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Cinco alunos
morremem

acidente de ônibus

Cinco estudantes
morreram em um

acidente com um ônibus
escolar e uma carreta na

manhã de ontem, na SC-

467, que liga Abelardo
Luz, no oeste de Santa

Catarina, ao Paraná.
Outras 12 crianças e o

motorista ficaram feridos.
82

NO SENADO .

Collor admite ter
cometido três
erros graves
Foram eles, o confisco do
dinheiro da poupança, o
confrontamento com o

Congresso Nacional e a
'

, mudança para a Casa da i

Dinda, ao invés da Granja
do Torto. Mas apesar de
reconhecer os erros, ele
subiu à tribuna do Senado

� para fazer sua defesa contra
o processo de impeachment
que o tirou da Presidência
há quase 17 anos.

II 83

Chuvoso durante odia e a

� noite _ 86
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PIONEIRO: JARAGUÁ DO SUL VAI CRIAR FÓRUM DA MICRO E PEQUENA EMPRESA. 4

Homena em ao talento

Presidente da Marisol, Vicente Donini posa ao lado dos hornenapeados com troféu do 4° Prêmio Academia do Varejo Mariso. A solenidade reuniu centenas de pessoas,
na noite de ontem, na Sociedade de Cultura Artística, em Jaraguá do Sul III 5

REFORÇO Maristela busca apoio para
proposta contra o nepotismoAlexandre chega

para assumir a
lateral do Juventus Maristela Menel (PTdoB)

começou ontem a correr

atrás de assinaturas para a

emenda à Lei Orgânica que

proíbe a contratação de

parentes sem concurso

público na Prefeitura e na

Câmara. Para ser

protocolada, quatro
vereadores precisam assinar

a proposta.
- 81 I i

O jogador de 24 anos veio

do Villa Rio (RJ) e chega
para-suprir a maior
carência da equipe, que
não tinha um lateral
esquerdo de ofício. O
técnico Ernesto Paulo não

escondeu que mais reforços
podem chegar.
-7

www.studiofm.com.br
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OPINIAO
• EDITORIAL

Duas ações realizadas nos

portos que ficam mais

,próximos a Jaraguá do Sul e

Região - o de São Francisco
do Sul e o de ltapoá, em início
de construção - mostram que
a iniciativa privada vem mais
uma vez chamando para si

responsabilidade� que seriam
do Poder Público. Uma dessas
ações foi o desembarque no

início da semana, pelo navio

Beluga Endurance, vindo de
Rotterdam na Alemanha, do
novo guindasteMHC - Móbile
Harbour Crane modelo HMK

- 6407. É um equipamento
al�mão de alta performance
que vaimovimentar contêineres
em São Francisco do Sul.

Mais moderno do que os

outros dois que o porto tem,
permite uma movimentação
superior a 40 contêineres por
hora. Os equipamentos
agilizarão o embarque e

desembarque de mercadorias e

o Porto de Itapoá, do
Grupo Batistella, iniciou
suas obras nesta semana e
deve estar concluído em
16 meses"

fazem parte de um pacote de
investimentos da Empresa
WRC Operadores SIA.O
valor do equipamento
adquirido pela empresa foi de
2, 7milhões de euros (ou cerca
de R$ 7,4 milhões).

Outra ação importante no

setor portuário regional foi
assinatura pelo presidente da
Fatma, Carlos Leomar Kreuz,
e pelo diretor presidente eta
Itapoá Terminais Portuários SI

,

A, Nivaldo Almeida Neto, do.
termo de compromisso de
compensação ambiental pelo
qual a empresa investirá R$
528 mil no Parque Estadual

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Acaraí, localizado em São
Francisco do Sul. Os recursos,
destinados à Fatma por
determinação do lbama,
serão utilizados na

demarcação das terras do
parque e na implantação do
plano de manejo.

