
servirá como modelo e é feita
a partir de material reciclável
de pneus. O custo dela é de
R$ 1 milhão, mas como foi
doada pelo Governo Federal,

,

a FME pagará apenas o

transporte.
O .Centro Esportivo

Municipal é um desejo
expressado desde que

Leutprecht assumiu a FME. A
idéia ,é centralizar as

modalidades em um local e

que elas tenham sempre este

espaço disponível. Hoje o

atletismo treina no Baependi,
a natação no Acaraí e as

modalidades coletivas se

revezam nos ginásios da
cidade, quando tem horário,
Com a construção deste
centro, todas teriam urn

espaço específico e ideal para
os treinos.

Já para o estande de tiro,
que também deve ficar pronto
para os Jasc, a FME aguarda a

volta de Samuel Lopes, que
está no Rio de Janeiro
treinando com a Seleção
Brasileira de Tiro Olímpico.
Como uma das maiores
autoridades no assunto, o

atirador jaraguaense ajudará
a encontrar o melhor local
para a construção. Um dos
prováveis locais é um terren

que fica perto da Aurora, no
Bairro Rio da Luz.

.,t

Ontem de manhã, os tratores começaram a limpar o terreno no local da obra, que futuramente também premiará outras modalidades

Obras para construção da pista
de atletismo iniciaram ontem

do já denominado Centro
Esportivo Municipal, que
deverá englobar também
piscinas e quadras para
treinamos das equ�es da
cidade e para as escolinhas.
''A pista vai ficar pronta este

ano, porque vamos usá-la
<'

para os Jasc", declarou o

coordenador de projetos da
FME, Alessandro Martins. A
previsão é que a obra fique
pronta em seis meses.

Os recursos para a

construção virão do orça
mento da FME e também em

parceria com o governo

. estadual, através do
Fundesporte. A pista foi
doada pelo Ministério do
Esporte, sendo a primeira do
Brasil neste quesito. Domingo
o presidente da entidade,
Jean Leutprecht, viaja para a

Bahia, onde tem a fábrica de
pneus de onde é tirado o

material para a pista.
Enquanto isso, Martins
c�ntinua enviando os

documentos necessários para
concretizar a doação.

Depois de limpar o terreno,
será feito o levantamento
topográfico para nivelar o

local. A intenção é fazer um

trabalho de qualidade para

que a pista seja durável.
"Pode até sair mais caro que
outros lugares, mas quere
mos ter a certeza que vai

durarmais tempo", declarou
Martins: Depois de nivelar,
será feita uma base de
asfalto e, ao invés de
colocar o piche, já instala
se a pista. "Vamos calcular
tudo para que ela saia em

bom estado, pois queremos
realizar eventos nacionais

aqui", disse ainda o

coordenador.

Recursos virão da
própria FME e também
do Fimdesporte
JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

De olho nos Jasc (Jogos
Abertos de Santa Catarina),
começaram ontem as obras

. para a construção da pista
sintética de atletismo. O
terreno, que fica no Bairro
Tifa Martins, recebeu as

máquinas ontem para roçar o
local. Esta é a primeira etapa

Argentina' é a nova

líder do ranking Fila
PAULISTA

Promotor reitera
veto a estádio

ZURIQUE
A Argentina pulou duas

posições nesta quarta-feira e

subiu para a liderança do
ranking da Fifa pela primeira
vez. A seleção sul-americana
empurrou' a Itália para a

segunda 'colocação e o Brasil
para terceiro. A mudança foi
impulsionada pela vitória da
equipe por lxO em cima da
França, em amistoso no mês

passado. O resultado deu' 81
pontos aos argentinos.

Em fevereiro, a Itália apenas
empatou por lxl com a

Turquia, enquanto os coman-

dados deDunga, que enfrentam
Gana e Chile no final do mês,
perderampor 2xOparaPortugal,
em Londres. Os vice-campeões
mundiais franceses seguem na

quarta colocação, apesar da
derrota, à frente de Alemanha,
Inglaterra e Holanda. Desde a

introdução do rankingem 1993,
o Brasil tem sido o time mais

dominante na lista. A seleção
nacional, porém, foi desbancada
pelos italianos em janeiro,
dando fim a uma hegemonia de
quatro anos emeio. O Panamá
foi quem mais subiu, com 20

colocações.

O promotor público Paulo
Castilho reforçou ontem a

recomendação passada à

Federação Paulista de
Futebol de não mandar
clássicos das fases finais do
Campeonato Estadual no
Parque Antar-ctica, estádio'
palmeirense, ou na Vila
Belmiro, do Santos. "Não
sentimos segurança para
mandar jogos de risco nesses

dois estádios", disse o

promotor público em

entrevista à rádio Jovem
Pan.

Cóm o programa fACElFACE, exdusivo da
"

Academialmpulso, tenha resultados.em i9êJ_
mm treinos de��üX�0êJiif€1ihl

ou seu dinheiro de volta.*
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BRASIL TEM A MENOR

PROPORÇÃO DE PADRES
ENTRE PAíSES CATÓLICOS.
CELIBATO É PROBLEMA � 83

[ OCORREIODOPOVO 81,
ATUAÇÃO DO MINISTRO DA
CULTURA, GILBERTO GIL É
ELOGIADA POR MATÉRIA DE
JORNAL NORTE-AMERICANO ® 83

•

Brasíllídera índice de desmatamento sul-amencan
Cerca de 74% ocorre
no país. Ministra
diz que número,
está sendo reduzido
e aposta em melhoria
de políticas pú�licas

Um estudo apresentado
'

,1 pela Organização das
Nações Unidas para a

Agricultura e Alimentação
(FAO) revela que o Brasil
é um dos países daAmérica
do Sul que apresentou a

maior perda real da área de
flores tas, nos últimos
anos.Segundo o relatório, o
Brasil teria desmatado, no
período de 2000 a 2005,
cerca de 74% da área

, desmatada na América do
Sul. Isso significa que, dos
42 mil quilômetros qua
drados devastados por ano

em toda a região sul
americana, pelo menos 31
mil estão localizados em

terras brasileiras.
O país registrou au

mento no índice de
desmatamento de 0,5%
(período de 1990 a 2000)
para 0,6% (período de 2000
a 2005). Ou seja, no

segundo período o Brasil
perdeumais de três milhões
de hectares de florestas.

'

Também apresentaram altos
índices de desmata-mento:
a África, que con-centrava
16% das florestas mundiais
e perdeu 9%; e a América
Latina e Caribe, 'perdeu 22
milhões de hectares, sendo,
que concentrava 47% de
todas as florestas existentes
no planeta.
A ministra do Meio

Ambiente, Marina Silva,
em entrevista à imprensa
afirmou desconhecer o

relatório'. Nó entanto,
destacou que o Brasil é

"talvez um dos únicos países
do mundo que apresentem
um plano nacional de
combate ao desmata-

,

menta".
Marina reiterou que os

cuidados com o meio am

biente conseguiram reduzir,
nos últimos dois anos, o

'desmatamento em 52%,
evitando a emissão de 430
milhões de toneladas de
dióxido de carbono (C02).
Aministra afirmou também
que a expectativa para esse

ano de 2007 seja de
continuidade de redução
nos índices de desmata
mento.

AGENCIA BRP s ,

Pelo menos 31 mil quilômetros quadrados são desmatados por ano no Brasil

--_.......
'�.�

OBoticário'
:b .. - _�

Adiada a votação
de CPI do Apagão
A oposição conseguiu

adiar a votação do recurso

apresentado pelo PT naCC]
da "Câmara 'contra a

instalação da CPI doApagão
Aéreo. Integrantes doPSDB,
PFL e PPS pediram vista logo
após a leitura do voto do
relator do recurso, Colbert
Martins (PMDB-BA), que
acatou o pedido formulado
pela base do governo contra
aCPI.

Com o pedido de vista, a
votação do recurso na CC]
fica adiado por duas sessões
o recurso deve ser analisado
na terça-feira. O objetivo da
oposição é protelar a votação
na CCJ até que o STF

(Supremo Tribunal Federal)
analise o caso.

PSDB, ,PFL e PPS
contestam decisão do
plenário de encaminhar para
a CCJ a decisão sobre a

criação daCPI. Alegam que,
como minoria, têm o direito
constitucional de criar uma
CPI independentemente da
vontade damaioria da Casa.

Governo confirma largo Genro na Justiça
BRASíLIA

A assessoria de imprensa
da Secretaria de Relações
Institucionais confirmou,
ontem, que oministro Tarso
Genro será o novo ministro
da Justiça. O atualministro
da Justiça, Márcio Thomaz
Bastos, transmitirá o cargo a

ele em cerimônia que deve
acontecer amanhã.

Com formação em direito
pela Universidade Federal
de Santa Maria, no interior
gaúcho, Tarso começou
atuando como advogado
trabalhista em favor de
sindicatos. Começou a

carreira política no antigo
Movimento Democrático
Brasileiro (MDB), que viria
a dar origem ao PMDB.

J á no PT, Tarso foi
prefeito de Porto Alegre por...

,

duas vezes: de\l99} a'1996

,

\�

DIVULGAÇÃO

Genro ex�prefeito de Porto Alegre
e de 2001 a 2002 - quando
saiu para concorrer ao

governo estadual e foi
derrotado por Germano

Rigotto (PMDB). Para
contar a experiência na

gestão da cidade, escreveu o
livro Orçamento Participa
tivo, em co-autoria com o

eco'nomista Ubiratan de

Souza.

Quando Luiz Inácio Lula
da Silva ganhou a presi- /

dência pela primeira vez,
Tarso assumiu o Conselho
de Desenvolvimento Eco
nômico e Social. No ano

seguinte, em 2004, assumiu
oMinistério da Educação.
Deixou o cargo para

assumir a presidência do PI,
em lugar de José Genoino.
Tentou a reeleição para o

cargo, mas retirou sua

candidatura ainda antes da

convenção partidária. Ano
passado, assumiu aSecretária
de Relações Institucionais.É
a segunda nomeação para
um cargo com status de
ministro anunciada no

segundo governo de Lula.A
primeira foi a escolha do
novo advogado-geral da
União, José Antônio Dias
Toffoli.

14/03/07,18:31

·Ministro sai em defesL!
da redução. de taxas
BRASíLIA ministro acrescentou que (()

PAC é um bom plane
porque traça objetivos e

oferecemeios para execução
de uma política de desenvo
vimento consistente".

O ministro destacoi
porém, que o Programa 3e

Aceleração do Crescimento
em debate no Congressc
também vai precisar de
ajustes ao longo de sua exe -

cução, até 2010. Ele acred.rc
que o Legislativo vai aprirn (
rar a proposta do governo.

Acompanhado por to': <
a sua, equipe, Furla •

reafirmou que está de'
xando o ministério depo .s

de quatro anos no carg.
Os parlamen-tares Ic�.meL"
taram a decisão de Furls J'
especialmente o ex-ITt -

nistro da Fazenda, Ante
nio Palocci, que se dis [e
"contrariado" com a saíc.s

,

do mini,stro da equipe :: p.

governo.

O ministro do
Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, Luiz
Fernando Furlan, afirmou
ontem, que "redução da

carga fiscal não é perda
simples de arrecadação,
porque a desoneração (dimi
nuição ou isenção de impos
tos) potencializa o desenvol
vimento".
A afirmação foi feita

durante o seminário Desen
volvimento Econômico e

Sustentável e o Programa de
Aceleração do Crescimento,
naCâmara doas Deputados.
Ao começar sua palestra,
Furlan disse que "a redução
de impostos cria melhores
condições para investimento,
o que resulta em mais

empregos, melhor distribui
ção de renda e maior cresci
mento da economia".Sobre o
crescimento econômico,
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ALERTA CONTRA O MOSQUITO

Casos de dengue quase
. /

triplicam na Região Sul
Prefeitural devem

se respt1sabilizar
por co/bate eficaz

em tIO Brasil

Si/AULD
Os casos de dengue na

.Zegião Sul praticamente
triplicaram nos primeiros
meses de 2007 em relação ao

mesmoperíododo ano passado
- de 858, em 2006, para 2.568,
em 2007. A situação é
semelhante emtodo o país.No
Maranhão, quatro pessoas
morreram vítimas da dengue
hemorrágica - a forma mais

grave da doença. No Mato
Grosso do Sul, foram oito
mortes.

.

O número de notificações
nesses primeiros meses de
2007 já é quase a metade do
que foi registrado em todo o

ano passado no Maranhão.
Até agora, 30 casos de dengue
hemorrágica foram confirma
dos pela Secretaria estadual
de Saúde.

NoMato Grosso do Sul, o
Exército foi para as ruas

ajudar no combate ao

mosquitotransmíssotMédicos
e enfermeiros que trabalham
nos postos de saúde tiveram

eve ser ãíãrio, alertam especialistas
as férias suspensas.

Em todo o Estado, já são

quase 50 mil casos (49.736).
A região Centro-Oeste é a

mais atingida até agora,

segundo o Ministério da
Saúde. No Sudeste, aconte
ceu o inverso. A maior redu

ção foi em Minas Gerais: de
10.313 para 3.704 casos em

janeiro e fevereiro deste ano.
Na região Norte, só no ,

Pará já são 7 mil notificações.
NoNordeste, houve aumento
do número de casos na

Paraíba, no Rio Grande do
Norte, no Piauí e no

Maranhão, ondemais de 3mil

pessoas já ficaramdoentes. Ao
todo, são 3.193 casos.

Para a Vigilância Epide
miológica, é preciso combater
omosquitoAedes aegypti com
mais rigor. Trata-se de uma

responsabilidade de cada

prefeitura.
"Nós estamos vivendo um

surto de dengue. O combate
ao mosquito Aedes aegypti .

não é difícil desde que' as

pessoas que estejam traba
lhando na visita em casa

fiscalize, snpervisione, orien
tem,monitorem e cobrem", diz
o coordenador doMaranhão,
Henrique Jorge dos Santos.

HO.spital Florianópolis
está sobrecarregado
FLORIANÓPOLIS

O fechamento das

emergências do Hospital
Regional e do Instituto de
Cardiologia, ambos em São

José, na Grande Floria

nópolis, está sobrecarrre
gando a emergência do

Hospital Florianópolis,
localizado no bairro Estreito,
parte continental da

Capital. De acordo com a

gerente admínístratíva do

hospital, Marli Nunes, o

número de atendimentos
praticamente dobrou entre

terça-feira e ontem.

O hospital, que é de
médio porte e atende a uma

média de 400 pessoas por dia,
está atendendo mais de 700.
O maior volume de
pacientes é para as áreas de
ortopedia, clínica geral e

cirurgia geral. O Florianó
polis é o hospital mais próxi
mo aos dois que estão

fechados.
Os hospitais de São José

fecharam nestes dias para a

transferência de leitos do

Hospital Regional ao

Instituto de Cardiologia. A
partir de hoje ,os 50 leitos do
instituto estarão funcionan-

.

do normalmente, mas a

emergência do Regional
abrirá apenas para atendi
mentos em pediatria e

maternidade.
A gerente do Hospital

Florianópolis alerta que
local não tem capacidade
para uma demanda tão

grande de atendimentos.
Ela pede que as pessoas só
se dir ij am para a

emergência em caso de
necessidade - ou seja, se

não houver possibilidade de
atendimento nos postos de
saúde e outros hospitais da
Ilha. A média de espera, a

não ser nos casos de maior

urgência, é de quatro horas.

RETIRADA

Besc é condenado
. a indenizar cliente

A 351 Câmara de Direito
Civil do Tribunal de Justiça
manteve sentença da
Comarca de Laguna, que
condenou o Banco do Estado
de Santa Catarina (BESC) a
pagar R$ 9 mil à cliente
Andréa Souza Berti. A
usuária teve um prejuízo de
R$ 900,00 por saque
indevido de sua conta

corrente em terminal de
auto-atendimento.

O estabelecimento
bancário alegou que foi a

própria cliente quem retirou
a quantia, ao explicar que
um saque somente pode ser

realizado pelo titular da
conta,munido do cartão e da
senha. Entretanto, segundo
os autos, o Banco não

demonstrou que a operação
.
foi realizada pela cliente ou

por terceiros . A magistrada
lembrou, ainda, que a

clonagem de cartões
bancários constitue uma das
maiores preocupações.