O Porto de ltapoá, que
pertence ao Grupo Batistella,
iniciou sua's obras nesta
semana e deve estar concluído
em 16 meses. Quando estiver

operando na sua primeira fase,
vai movimentar 300 mil
containeres por ano. O
inves timento total no

empreendimento é de R$ 150
milhões. Mostra assim a

iniciativa privada que, mesmo
acossada por juros es

tratosféricos, câmbio desfa
vorável e por uma carga
tributária monstruosa,
continua a acreditar no País e

a empreender. Apesar dos
governos.

• ENTRE ASPAS
Há suspeitas grandes de que não haverá economia, pelo contrário,
haverá aumento de despesas com a a criação de mais seis regionais.
Sem esclarecer isso, seria enganar aboa índole do povo catarinense".
Décio Góes (PT), deputado estadual, sobre a terceira reforma administrativa idealizada pelo
governo Luiz Henrique da Silveira.,'

"
110 Brasil deve abandonar a obsessão pela alta do PIB. O controle da inflação é bem
mais importante".

.'

Jim O'Neill, economista, criador do conceito dos Brics, sobre à economia brasilelra.

O CORREIO DO POV

O CORREIO DO POVO
Diretor: Francisco Alves

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

Telefone: 47 3371,1919
Planfão Redação: 8835·1811 . Plantão entrega do jornal: 8807 ·3574/9174·7873
E·mails: redacao@ocorreiodopovo.com.br,

comerclal@ocorreiodopovo.com.br
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• DOS BLOGS

Segunda classe,
reaja!
Temos um Código de Defesa
do Consumidor avançado que
já completou 16 anos e, no
entanto, o consumidor
brasileiro ainda é
discriminado; tratado como
se fosse de segunda classe.
A qualidade dos produtos
vendidos para os brasileiros é
inferior a do mercado externo,
mesmo quando são feitos
pelos mesmos fabricantes. O
triste é que isso ocorre não
só na indústria
automobilística, como
comprovou um teste de
colisão com carro brasileiro,
como com alimentos e

eletroeletrônicos. Não compre
um produto só porque as

prestações cabem no

orçamento; compare preços e

exija discriminação dos juros
e de todas as taxas ocultas
do crediário. Além do
consumidor também as

entidades de defesa do
consumidor precisam atuar
para mudar esse quadro.

"Nosso sistema (da Polícia Civil) não acusa muitos registros de estupro e tentativa de �hHP:llmarlaln.sdDlcu�lha.bIDg.uDI.COm.br
estupro. Talvez as vítimas não tragam para a delegacia".
Jurema Wulf, delegada regional e da Comarca de Guaramirim, sobre as ocorrências de estupro ou tentativa de • DO LE ITORestupro na região. Nas últimas duas semanas já foram três vítimas.

Ação nos portos
r;

• PONTO DE VISTA

Associativismo e

voluntariado: uma força ao

empreendedorismo social

.Paulo César Chiodini
Presidente da Acijs
Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul

Idil:)jiU'JDlMENSTEIN
Coerência e

camisinha
Depois de ser atacada pelo
presidente Lula em seu

discurso sobre a

importância do uso da
camisinha, a Igreja Católica
se defendeu alegando que
o estímulo a métodos
contraceptivos entre os

jovens estimularia a

permissividade sexual.
Rechaçou a acusação de
hipocrisia lançada pelo
presidente. O problema é
do Estado aceitar
pressupostos religiosos
que orientam políticas
públicas. Que padres e

bispos se posicionem
contra a camisinha, eu

entendo, apesar de
considerá-los retrógrados.
Mas que até agora o

planejamento familiar tenha
sido tão tímido por causa
da Igreja Católica é uma

irresponsabilidade coletiva
e, na minha opinião, isso
sim é um crime contra a

vida.

� palavradoleitor@uol.com.br

Cháves e Fidel, Papo de Bar em
Fim de Noite

\

Recentemente li em uma

reportagem a reprodução da
conversa que o ditador de
Cuba, Fidel Castro teve com o

"presidente" da Venezuela, o

ditador Hugo Chávez. Foi uma
conversa ocorrida por telefone
durante um programa de rádio
chamado "alô presidente"
onde o Hugo Chávez fala o que
quer e do jeito que quer por
nada menos do que quatro
horas.