O CORREIO DO POVO

Pelo Estado
Ponto para se na disputa com Nordeste

Apesar dos generosos incentivos fiscais oferecidos pelo Rio Grande do Norte e

da pressão logística da Petrobras em favor do Nordeste, Santa Catarina levou
a melliol' na disputa por R$ 15 milhões em investimentos da Netzsch. A direção da
centenáriametalúrgicaalemã, que desde 1973 produz, em Pomerode, bombas rota
tivas usadas na perfuração de poços de petróleo, informou ontem que vai ampliar
em 10% os 500 postos de trabalho no Vale do Itajaí, com projeções de, em cinco anos,
aumentar em 50% o faturamento de R$ 140 milhões da filial catarinense. A decisão
foi anunciada ao final da tarde, emWaldkraiburg, a 65 quilômetros deMunique, na
Bavária, depois que o governador Luiz Henrique e o prefeito de Pomerode, Ércio
Kriek, garantiram que o poder público vai desapropriar área que permita a exten
são da fábrica. Exultante com o resultado do primeiro compromisso na Alemanha,
Luiz Henrique aposta nas duas prospecções marcadas para amanhã. Ele confia na

posição estratégica de Santa Catarina no Mercosul, para obter sinalização favorável
.

de pelomenosmais duas gigantes alemães: a Carl Zeiss, empresa do ramo de ótica,
e aMW Zander, coma qual vai negociar a instalação de um complexo industrial de
microeletrônica, com investimentos previstos de até R$ 2 bilhões em 10 anos. Se con

seguir, indica o governador, terá mudado o perfil industrial de Santa Catarina com
empresas de altíssima tecnologia, de baixo impacto ambiental e alta remuneração
demão-de-obra.

Ainda que não fale alemão, Luiz Henrique
chegou àAlemanha, como quem chega em
casa. Além de ter nascido em Blumenau e

de ter sido duas vezes prefeito de Joinville
- as duas maiores cidades de colonização
germânica daAmérica Latina - é deste país
que nasce suamaior inspiração política: a
descentralização. Na recepção entusiasmada
e calorosa que lhe foi proporcionada ontem
pelo presidente da holding, Thomas E. Netzsch
(foto), estava presente inclusive o governador
da kreiss da Bavária, estrutura regional
equivalente às SDRs catarinenses. Thomas

.

pertence à quarta geração de donos da empresa que domina 70% domercado brasileiro
e 25% do mundial no setor de bombas rotativas.

Especulação
o valor do terreno em que a Netzsch
está interessada subiu de R$ 700 mil
para R$ 1,2 milhão em semanas.

Caso encerrado
A Petrobras garantia a compra de 40% da
produção da Netzsch caso o investimento
fosse feito no Nordeste. Luiz Henrique, .

nesta fase de recompor as relações com

o Governo Federal, poupou críticas, atri
buindo a pressão a questões de logística na
exploração de petróleo. -

Caminho livre.
o único luxo a que se permite Thomas Net
zsch, o poderoso da empresa familiar que
fatura 250 milhões de euros, é um Porsche,
que costuma pilotar a 240 quilômetros por
hora pelas rodovias européias.

Jeito catarina
Com cinco grandes - Netzsche, Bosh, Vai
co, Moagem e Andritz, Pomerode é a cida
de mais internacional de se. A primeira
delas, ocupa 15% da mão-de-obra indus
trial e paga 40% da massa salarial. Remu
neração para ninguém reclamar. Não é à
toa que a unidade catarinense, comandada
pelo paulista Silvio Beneduzzi, foi a que
tevemaior aumento de produtividade ano
passado: 48%.

Região privilegiada
A economia do Estado da Bavária, no Sul
daAlemanha, tem três vezes e PIB brasilei
ro. A região, dizem, é onde querem morar

75% dos alemães. Os outros jámoram.

Aposta governista
o ex-prefeito de Itajaí [andir Bellini está na
lista de apostas dos deputados de oposi
ção que podem migrar para a maioria go
vernista. O deputado, reconhecidamente,
ficaria em dificuldades no município se

houver tentativa de reproduzir o acordo
do PP com o PT.

Na retaguarda
Deputado Jean Kuhhnann considera arris
cado para o PP forçar a barra em Blume
nau, como fez em Chapecó, na tentativa de
afastar a sigla da administração do PFL em
direção ao PT. Correria o risco de perder o
vice 'Edson Brunsfeld, afinadíssimo com a

administração de João Paulo Kleinübing e

que era líder da oposição ao então prefeito
DécioLima.

Sem refresco
Volnei Morastoni que, à época presidia a

Assembléia, acompanhou a primeira via

gem internacional de LHS nomandato an
terior. Desta vez, mandou representantes. I

O jovem vereador petista, Nikolas Reis e

o comunista Carlos Fernando Priess, dire
tor de Indústria e Comércio. Há quem jure
que até o final do mandato ele não deixará
um dia sequer vaga a cadeira para evitar

contratempos com a vice peemedebista,
Eliane Rebelo.

Infra..estrutura
o Porto de Itajaí movimenta 80% da pro
dução da Netzsch. O restante é despacha
do por via aérea. Do total, 30% é exporta
do, especialmente para os EUA.

, I

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BALDlSSAREill. EM COBERTURA ESPECIAl DA MISSÃO CATARINENSE A EUROPA.

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do Sul
Deslaqué Catarinense - Diário da Cidade - Diário da
Manhã - Diário do Iguaçu - Diário de Ilajal ' Diário O
Tempo - Folha da Cidade, Jornal de Manhã - Jornal
O Iguassu - Municipio Dia-a-dia ' Notisul - O,
Atlântico - Jornal Perfil - O Vale • Sul Brasil - A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional ' "

I] se
Associação dos Diários do Interior
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EflBATO É APONTADO COMO GRANDE ,PROBLEMA

J�rasil tem a menor
I '

;proporção de padres
I
' úmero está

� rel�cionado aos

,I palses católicos.
;1 Itá ia está na outra
;: ponta da üstaçem.

Dados de 2006 do Centro
, de lEstatística Religiosa e

nvestigaçoes Sociais

(Ceris), órgão da Confe
ência Nacional dos Bispos

, do Brasil (CNBB), mostram
, que a proporção de padres no
rasil é a mais baixa do

. mundo entre os países cató-
[ícos e é insuficiente .para

, atender todos os católicos do
, país.Enquanto no Brasil há
; 18.685 padres, umamédia de

1,1 m sacerdote para mais de
I 10 mil habitantes, na Itália,
( existe um padre para mil
!":' abitantes.

A proporção do Brasil fica
1, .atrás mesmo quando com

r, parada com a de países que
',!não são oficialmente católi
.: cos como os Estados Unidos
'J (um 'padre para 6,350
" abitantes) e a Alemanha

m padre para cada 4.500
,[ habitantes).

Numa tentativa' de en

,fr�ntar a situação das
; waróquias sem sacerdotes,
'] impedidas de celebrar a

.�-�.�--����-------
Papa diz que igreja católica não negocia fim do celibato

Eucaristia, o papa Bento 16
recomendou a renovação da

pastoral de vocações e a

melhor distribuição do clero
no mundo. A idéia de or

denar homens casados foi
-rejeitada, reafirmando o

valor do celibato sacerdotal.

Segundo o especialista
em religiões Aldo Natale
Terrin, professor de Antro
pologia e História das Reli

giões da Universidade
,

Católica de Milão, mais

homens se dedicariam ao

sacerdócio se tivessem

permissão para Sy casar.

"Enquanto o Vaticano
insistir que é possívelmanter
o celibato, o número do clero
permanecerá insuficiente e

os crimes sexuais envol
vendo padres seguirão
acontecendo", disse Terrini

I à BBC Brasil.
"Sabe-se que 50% dos

sacerdotes brasileiros têm
amantes. Esta prática sul
americana de não cumprir o
voto de castidade está se

espalhando pela Europa e

pelos Estados
I

Unidos",
afirmou Terrin. "A igreja não
faz nada."Uma pesquisa
divulgada em 2004 pelo
Ceris sobre o perfil dos
padres brasileiros já
apontava a dimensão do

problema: 41% deles
confirmaram ter tido
"envolvimento afetivo com'
mulheres".

,

CCJ aprova criação de
:fundo contra violência

,

A Comissão de Cons

tuição e Justiça do Senado
, aprovou ohtem, a PEC
I (Proposta de Emenda
,� Constitucional) que cria o

,Fundo de Combate à
Violência e Apoio às Viti

,r mas da Criminalidade,
. proposto pelo presidente da
; própria comissão, senador
i Antonio Carlos Magalhães
I. (PFL-BA) .

A PEC foi aprovada 'por
" unanimidade, com absten
, ção do senador Jefferson
, Peres (PDT-AM). O fundo

" levará o nome do menino
i JOão Hélio Fernandes
I Yieites, 6, que ficou preso
\ o cinto de segurança e

depois de ser

arrastado por sete quilô
metros pelos assaltantes em
fuga, no Rio de Janeiro.
A matéria integra o

pacote de projetos na área

de segurança pública que
vêm sendo analisado pelo
Senado após a morte do
menino.O fundo deverá
receber de R$ 2,5 bilhões ao

ano -até 2020- e apoiar as

vítimas da violência e

agentes envolvidos com o

combate à criminalidade.
Pelo projeto, o fundo seria

composto em 75% por
receitas arrecadadas com o

crime organizado - como a

apreensão de mercadorias -

mais 5% de arrecadação do

Imposto de Renda. A PEC

segue agora para votação do
plenário do Senado.

CULTURA •

Reportagem do
NYT elogia Gil

Reportagem do jornal
americana "The New York
Times" aproveitou uma visita

do ministro da Cultura,
'Gilberto Gil, aos Estados
Unidos para elogiar o projeto
oficial de incentivar, nas

periferias, a produção de
formas de arte alternativas,

,

como grafite e rap.
A reportagem é construída

em tomo do Projeto Casulo,
um centro comunitário emSão
_Paulo onde jovens são

treinados para serem MCs
.

(rappers), PJs, dançarinos de
break e grafiteiros.

"A música rap agora

ganhou omesmo status e, como
resultado, algumas dasmaiores
corporações do país
começaram a assinar embaixo
de gravações e shows de hip
hop" escreve o correspondente
dojomal.

o CORREIO DO POVO

• PELO
O presidente da Venezuela, Hugo Ohávez, negou ontem,

que sua viagem pela América do Sul e pelo Caribe tenha, 1sido uma resposta à visita do presidente norte-americano, \

George W. Bush, à região.
"Estamos chegando de uma viagem que provocou maior

impacto do que tínhamos previsto. Muitos especulam que 'lQ
fizemos uma contra-viagem. Não, a contra-viagem foi a outra,
a de Bush, a nossa é a viagem", assinalou o presidente
venezuelano.

Durante seu programa de rádio e televisão, Chávez fez ne
um balanço de sua viagem latino-americana. "O que demos
a Bush em Buenos Aires foi um nocaute fulminante",
expressou em referência ao ato político realizado em um

, estádio da capital argentina na sexta-feira passada, o qual
contou com a participação de milhares de pessoas.

Chávez também voltou a defender sua gestão como
,

' 111
presidente da Venezuela."Temos, quatro anos crescendo nos

"ill
primeiros lugares do mundo a um ritmo médio de 12% anual

3f.O
do Produto Interno Bruto (PIB). Apenas a China nos supera b
neste ritmo de crescimento. Não descansaremos até ter

'115
uma sólida e invulnerável economia, com um novo modelo",
argumentou.

1l
'tn

-------------------------------------------------------------

Bolívia pode ter folha de coca' no brasão

Chávez nega que
sua viagem tenha
sido uma resposta
à visita de, Bush

tícer venezuelano
também ressaltou
crescimento do PIS

REBELIÃO Nove pessoas foram feridas em uma

tentativa de rebelião no centro de detenção de

imigrantes de Campsfield, em Oxfordshire, no centro do
Reino Unido. As informações foram confirmadas pela
polícia britânica.

AMEAÇA O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad,
alertou o Ocidente ontem, que a distância com Teerã
aumentará se mais sanções da ONU (Organização das

Nações Unidas) forem impostas como punição pela
recusa do país em interromper seu programa nuclear.

EXPLOSÃO DO CONSUMO Uma grande explosão em

uma tola dernuntções no ceritro de Cabul, capital do
Afeganistão, matou ao menos seis pessoas e feriu
outras dez ontem.Várias lojas de Cabul foram fechadas.

Igreja questiona livros de libertação
A Congregação para a Doutrina de Fé (ex-Santo Ofício)

denunciou as duas obras do jesuíta salvadorenho Jon
Sobrino, 69, um dos padres da Teologia da Libertação. A
denúncia é de que os dois livros são contrários ao dogma
católico, segundo a imprensa do Vaticano.

Um dos livros foi lançado em 1991, e seu título é "Jesus
Cristo Libertador: Leitura Histórico-Teológica de Jesus de,
Nazaré". O segundo, lançado em 1999, chama-se "A Fé em

Jesus Cristo". Segundo a Congregação, estas obras
"apresentam, em alguns passos, notáveis divergências com

a F� na Igreja".Trata-se da primeira medida deste tipo que a

Congregação toma desde que o papa Bento 16 assumiu o

cargo. Ele foi prefeito da Congregação para a Doutrina da
Fé durante 22 anos.

A Bolívia pode abrir mão dos tradicionais ramos de louros
e de oliveira para incluir a polêmica folha de coca no seu

brasão nacional, de acordo com uma reportagem do jornal
, argentino Clarín de ontem.
A comissão de coca da Assembléia Constituinte boliviana
justificou a recomendação, segundo o diário argentino,
pela importância que a coca tem na cultura do paísOs
ramos de louros e oliveira devem ser substituídos por
ramos da sagrada planta milenar hoje chamada de coca,
como símbolo de constância, de economia popular e de
resistência e. coesão soclar diz o texto dos constituintes.
A coca faz parte da rotna diária dos bolivianos. Entre os

agricultores, o mascar da folha de coca, conhecido como

"akulliku", é um hábito comum durante o trabalho no

campo. ,

A folha também é usada em cerimônias religiosas, leitura
do destino e para o tradicional chá de coca -obrigatório
para os visitantes estrangeiros à capital La Paz, para
combater os enjôos provocados pela altura de 3,6 mil
metros acima do nível do mar.
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BELEZA: BRASIL OCUPA O 40 LUGAR NO MERCADO

A maquiagem ao

longo dos tem
Cosmético feminino

pa��ou por mudança,
mas foi sempre um
aliado da beleza

O Brasil ocupa o 4º lugar
no mercado mundial de
cosméticos, higiene pessoal e
perfumaria, com um fatura
mento anual de R$ 15,4
bilhões e crescimento real de
10,7% nos últimos cinco anos.
Pois bem, o mundo da cos

mética conquistou homens e

mulheres de todas as idades.
Mas você sabe como surgiu

essa maravilha chamada
cosmético? Foram os sumérios

que inventaram o delineador.
Tudo aconteceu há milhares
de anos, antes de Cristo, na
região da Ásia, quando aquele
povo descobriu que passar
Khol, uma espécie de carvão,

.

ao redor dos olhos protegia
contra picadas de insetos e

.

contra os efeitos dos raios

solares. Não demoroumuito e

os egípcios gostaram tanto do
khol que resolveram usá-lo

para alongar os olhos e ainda
desenvolveram sombras
esverdeadas e batons
vermelhos. Um luxo usado

apenas pelas sacerdotisas e

pelas classes mais abastadas.
:.. Logo depois, os chineses
inventaram o pó-de-arroz que
nrt Idade Média passou a ser

Usado no Japão, deixando as

mulheres com o rosto'

t6tahúente branco e iguais

;'