O que mais doeu mesmo

nessa conversa foram as

opiniões emitidas por ambos
sobre uma série de assuntos

corno, a crise da' economia
mundial, o movimento revolu
cionário e o etanol, ou seja, o
combustível alternativo verde.
Lá pelas tantas o "presidente"
Hugo Chávez pergunta ao

ditador Fidel Castro: "Você

Muito se fala sobre respon- Na atividade produtiva já faz um trabalho que vai se traduzir em
sabilidade social e voluntariado no parte do passado o conceito de que

. representatividade para aqueleBrasil, relacionando essa prática às o empresário não pode se unir com segmento. Assim, a cada nova

ações de filantropia ou de auxílio outro conc�:)frente porque isso diretoria, a entidade vai.

de empresas e instituições aos mais representaria ameaça à sua detectando novas lideranças quenecessitados. É certo que em um participação no mercado. É naturalmente vão oferecendo
país de dimensões continentais e evidente que uma estratégia ou o possibilidades de renovação. E essas
com várias áreas de risco social, essa domínio'de determinada tecnologia lideranças se evidenciam com a
é uma forma de se reduzir ou ou processo são bens que ninguém participação do associado nas
minimizar as desigualdades. vai compartilhar: Mas ações comuns

.

-reuniôes ou nos projetos mantidosA responsabilidade social, que representem ganhos para todo pêh'emidâde. '. '., "�
,

contudo, também pode e deve ser o setor produtivo ou que revertam '

No próximo dia 20, terça-feira,
uma prática de exercício da alguma forma de benefício à quandórealízamos o fzo Encontro
cidadania em outros setores do coletividade precisam ser cada vez de Empresários e a 'posse das
nosso cotidiano, mesmo no âmbito mais estimuladas. diretorias da ACI]S e da APEVI,do empreendedorismo. É uma Em uma associação de classe, teremosmais uma oportunidade de
questão de atitude da qual não se essa demonstração de altruísmo fica comprovar o quanto é importantepode abrirmão interferir demodo '

aindamais evidente. Do presidente a participação do associativismo na
positivo com o conhecimento de ao vice, uma diretoria de entidade discussão de assuntos que fazem
que dispomos para contribuir na cumpre um verdadeiro sacerdócio, parte do dia-a-dia das empresas e

Pl��h°riado coletivo. {" dedicílndo·�e:�",elunt�ri��r_:§ia;£qi1�Sli�o��i.S���i!i��.{;;;[�i�,;.,��lt���'if��"'··�'"�",,� .. ',' .:��-;� ... -", '.,�f.".�.,'"��1"' 1!--'-:-�'\' .,.��.r"'V'"::«;;;"�" -:C�,:"?".r�1i� C':�:1':(1,:K

sabe quantos hectares de milho
são necessários para produzir
um milhão de barris de
etanol?", e o ditador responde
"vinte milhões. Bom, a idéia de
usar alimentos para produzir
combustíveis é trágica, é
dramática". Vejam que ambos
defendem a idéia de que a

utilização de grãos, cana de
açúcar e outros vegetais para
extrair óleo combustível irá
aumentar o _ preço dos
alimentos e aumentar a fome
mundial.

Será essa mesma a real.
preocupação do "presidente"
Hugo Chávez, ou será que ele

. está externando sua preocupa
ção com relação a produção de
energia renovável? 'Lembre-se
que a Venezuela vive pratica
mente apenas do petróleo que
vende para o mundo, princi-

IMUUICARTA
i1fRepresentante

de Deus?
Sou filho, neto, bisneto, e .j
daí para trás, de cidadãos
anticlericais. Meu pai me c,

matriculou para cursar o fJ',

primário nas Marcelinas
porque elas não obrigavam ,

as crianças a participarem
na manhã de sábado de urn, I

espetáculo chamado
adunata. Agora dirijo meu

pensamento na direção do
Vaticano e lá enxergo o papa, ..