Aumenta procura por maquiagem, sinônimo de beleza e bem-estar
umas às outras, .assimnão havia Adécada de 70 foimarcada
mais confrontos e nem ciúmes pela liberdade de expressão e

entre elas. por um movimen-to contra-

O tempo foi passando e a cultura, isso tam-bém
maquiagem evoluindo. Nos influenciou na maneira como
anos 40, nos Estados Unidos, as mulheres pintaram seus

surge o primeiro maquiador rostos. Foi o tempo dos cílios
oficial do cinema, Max Factor, postiços, sombras ultra-
que criou o pancake, coloridas, muito rímel e

esfumaçou as sombras e definiu delineador.
os traços do rosto das estrelas, Dos anos 80 até aqui, o que
estilo copiado pelas mulheres se vê é uma valorização cada
do mundo inteiro, ou quase vezmaior da saúde da pele; os
isso. produtos de maquiagem são

E falando nas estrelas de bem mais naturais e em sua

Hollywood, a inigualável formulaçãogeralmentecontém
Marilyn Monroe enlou- algum ingrediente de

queceuhomensemulheresna tratamento, sendo que
década de 50; poucas usaram atualmente osmais procurados
umbatomvermelho como ela. são aqueles com FPS (Fator de
Nesta época já existiam os Proteção Solar); enriquecidos
poderosos corre-tivos que com ingredientes aritüdade e

aliados ao pancake deixavam ainda que tenhamefeito lifting,
a pele com aspecto de ou seja proporcionem firmeza

porcelana. a pele.

Água e fibra, garantia de saúde
� .

, A beleza vem de dentro

para fora. Com certeza, você

já deve ter ouvido esta frase.
R é assim mesmo que
àcontece! O organismo
precisa funcionar corre
tamente para que os cabelos,
�. pele e as unhas estejam
sempre impecáveis. Utilizar

. 'cremes pode ser uma das

"alternativas, porém o ideal
_ :,\�dsmo é seguir uma dieta

saudável.
. .

. A água é um dos maiores
frunfôs que a mulher tem

l?iHa garantir saúde e beleza.
Pele ressecada, cabelos
&a�os e constipação
intestinal são alguns dos

esultados de uma ingestão
defícíente de água. Um

destacar também que a

necessidade de líquido
aumenta com a idade.

Em relação às fibras, o

consumo recomendado é· de

25g por dia. Elas estão

presentes nas verduras,
legumes, frutas e cereais

integrais. A combinação
adequada de fibras e de água
está diretamente relacionada
à saúde do intestino. Nas

mulheres, um dos problemas
mais comuns é a constipação
intestinal, que pode piorar
durante a gravidez. Quando
o intestino não funciona

regularmente, toxinas são

liberadas ao organismo,
favorecendo o aparecimento
de espinhas. Lojas especializadas podem ser encontradas em todos os lugares e oferecem variada gama de cosméticos

LUqJU ue II ruurai.auu, ern

geral, apresenta pele macia
e elástica. De acordo com o

Ministério da Saúde, a

ingestão deste nutriente
deve ser de, pelo menos,
dois litros (de seis a oito

copos). por dia. Importante

Receitas mágicas e caseiras para o rosto

A pele necessita de cuidados
Sem dúvida, a liberdade

para cada uma compor o seu
look impera. A quantidade
de produtos é imensa e cada
uma pode usar o que quiser,
desde que se sinta bem e

valorizada, o que não quer
dizer que a moda não

continue ditando suas

tendências. Muito pelo
contrário.

Antenada no que dita a

moda, ou criando o seu

próprio make-up, todas
concordam que a pele
precisa de cuidados. E
dormir maquiada é uma

grande agressão.
Tanto as bases liquidas

como os pancakes obstruem
os poros, aumentando a

chance de aparecer cravos e

miliuns, aquelas bolinhas

dúvidas especialistas
advertem: o fatormínimo de

proteção é 15. '

Para proteger o maior

órgão do corpo humano na
, \

nova estação, é necessário
evitar os longos banhos'
quentes, o excesso de sabo-:
nete e os produtos à base de
álcool. A água quente é um

dos principais fatores prejudi-:
ciais à saúde da pele, pois re
tira a gordura natural -

chamada de manto lipídico,
necessária à manutenção de
uma aparência saudável.

Os sabonetes alcalinos e os

banhos regados amuitaespuma
também não são indicados. A.
dica é utilizar para a limpeza
apenas águamama e umpouco
de sabão,' preferencialmente
comPH neutro.

esbranquiçadas. Até os

olhos são prejudicados pelos
resíduos de maquiagem.

Para tirar a maquiagem,
existem produtos espe
cíficos, os demaquiantes, à

base de água, óleo mineral
e de outras substâncias que

limpam o rosto. É importante
que sejam adequados à cada

tipo de pele, sendo que os

olhos merecem produtos
específicos pata a sua

limpeza.
Engana-se quem pensa

que com o fim do verão a pele
deixa de demandar cuidados

especiais. Mesmo nos dias
nublados, típicos da estação,
é preciso usar protetor solar,
pois a emissão de raios

ultravioleta é ininterrupta.
Para quem ainda' tem

l'
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investindo tu

do no Departamento de

Teledramaturgia; ela não

só tem uma nova produção,
mas, de olho na audiência,
decidiu estrear o seu

folhetim numa quarta
feira. Trata-se de mais uma

estratégia para abocanhar
o público-fã das novelas. A
concorrência que se cuide.

"Luz do Sol" estréia no

dia 21 de março; a história

começa com uma grande
, festa a fantasia na mansão

dos Alcântara Diniz,
família de descendência

portuguesa que tem um

estaleiro em franca
'ascensão. Tudo transcorre

muito bem, até que
descobre-se que Adriana,
uma menina de cinco anos

e queridinha da família,
desapareceu misterio

samente. A família se une

em sua procura, mas ela

.Apresentado por
Pedro Bial, o Big
Brother Brasil 7

ganhou mais uma

semana e algumas
mudanças. Na quinta,
dia 22, haverá a prova
do líder. No sábado,
24, a primeira
novidade: um paredão
será formado para o

público eliminar mais
um candidato.

O CORREIO DO POVO

.,

.

.l..

"Luz do SOI", a nova novela da emissora,'
será ambientada no Rio de Janeiro tendo;
o mar e a praia como cenários principais!

nunca

tempo passa, Drica jamais
foi esquecida. Amãe Stella
Maris (Luiza Tomé) e a avó
Maria Eugênia (Eliana
Guttman) ainda não

perderam a esperança até

que o tio conhece Rosa,
uma surfista bonita, sarada .

e de bem com vida que,

para ajudar no sustento da

família, vende espetinhos .

de camarão na praia de

Saquarema. Ele fica
fascinado pela moça e tem

certeza de que ela é Drica,
a sobrinha desaparecida.
Rosa/Drica (Luma

Costa) nem suspeita que é

herdeira de uma fortuna.
Seu pai, Agenor (Leo
nardo Brício) é um homem
de poucas palavras e

guarda um grande segredo
no passado; a mãe, Eliana

(Patrícia França) tem

adoração por Rosa, mulher
de poucos sorrisos, só

consegue ser feliz quando

Vicente (Eduard� Pire�).
O eixo central da

história escrita por Ana
Maria Moreztshon gira
em torno destas duas
famílias e de um segredo
que as uniu, segredo este

que levou ao

desaparecimento de Drica.
. Ambientada em Angra
dos Reis, Saquarema e na

cidade do Rio de Janeiro,
com suas praias e espe
cialmente a Barra da

Tijuca onde ficam o

Condomínio Estrela do
Mar e o Shopping Aqua
rius, locais nos quais al

guns dos personagens da
trama vivem e se diver

tern.
Tendo omar como pano

de fundo, "Luz do Sol"
mostrará a saga e a união

de uma família na busca da

criança desaparecida,
destacando o amor sob
todas as suas formas.
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul
CINE SHOPPING 1
O mar não está para peixe (dub)
(14h - Sab/Dom/Oua)
Babel
(15h30, 18h20, 21 h - Todos os

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

Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Motoqueiro Fantasma
(16h40, 19h, 21 h20 -

Sex/Seg!Ter/Oui)
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Sab/Dom/Oua)

Joinville
Cine Cidade 1

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

Todos os dias)
,

Cine Cidade 2
A Grande Famflia
(15h, 17h1 O, 19h20, 21 h30 :

Todos os dias)
Cine Mueller 1
Motoqueiro Fantasma
(14h15, 17h, 19h20, 21 h50 -

Todos os dias)
Cine Mueller 2
A procurada felicidade
(13h45, 19h - Todos os dias)
Babel
(16h10, 21 h20 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
Letra e Música
(14h, 16h40, 19h1 0, 21 h30 -

Tabas os dias)
I

Blumenau
Cine Neumarkt 1
Apocalypto
(15h20, 18h30, 21 h20 - Todos os

dias)
Cine Neurnarkt 2
Motoqueiro Fantasma
(1'4h20, 17h, 19h15, 21h40-
TQdos os dias)
Cine Neumarkt 3
Babel
(1'6h20, 21 h30 - Todos os dias)
Rocky Balboa

.