Ratzinger. Imagino o que
dele diriam meus ancestrais. Il

Mas, sem entrar no mérito
da personalidade e da
doutrina de Bento XVI, duas t

suas falas e atitudes,
permito-me uma reflexão
sobre a idéia papa. É
possível que alguém se

atribua o papel de
representante de Deus na

Terra? Quem o autorizou a

tanto, a não ser uma

assembléia de seres

humanos em trajes
espetaculosos, a cumprir
rituais de teatro?

� blogdDmlnD.bllg.lg.com.br

,.Malcon A. Tafner
Professor

) Q

palmente para os EUA. 1.J
Lembrem-se que o Brasil, como
o mundo todo já sabe,.)e
pioneiro em tecnologia de: I

biocombustíveis e vem deB 1

monstrando cada vez mais sélii' Q

posicionamento adiantado em Q

relação a outros países. ( "

A principal certeza q4_n ,

tenho é que o petróleo vai
acabar. E uma coisa parece
certa ... O Brasil pode se tornar15'

.

f d d ·u Qmaior ornece ar e energia:
verde para o mundo nos próxi- Q

mos anos. Por isso mesmo, é
vital que o Brasil e o nosª,G
governo não se deixem levar pal
esse tipo de discurso pela "defeiac
di espécie humana" camuflando
os seus verdadeiros interess[s'
comerciais. Basta desse tipo dé Q

discurso pobre, sem fundamend 8

e apelativo que tanto corrói", li

desenvolvimento de uma nação,

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail)!
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa 1Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

'
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E'VOLTA A BAILA: PROPOSTA SEMELHANTE FOI APRESENTADA EM 2005, MAS REJEITADA
! '

lereadora colhe assinaturas
,

ara proibição do nepotismo
..Texto da proposta já
esta pronto e precisa
da-adesão de quatro
para ser protocolado

: CAROLINA TOMASELLI
ARAGUÁ DO SUL

A vereadora Maristela

rJ� Meriel (PTdoB) confirmou
ao O Correio que pretende

.: apresentar um projeto que

proíbe a contratação de

'parentes sem concurso pú
blico na Prefeitura e na

Câmara. Antes da sessão de

ntem, ela começou a abor
II '

ar os colegas em busca de

apoio para a proposta, que
,

precisa de um total de
il' quatro assinaturas para ser

I , protocolada, por se tratar de
emenda à Lei Orgânica.

O texto já está pronto e é
r, semelhante .ao apresentado
I no 'começo da atual legis

J_ [atura, e que levou a assina
] tura dos vereadores Dieter
[j [anssen (PP), Eugênio Gar
e cia (PSDB), Rudolfo Gesser
i (PP), Jaime Negherbon e

, [urandir Michels, ambos à
,

poca filiados ao PT. A
enda proíbe a contratação

_; deparentes em até terceiro

grau do prefeito, vice

prefeito, procurador, secretá
c riosmunicipais, vereadores e

presidentes ou diretores da

CESAR JUNKES/OCP

Maristela começou ontem a pedir apoio dos colegas para a proposta

administração pública direta,
indireta e fundacional. A lei
também se aplica aos servi

dores concursados, que não

poderão ocupar função de

confiança ou gratificada que
seja subordinada a parentes.

Com relação ao projeto
apresentado em 2005, a

mudança se dá nos artigos 20
e 30. A nova proposta
permite ao prefeito indicar

"um único patente pará:
'

exercício de cargo de provi
mento em comissão e a

designação para o exercício
da função de confiança ou

gratificada, desde que no

âmbito do Poder
Executivo". A vigência
também mudou. Enquanto
pelo projeto ante-rior a

emenda passaria a valer
contados 120 dias da data

Não saio
o secretário de Habitação

de Jaraguá do Sul, Jair Pedri,
negou categoricamente que

1 esteja de malas prontas para se

rr\ildar para o PCdoB. "Eu
não", afirmou, acrescentando

II qlJle;não temmotivos para sair
dClPTB.
O PCdoB será recriado no

unicípio pelo presidente da

F�E (FundaçãoMunicipal de
En)prtes), Jean Leutprecht,
que promete oficializar a

críação no final do mês.

Licença
o presidente do PT de

Jàtaguá do Sul, Sebastião
Càmargo, ficará afastado do

cargo entre 30 e 60 dias,
alegando recomendação
médica. Assume o vice Mário
Pappen.
.

-Camargo foi um dos cinco
membros da executiva que
votou favorável ao pedido de

icença de Edson Piotto, que
assumiu cargo comissionado
na Prefeitura.

Endim
Prefeitura deu prazo de 15

dias para que a empresa

responsável pelas obras no

trânsito inverta as placas das
ruas em função das alterações
nos sentidos. O secretário

Afonso Piazera disse não se

Iembrar do nome da empresa
nem das possíveis sanções caso
não cumpra o prazo
estabelecido.
"Não pensamos empunições

porque sabemos que o serviço
será feito", afirmou.

Visita
o presidente da Câmara de

Blumenau, José Luís Gaspar
Clerici (PMQB), e a diretora

daquela Casa de leis, Neusa
Maria Soares Muller,
visitaram a Câmara de Jaraguá
do Sul, na tarde da última

quarta-feira .

Cleríci elogiou as

instalações do Legislativo
jaraguaense, o sistema de

votação eletrônica e o voto

aberto.
'

da publicação, Mans-tela
propõe que entre em vigor
assim que for publi-cada.

Em 2005, quando a

emenda foi rejeitada com

quatro votos contrários, a

composição da base aliada
do governo municipal na
Câmara era outra. Agora,
ocupam assento na Casa o

vereador Terrys da Silva

(PTB) e o suplente Ademar
Winter (PSDB), que antes

não estavam. Somada a

mudança de postura de ou
tros vereadores, a tendência
é que, se a proposta for a

plenário, a votação tenha
resultado diferente. Para ser

aprovada, a emenda precisa
do voto de oito parla
mentares.

• COMo' OS VEREADORES'
VOTARAM EM 2005

A FAVOR DA PROPOSTA

- Ruy Lessmann (PDT), Afonso
Piazera Neto (à época no PSDB),
Pedro Garcia (PMDB), Ronaldo
Raulino (então no P'L)
FALTARAM À SESSÃO

- Jurandir Michels (era do PT) e

Maristela Menel (então sem

partido)

Decidido

O CORREIO DO POVO
. �

Instalação de temnadas
pode ser obrigatória

'1
(PFL). O projeto Ja foi'q
aprovado em dois turnos pelos íl
vereadores e também sugere h
que as lombadas sejamj,
colocadas'próximas aos portõesj,
de entrada das instituições de.,
ensino públicas e particulares. r

Professor de educação],
física, Chiodini tambérn-,
assina dois projetos que-,
incluem a Corrida Rústica]
Professor Luiz Antônio;
Rebellato, e o Campeonato-,
de Skate, no calendário-i
oficial de eventos do ,
município. Os dois projetos"
também já foram aprovados,
em dois turnos na Câmara e:)
encaminhados para o

Executivo. (CT)

CÂMARA

GUARAMIRIM

Líder de governo na

Câmara, o vereador Luiz
ArltônioChiodini (PP) é autor
de projeto de lei que dispõe'
sobre a instalação de lombadas
sinalizadas com faixas de

segurança na frente dos
estabelecimentos de ensino de
Guaramirim. A proposta
obriga a instalação "indepen
dente do fluxo de veículos ou
do tipo de pavimentação
verificado nolocal".