(1Ah10, 19h20 - Todos os dias)
Ci'ne Neumarkt 4
A Grande Família
(16h, 18h, 20h1 O - Todos os dias)
A procura da felicidade
(1;3h45, 22h1O-Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
A'conquista da honra
(19h25, 21 h50 - Todos os dias)
Pe.rfume: A história de um

assassino
(16h45 - Todos os dias)
Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(13h35, 15h1 O-Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Letra e Música
(14h, 16h40, 19h1 0, 22h - Todos
os dias)

� SERViÇOS
Teatro

JARAGUÁ DO SUL

Pequeno Teatro da Scar

"Error solo"

(21 de março, às 20 horas)

Exposição
JARAGUÁ DO SUL

Museu Wolfgang Weege -

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

história"

(8 a 25 de março)

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Microempresas querem menos juros
Na edição semanal de 7 a 13 de março de 1987, o Correio do
Povo noticiava que os diretores da Associação Comercial e
Industrial da Micro e Pequena Empresa do Vale do Itapocu
(Amevi), haviam participado no dia 25 de fevereiro daquele ano,
em Blumenau, de encontro onde foi tratado especificamente a

questão dos altos juros que estava levando a falência centenas de

microempresas em Santa Catarina e no Brasil. Pedro Cascaes, na
época líder nacional da Classe, discutiu no encontro uma possível
marcha sobre Brasília a exemplo do que havia feito a classe rural,
exigindo a baixa dos juros a esse segmento empresarial.

.
A matéria ainda informava sobre as inscrições de curso de Apoio
aos Pequenos Negócios, ao preço de Cz$ 500 por pessoa.

• O DIA DE HOJE .'0 CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br .

� SANTO
São Clemente
São Longino
Santa Lêocrécia
Santa Luisa de Marillac

�EFEMÉRIDE8
Dia Nacional do Consumidor
Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor

.1956 .

O presidente Juscelino propõe a

t mudança da capital federal para
o planalto Central e a criação da
Novacàp, encarregada de seu

planejamento e construção.
O belo céu argentino na maravilhosa cidade de Buenos Aires foi clicado pela

leitora Giselle Tavares, em fevereiro desse ano.

� 1979
• UTILIDADE PÚBLICAO general João Batista

, Figueiredo torna posse como

presidente da republica. �Curso
O curso de extensão "Análise
de investimento" será
promovido pela Acijs nos

dias 21, 22 e 28, 29 de

março, no Centro
Empresarial. O valoré de R$
290.

�Palestra
A Amvali realiza amanhã

.

uma palestra gratuita
sobre a declaração de
informações do ICMS e
Movimento Econômico.
A palestra será no
auditório da Acijs, às
Bh30.

�Manual
O Sesc promove nos dias
10, 11 e 12 de abril um
curso de bijuteria. O curso

acontece das 19 às 21
horas. O valor é de R$ 40.

Informações pelo fone
3371-B'930

.1987

Atentado contra trem mata 18
pessoas e deixa mais de cem

feridosçna índia.

""

• PREVISAO DO TEMPO

O CORREIO DO POVO
"

• ANIVERSÁRIOS
15/03

. Luiz Borlinari
Samuel Lopes
Roseane Maria Krawuski
Alceste Berri
Paulo Eduardo Boréhardt
José Osvaldo Pires
Maikon Cristian Kohn
Josiane Gesser
Marilze Curcio

Sa)im José Dequech
Rosemar Repelato
André Fagundes
Edson Leithold
Hérica Zaluski
Ivete Hafemann Luciani
Carla Patricia Konnel
Darci Muller
Osmar Lienemann
Gerson José dos Santos
Marino Leocadio Correia
Ivane Hafemann Wagner
Fabio Muller
Eloiza Roeder
Catarina F. Muller
Kleyson J. Backes
Wera Bein
Silvana Muller
Rafael Bahr
Liani Hemmer
Valmar Sifert
Marlete D. Pfiffer
Clever Luis Manske
Gessi Kichoesel

; ,

e«

d ..

LEIA O MUNDO
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 mundo que interessa a você.

Tempo. estável no Estado

A frente fria, em alto mar, deixa o tempo
mais estável em SC� Do Oeste ao Litoral-

.

Sul, sol e sem chuva. Da Grande
Florianópolis ao norte do estado ocorrem

pancadas de chuva na madrugada e a

partir da tarde. Temperatura elevada com

sensação de ar abafado.

� Jaraguá do Sul e Região "
� LAGES

MíN: 16"1 MÁX: 26°

�, SEXTA
C_-,,-) MíN: 20° C .

MÁX: 32° C

SÁBADO
MíN: 21° C
MÁX: 29° C

r>. DOMINGO�y' MíN: 20° C
MÁX: 29° C
Chuvoso

HOJE

MíN: 21° C
MÁX: 32° C
Sol com nuvens Sol com pancadas de Chuvoso

chuva

� Fases da lua

CHEIA NOVA CRESCENTE � Lr;gGndasMINGUANTE

12/0303/03 18/03 25/03

MiN: 210 I MÁX: 32°'

.0
FLORIANOPOLIS
MíN: 20°/ MÁX:30°
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• NOVELAS

� GLOBO - 18H

o Profeta
Marcos e Dedé mostram para Carola e

Arnaldo as cartas de despedida de Sônia.
Abigail conta a Marcos, Carola e Arnaldo

que Clóvis viajou com Analu. Wanda diz

a Moreira que Clóvis viajou a negócios
com Ruth. Ruth levaAnalu para o colégio
interno. Pelópidas se angustia, mas

nada pode fazer. Zélia impede Rosa de
falar com Teresa. Teresa diz que, se Zélia
não contar a verdade, ela o fará. Jonas
descobre que o pai estava fingindo e

decide ir embora. Josimar não concorda,
mas abençoa o filho. Abigail avisa
Marcos e Carola que Analu foi para um

colégio interno.

� GLOBO -19H

.Pé na Jaca
Elizabeth comenta com Morgana que vai

comprar o sítio de Tio José para plantar
açúcar. Juan nega quando Arthur

pergunta se ele está representando
Elizabete na oferta pelo sítio. Dorinha
insiste para Marquinho atender as

ligações de Lance. Cigano concorda em

abrigar Lance, que fica feliz por poder
cuidar, mesmo de longe, de Tadeu e de
Marquinho. Bernardo convence os

operários a fazerem greve, enquanto a

comida não melhorar, alegando que Gui
está do lado deles. Maria chega com

Renan e Jo não gosta dele. Husseim diz
aLance que Tadeu agora vive em boates.
Átila acusa Gui de ter provocado a greve.
Dorinha pede que Lance lhe dê uma

chance, Tadeu diz a Leila que ela não
precisa mais fingir que é boa. Gui fica
cismada quando Bernardo insiste em

envolvê-Ia na confusão. Lance fica
sabendo sobre a venda do sítio.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Paula tem certeza que Daniel não quer
mais falar com ela. Silveira manda Nei
procurar Paula para conferir o álibi de
Daniel. Olavo liga para Paula do celular
de Daniel. Paula ouve chocada a voz de
Daniel dizendo que nunca mais quer vê
la na sua frente. Paula chora. Jáderfinge
ser um representante do hotel na

Amazônia. Bebel diz que não quer mais o

emprego e indica Paula. Ela aceita o

emprego e embarca. Olavo sorri,
vitorioso. Jáder 'paga a Teima e Vitor e

pede que ele entregue as fotos na

delegacia. Daniel vê Silveira
conversando com Vitor. Silveira entra
com o pedido de prisão preventiva de
Daniel. Marion leva a fruteira de presente
para Ana Luisa. Fabiana conta que
Daniel foi preso. Xavier acha que ele é

culpado. Ana Luísa o defende. Antenor
.decide ir à Bahia com Fabiana. Daniel se
preocupa com o sumiço de Paula.
Marion é convidada por Ana Luísa para
organizar o coquetel da ONG. Vidal diz a

Neli que Olavo contratou um jovem
executivo.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Juba diz a Cecília que vai chamar
Eduardo. Paulo leva Cecília do hospital
algemada. Todos seguem para a

delegacia. Paulo diz que a arma teve o

registro raspado e que o assassino usou

luvas, sem deixar impressões digitais.
Eduardo chega e avisa que irá impetrar o
habeas-corpus para Cecília. Jurema se

despede de Vanda e vai para o Pantanal.
Nicolau diz a Vanda que o traidor não
podia ter feito isto com Cecília e ela,
desconfiada, pergunta como ele sabe
que é umtraidore não uma traidora?