As escolas terão prazo de
180 dias para se adequarem, a
partir da publicação da lei, que
agora depende da sanção do

prefeito Mário Sérgio Peixer

CUC

Segurança pública
é tema de encontro

Homenagem à
pequena empresa 'J

N o próximo dia 26, a

Câmara de Vereadores de

[araguá do Sul realiza, às 19

horas, uma sessão em home-s
nagem ao Dia Municipal da�
Micro e Pequena Empresa. A

l!'

iniciativa é do vereador
Dieter Janssen (PP), autor do
projeto, aprovado no ano

II

passado e sancionado pelo
Executivo, que instituiu o dia,"
sempre comemorada em 29 de ..

março de cada ano. A data é

alusiva à fundação e registro
da primeira associação de
micro e pequena empresa do J

&�u. �

.J
•

O Clic (Conselho de
Líderes Comunitários) de
Guaramirim realiza, no dia 4
de abril, a partir das 19 horas,

- Dieter Janssen (PP), Eugênio d d tid d (R, , ITa se e a en 1 a e ua

G( arcdla, (p�J)PR�,l"d�a)��'G�.��9��,rpbo)�J \:iiAthan'á's'ie Rosa)' um en-
era o 'I, U 010 esser ( P ,

'

Carione Pavanello (PFL) contro para discutir segurança

CONTRA A EMENDA pública. Segundo o presidente
do Clic, Miro Dalprá, o

objetivo é encontrar soluções
para os problemas no setor.

Serão convidados repre
sentantes da Câmara e

Prefeitura, Conselho de

Segurança, promotor, juíz,
delegada, além das associa
ções de moradores.

Apoio
O presidente do PMBD,

Carlos Chiodini, esteve

reunido ontem, em Floria
nópolis, com o secretário de

Infra-estrutura, Mauro

Mariani, e o presidente
estadual do partido, Pinho
Moreira. Na pauta, as

nomeações na Secretaria de
Desenvolvimento Regional.
Chiodini é candidatíssimo.

Projeto
Chiodini disse que o PMDB pretende manter a coligação

construída em âmbito estadual para disputar as eleições do
,

ano que vem. "Se não for possível, vamos buscar alternativas..�

Temos bom relacionamento com vários partidos", antecipou.
Sobre a aventada candidatura de Ivo Konell, disse que o ex

deputado precisa primeiro reaver os direitos políticos.

Hum!
Pesa contra o recém-nomeado ministro da Agricultura,

deputadoOdílio Balbinotti (PMDB-PR), dois processos no STF
(Supremo Tribunal Federal). O primeiro refere-se à ação penal

'

por crime de responsabilidade. O outro', protocolado no STF
;

em maio de 2006, teve origem na Justiça Federal de Mato
Grosso.

O Planalto adiou a posse, alegando que não seria possível
"

a transmissão do cargo porque o atual ministro Luís Carlos
Guedes Pinto está viajando.

Otimismo,
A ata do Copom (Comitê de Política Monetária), divulgada !

ontem, gerou otimismo no mercado, que aposta em mais uma '

redução na taxa básica dos Juros, atualmente em 12,75% ao
'

,

ano.

O documento apresenta um cenário favorável da economia, .

com inflação estável, expansão na produção industrial,
crescimento da geração de emprego, manutenção do superávit
comercial, aumento das reservas internacionais e melhora do
perfil da dívida pública.

O vereador Dieter

Janssen (PP) voltou a

negar qualquer discussão
interna sobre as eleições
municipais de 2008. Disse
que o foco do partido é es

te ano e quetiíi()Vão per,
dertempo c(),m o te-rna.

"Tá muito longe e nós
temos prioridades pa-ra o
momento", justificou.

Será?
A decisão do presidente do

. PP deixa parte do PT

angustiado, jáque vislumbra
umaaliançano ano que vem.
Para piorar ainda mais,
Janssen disse que o PP sequer
tem posição acerca do
assunto.

Nos bastidores, porém, os
dois partidos negociam, ainda
que extra-oficialmente.
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BRINCADEIRAS COM SUPER-HERÓiS VIRAM ASSUNTO SÉRIO PARA GILBERTO RAMOS JUNIOR

CUrso prepara 32 jovens para
"o posto de bombeiros mirins
Aulas começam
amanhã
na Escola Emílio da

,

Silva e empolgam as

crianças inscritas

KELLY ERDMANN
SCHROEDER

,
As .brincadeiras de

!'Gilberto Ramos Júnior sempre
'envolveram o cumprimento
de missões dos mais variados
"tipos. Mas, agora, o menino

"de 11 anos, que é consi-

derado calmo e quieto pela
�'f,amília, tem um objetivo
....maior: quer salvar vidas como

�bombeiro ou policial e não se

�mporta quanto tempo isso vai

2dernorar.
. Em meio a dezenas de
bonecos de super-heróis, Q

j.ovem espera ansioso para o

próximo sábado chegar logo.
Júnior se inscreveu no curso

efôe formação de bombeiros
f;�mirins que começa amanhã
é'��ém Schroeder junto com

'i"!iDutras 30 crianças da mesma
ofidade. Conforme confessa a

'1mãe, Silerne Ramas, o filho
F "adora aventuras e está todo

. empolgado".
.

Esta alegria vem desde

quando soube da abertura de

PIERO RAGAZZI/OCP

Menino tem um baú cheio de bonecos e se diverte sonhando com a possibilidade de ser bombeiro

vagas para fazer parte do

projeto. "Foi eu quem avisou

e na mesma hora ele ligou
para todos os amigos convi

dando", acrescenta a agente
de saúde, que se diz feliz c()m
escolha feita pelo menino.

"Talvez ele queira isso como

profissão mais tarde",
completa. -,

Assim como Junior; mais 31
meninos e meninas de Sch
roeder estão em fase de

preparação e ansiedade.

Segundo o bombeiro yolun-

As obras na Ponte Humbold, que liga os bairros Itapocu e .

. .

Ano Bom ao Centro de Corupá, estão próximas de serem

. �r
finalizadas depois de meses paradas. Os operários

contratados pela Prefeitura trabalham agora para terminar os
",'

acessos. A construção custou R$ 134 mil aos cofres
,.. públicos, sendo R$ 106 mil e 500 da Secretaria de Estado da

Infra-Estrutura e os outros R$ 27 mil e 500 da administração
municipal.

tário e coordenador do curso,
José Luiz Sacoman, o grupo

participa da aula inaugural
amanhã, a partir das 8h30, na
Escola Municipal Prefeito
Emílio da Silva, Centro da

.

cidade.

Depois disso, voltam a se

encontrar ao longo do ano

inteiro, nos sábados pela
manhã, no ginásio da

instituição e na sub-sede da

corporação no Bairro João
Pessoa. A iniciativa tem

duração de nove meses e

quem se destacar pode
continuar os estudos até

completar 18 anos. Eles são

obrigados a passar de "mirim"

para "aspirante" para mais

tarde chegar ao posto de
bornbeiro adulto .

O cronograma das aulas
aos iniciantes compreende
desde o histórico do grupo até

noções de ecologia, educa
ção, civismo, saúde, esporte
e recreação. Os instrutores

são da equipe de Jaraguá do
Sul.

Procon lança cadastro
de empresas na ínternet
JARAGUÁ DO SUL

O Procon aproveitou o

dia em comemoração ao

Consumidor, 15 de março,I

e lançou O cadastro de

reclamações no Site da
Prefeitura de Jaraguá do
Sul. As consultas dos
nomes das empresas que
foram julgadas e

notificadas pela entidade
já estão disponíveis no

www.jaraguadosul.corn.br,
no link "Procon", em

"Reclam. Fundamentadas".