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Frida, mãe de Alencar, conta para
Patrícia que o filho raramente a via e que
ela é que o ajudava com dinheiro. Helio
tenta melhorar a imagem do colega
morto, dando a entender que Frida está
confusa pela idade. Frida assina a

procuração e Helio dá um adiantamento
a Patrícia. Ao depor, Lucilia passa ,mal
diante das acusações de que seu marido
era traficante de drogas e que estava
ajudando a tomar a boca de fumo para
Joana e Miguel. Num exagero de

falsidade"" �rínia oferece ajuda em
dinheiro a Joana, que recusa, mas tem
uma idéia de como a ex-noiva de Miguel
pOderá colaborar com a comunidade do
Torto.

� Os resumos são de responsabilidade das emissoras.

,Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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� �CASAMENTEIRA ••GAY ��FORA
Paloma Duarte será Christian Chaves, Eliminada do BBB com

Verônica Mendonça, em integrante do grupo R� 89%, Fani garantiu que está
"Luz do Sol", novela que a e também astro da

" morrendo de saudades de

Record estréia no dia 21 gihovela "Rebelde Siri e quer encontrá-Ia.
de março. Verônica terá resolveu assumir sua "Queria que ela estivesse

um filho adolescente, homossexualidade, Aos aqui. Adoro ela e quero

Joaquim (Duan Sacci), e 23 anos, o ator djsse em,
muito vê-Ia", falou. Fani

para sustentar a família ela nota à imprensa que
confessou que em certo

mantém uma agência chegou a hora de crescer,
momento achou que estava

apaixonada por Alemão,especialista em organizar não s6 como ser
mas que depois viu que era

casamentos. No decorrer humano, mas-como apenas carência. "Teveda trama, ela se attl$ta. Por isso,
;«'

uma semana que achei que
apaixonará por Tom i;;quer mais mentirA estava apaixonada por ele,
(Petrônio Contijo), um ;*Para si mesmo, ne mas vi que estava
advogado competente, a família, os amigos e confundindo os

mas muito esquisito. seus fãs, sentimentos" .

��NOVIDADES
O Big Brother Brasil 7 ganhou
mais uma semana e algumas
mudanças. Na quinta, dia 22, ;,«;,

''!.o'.,'''!'
haverá a prova do IIder. No .

'. ; ,

sábado, 24, a primeira
novidade: um paredão será : ;

formado para o público .'

r
'

eliminar mais um candidato
no domingo, 25. Com quatro "

jogadores, haverá nesta "

mesma noite uma prova do : :.,:
líder, seguida de mais uma

. �

, ,

indicação à nova berlinda. Urrh , ,

dos dois emparedados será :,�.;'
eliminado pelo público na :;.:

terça-feira, dia 27. ,:':�

II SUDOKU

1

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

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

III HORÓSCOPO
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• DIVIRTA-SE
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Mande sua piada para o Extra: -',

extra@ocorrelodopovo,com.br

A Garrafa Quebrada
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O bêbado ia subindo uma ladeira, firmemente agarrado à
sua inseparável garrafa de cachaça, quando tropeça e
leva o maior tombo.

.

Refeito do susto, sente algo molhado debaixo da camisa:
- Ai, meu Deus! - lamenta-se. - Tomara que seja sangue!

I

No Médico

O médico para o paciente:
- Não consigo encontrar o motivo das suas dores, meu
caro.Só pode ser por causa da bebida.
- Não tem importância, doutor! Eu volto outro dia que o
senhor estiver sóbrio!

SOBRE O JOGO

É um jogo de

lógica muito
simples e

viciante. O

objetivo é

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

cada coluna.
Também não se

pode repetir

• SOlUÇÃO
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I I� I.. . 1,1Capricórnio 22/2, a 21/1

�

Você pode não gostar de inconstâncias, ..:' I I
principalmente quanto se trata de suas finanças, ,;:

mas como tudo muda o tempo todo, também
.

essa circunstância pode mudar. Claro que, se
você interferir, pode fazer as coisas seguirem
outro caminho. Sempre é bom lembrar que, em
momentos diffceis, a melhor saída é a

. i ,

criatividade,

Touro 21/4 a 20/5
Não olhe pra trás, tourinho, é para você que
estão acenando, sim! Achou que aquela pessoa
tão bacana não reconheceria você? Puxa, como
você se subestima, já estavam quase
provocando acidentes só pra chamar sua

atenção ... Não perca a oportunidade, taça
alguma coisa antes do sinal abrir. A vida às
vezes nos pede manobras mais radicais.'

Leão 22/7 a 22/8
Você vem fazendo tantas promessas para si
mesmo.'.. Não deixe seu coração só na vontade,
alimente sua fome de Leão. Pendências

.

pessoais e coisas que tais? Não se passe pra
trás! A força emana de seu centro, o testo é

figuração. Revoluções interiores requisitam
espaço e atenção, reorganize seu território para
dar lugar a novas energias.

Áries 20/3 a 20/4
Se oriente, ariano, conecte-se com seu guia
interior. Você tem energia à beça e é capaz de

. fazer muitas coisas, mas chega de gastar
munição para todos os lados e de querer
encarar tudo sozinho. Procure seus aliados no

mundo terreno e espiritual e de fortalecer a

ligação com suas pessoas amadas: sua força
se ampliará ao compartilhar.

Câncer 21/6 a 21/7
Sensibilidade e emoção são marcas registradas
do canceriano. Com um dom especial para
compreender os outros e forte instinto protetor,
consegue reunir aqueles que ama ao seu redor.
Suas flutuações de humor e variações de
comportamento, porém, às vezes deixam as

pessoas meio perdidas, sem entender o que se

passa ... Acenda o farol, ilumine o caminho.

Libra '23/9 a 22/10
Você, hein, libriano! Charmoso e criativo, você é
certeiro nas suas conquistas, arrebatando
corações para sua coleção, Ah, acha que você
não é isso tudo? Não seja modesto, você sabe
que é assim ... Fique ligada: valorize
relacionamentos importantes que estão
começando agora, invista no diálogo e

aprofunde as coisas.

Escorpião 23/10 a21/11
Você é grande mistério e também revelação", Há
muito ainda a descobrir, Continue seu trabalho
sobre si mesmo, mergulhe sem limites na

jornada do autocomeclrnento, Por algum tempo,
as coisas podem parecer difusas, seus esforços
podem parecer não levar a lugar algum, mas
logo a clareira se abrirá a sua frente: tudo se

iluminará. Confie em sua força,

Aquário 21/1 a 18/2 . -,

Está ficando muito bom, fique tranqUllo, Heln?
Sim, se você tivesse mais tempo poderia ficar
melhor", Será mesmo? Você é bem mais orltlco
do que a maioria das pessoas. Além disso, é

-.

posslvel que você ainda inventasse multas outras
coisas e não conclufsse nenhuma delas. As -:

vezes, uma pequena pressão é o tempero
perfeito. ..

Virgem 23/8 a 22/9
Andou descobrindo algumas coisas sobre si
que ainda não tinha parado para analisar? Não
se castigue tanto, querido vlrqiniano, até mesmo

você, que mantém as antenas ligadas 24 horas
por dia, pode perder um ou outro detalhe, se
deixar levar pela emoção, esquecer a razão ...
Que graça teria a vida se a gente não pudesse
sonhar?

Sagitário 22/11 a 21/12
Fique de olho em seu plano original, não esqueça
suas metas e objetivos, Aproveite o dia para pôr
ordem em seus muitos projetos e priorize
atividades construtivas. Não disperse tanto
conhecimento e sabedoria, canalize sua energia
para a realização de suas aspirações. Em meio a

tudo isso que você Jaz, o que é realmente
importante?

Gêmeos 21/5 a 20/6
Você passou por lá milhares de vezes e só

agora é que viu?! Acontece muito com

qernlnlanos e suás pressas ... Você pode não
estar gostando muito de ter chegada depois, só
que antes talvez não estivesse pronto para ver e
se ver, desvendar segredos, tirar os véus. O

'

tempo é relativo, está em você dotá-h') de

qualidade e significado.

Peixes 19/2 a 19/3
Para além de toda a barulheira, distrações e

ilusões, há o silêncio. Você se reencontra, nu e

real, pleno de poder como uma criança. Está em "

você a escolha de se escutar e de se dar o
abraço tão desejado, Um cfrculo se abre e outro
se fecha, você é ponto de partida e chegada. A
busca nunca termina, é viagem dentro da viagem.
Evoluir, sempre. .

I
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NOJUVE
Quem assumiu durante a semana aDiretoria de FutebolAmador e de
Base do Grêmio Esportivo Juventus foi Cláudio deMoraes Branco, o
popular Tato. Pra quem não conhece a figura, ele foi jogador do
"moleque travesso" nos tempos de Adi, Moacir Garcia, Gariaba,
[uquinha e outros tantos que fixaram r�sidência aqui na terrinha.

moagoncalves@netuno.com.br

Por Moa Gonçalves

ENCONTRO EMPRESARIAL
Octávio de Barros, diretor de pesquisa e

econcmista-chefe do Bradesco, é o

convidado do 52" Encontro de
crnpresários que aconteceno dia 20 de
março, às 19h30nlÍn, no GrandeTeatro
a Sociedade Cult�ra Artística

(SCAR). O executivo vai falar .sobre
cenários econômicos e políticos a

convite das diretorias, da ACI]S e da
APEVI.

VAI-VAI
"R cebi gentilmente do jaraguaense
duplamente bacharel (em moda e em

ar :es) Mareio Paloschi um kit oficial
usado pela comissão de frente da escola
de samba paulista Vai Vai. Há anos a

comissão fica, sob responsabilidade
dele, nos quesitos coreografia e looks.
Show de bola!

O NíVER DO JONGA
Bem nesta quinta-feira (15), o sempre
festivo e de bem com a vida empresário
João Carlos Marcatto, o [onga, corta o

bolo e recebe merecido coro de
parabéns pela estréia de idade nova. Os
nossos maiores cumprimentos.

�'

t
I

(47)3310�2

•

�'bell' erte

• TE CONTEI?

o CORREIO DO POVO

Hoje, às 19h30min, bem no dia de seu

aniversário, o meu amigo Fábio Muller recebe
convidados para inauguração da sua loja
Aroma da Terra. O babado será na Rua
Clemente Barato, 81.

E meu abraço cheio de energias positivas de
hoje vai para o boa praça Luis Carlos
Chiodini, que ao lado dos amigos e

familiares festeja hoje mais um aniversário.

Pra agendar! No próximo sábado.üz), com a

participação dos DJs Marcelo Luis, Maxim,
Alex Dias e MC Jack, acontece no Pavilhão de
Eventos de Guaramirim a festa "La Folia". As
mulheres até meia noite não pagam ingresso.
Parte da renda será revertida a uma entidade
da cidade.

A diretoria do 15° Grupo de Escoteiros
Jacoritaba, de Jaraguá do Sul, empossa no

próximo dia 27 de março, às 20 horas, na
própria sede, o Dr. Rogério Luis da Silva,
como novo presidente da organização
comportamental.

É bem nesta quinta-feira que o boa gente e

renomado médico [araçuaense Dr. Luis
Bollinauri será lembrado pelos amigos e

familiares pela celebração de mais um

aniversário.

Quem também recebe cumprimentos pela
idade nova hoje é minha amiga e tolega de
trabalho Irani Chiodini, esposa do grande
figura Teti Chiodini. Felicitações da coluna.

GAROTAS-VERÃO
.

E mandamos a maior e"nergia positiva para a praia da
.

Joaquina neste sábado, onde entre 50 finalistas do
concurso Garota Verão Santa Catarina, 3 beldades
jaraguaenses estarão figurando! São Camila de Lima,
LaisaMarquelli e Nádia Vieira quem mostrarãomais uma
vez o potencial de Jaraguá do Sul em... iluminar
passarelaa. A partirde Qoje (;) site&iwww.clier1?s.com.br
promove votação on.líne para a escolha pelo público de
UlT)Fi d;3'S 10 fil1Filistas d0 .conçursorPontribua!"O de.!>fil�
será exibido ao vivo no sábadO:, às 16h30 na RBS TV:

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

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

Moriica Wagner, o destaque desta quinta-teira.

RASTREAOOR
Em projeto inédito no Brasil, todos os carros produzidos pela
Volkswagen estarão saindo de fábrica com rastreador
eletrônico - algo que só a GM faz, e apenas nos EUA. Não
será opcional, más um item de série. A experiência da VW
começou com o Golf em 2005. Segundo a empresa, graças
ao rastreador, o carro que antes ocupava o primeiro lugar na
lista dos 12 veículos mais roubados do país até 2004, caiu
para oitavo em 2005 e, em 2006, deixou de figurar no ranking.

NIKE COMPRA BRIGA COM A PETA
Em comemoração aos 25 anos
da linha de tênis Air Force 1, a
Nike lançou um modelo
especial com pele de cobras e

crocodilos. A linha especial de
tênis conta, ainda, com

detalhes de ouro 18 quilates no cadarço. O novo modelcrestá
à venda em lojas especializadas e vai custar em torno de 5,7
mil reais. Grupos de defesa dos animais já se levantaram
contra o novo tênis da fábrica. "Quem compra esse tipo de
tênis apóia acrueldade", disse um porta-voz da Peta.

REFRIGERANTEVITAMINADO
As gigantes Coca-Cola e Pepsi tentam agora ser associadas
a bebidas saudáveis. As empresas lançarão nos próximos
meses nos Estados Unidos dois refrigerantes acrescidos de
vitaminas e minerais.
O Diet Coke Plus e a novidade Tava serão vendidos como
"bebidas gasosas". O objetivo das empresas é desligar sua
imagem de produtos ligados à obesidade. O Diet Coke Plus
chega ao mercado na primavera. A Pepsi, por sua vez,
lançará seu novo produto no outono.

OJ MARKYPREMIADO
O produtor e DJ de drum'n bass Marky acaba de
ganhar um prêmio no XTraBass Awards, da BBC. Ele
concorreu na categoria de "Melhor Artista
Internacional". Quem entregou a estatueta ao
brasileiro foram os DJs Fabio e Grooverider -

considerados embaixadores qo drum'n bass britânico.
No total, foram 15 categorias e a votação foi feita pelo
público britânico.

PROGRAME-SE
Local: CHOPERIA BIERBUDE
Dia e Horario: 15/03 -,21 h
Atrações: Elise Marinho.
+ Info: 47 3275 0537

Local: UP LOUNGE BAR - POMERODE
Dia e Horario: 16/03 - 22h
Atrações: Dd$ Junior Sharuzj; Nâhdo Ôllveir�,
Rodrigo Fabro e Igor Lima x Thiágo Talk Drum.

,.

+ Info: 47 9131.i�902 ou WJNW;uploung'baljcom!b�

Local: MOINHO DISCO
OJs e Herario: 17/03 -23:30h
Atrações: Reabertura Oficlal2007, 'com OJ Javier
LIWOS$a - UI",",guai,Adri�"" Bemard:u Edui$.
+ Info: 9176 9323 ouwww.moinhodisco.com
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