Sérgio Felix, diretor da
entidade, acredita que a

criação deste cadastro foi
uma conquis ta p ara o

consumidor. "É mais uma

ferramenta para os

jaraguaenses, que poderão
verificar se a denúncia foi

fiscalizada", explicou. No
endereço o consumidor
também pode falar com a

entidade, consultar as

Leis do Código de Defesa
do Consumidor e a

Cartilha de Orientação ao

Consumidor.
Félix lembra que outra

questão a ser solucionada
nos próximos meses é a

contratação de mais um

fiscal. "Estamos recebendo
denúncias e verificando,
mas temos apenas um fiscal
e isso. prejudica o nosso

trabalho", informa. A
entidade pretende abrir
concurso público para a

contratação de pelo menos

mais um funcionário. Para

Felix, com uma equipe
completa, o Procon poderá
oferecer resultados mais

imediatos à comunidade .

O Procon de Jaraguá do
Sul atende em média 50

pessoas por dia e cerca de
1,5 mil consumidores por
mês. (GR)

CÍRCULO ITALIANO DE }ARAGuA DO SUL

CNP} N° 81.156.341/0001-52
'

}ARAGUÁ DO SUL - SC

Encontro Mensal
Acontece no próximo dia 30 de março, o primeiro jantar ,.

italiano em nossa Sede Social
Os ingressos poderão ser adquiridos junto aos

me.�bros do Coral, Diretoria e na secretaria do Círculo

(das 14hs às 19hs, fone 3370.8636). \(
Adquira o seu antecipadamente e venha saborear uma ,A.
deliciosa comida típica italiana regada a um bom vinho.

Ingressos limitados. Preço por pessoa R$12,50 (doze
reais e cinqüenta centavos).

Edifício Itália - SP
No dia 30 de março de 2007, o Círculo Italiano estará fi

sorteando' passagens áreas com estadia e jantar no J( ,

.

Edifício Itália para dois associados, que estão com a :'
contribuição da anuidade do ano de 2006 quitada.

17a Festa Italiana

Agende: O Círculo Italiano, realizará nos dias 06,.07 )

e 08 de julho, no Parque Municipal de Eventos,
pavilhão "If', sua 17a Festa Italiana.
A comissão organizadora já está nos preparativos
da festa

Grazie

Joãozinho Júlio Depiné
Presidente

AVISO

Sindicato dos Trabalhadqres Rurais de Guaramirim -SC
CGC 83 784 363/0001-92 Inscrição Es. Isenta

Rua Irineu Vilela Veiga, 32, Centro, Guaramirim .:.SC.
Fone/Fax 373 0070

.

t

/

O SINDICATO DOS TRABALHADORES aURAIS DE GUARAMIRIM -SC, c

,avisa à todos os associados, que será reallzada eleição no dia 17 de
"

abril de 2Q07, no horário das 8:00 às 17 horas, sede desta Entidade,
para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados t

�

representantes junto a Federação, devendo o registro de chapas ser,

apresentado à seeretaría, no horário das''7:30 às 11 :30 e das 13:30 e

das 17:00 horas, no período de 15(dias) dias a contar da publicação, :
deste aviso. Edital de Convocação da eleição encontra-se na sede desta
entidade, e em locais públiCOS do município.

Guaramirim, 15 de março de 200r

ADEMAR KREHNKE .. COORDENADOR DA COMISSÃO ELEITORAL �

vi

A SOCIEDADE ATIRADORES DIANA, convoca a topos os
associados para reunião ordinária que realizar-se-á no dia
27 de março de 2007 (terça-feira), nas dependências da
sede campestre, sendo às 19:00h, em primeira convocação,

•

e às 20:00h, em segunda convocação.

r )

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIAGERAL
ORDINÁRIA DA SOCIEDADE ATIRADORES DIANA

Ordem do dia:

Prestação de contas do ano/exercício 2.006;
I

Prestação de contas da construção do novo
"

salão de eventos sociais;
,

Eleição do Conselho Deliberativo;
Discussão dos preparatives para inauguração

'

dosalão;
Assuntos Gerais.

Guaramirim, 15 de março de 2007.

SOCIEDADEATIRADORESDIANA
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I. ",,FÓRUM MUNICIPAL DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: APROXIMAR INICIATIVA PRIVADA E PODER PÚBLICO

.�po de traballlo seráinstalado no próximo dia'�9,·
,

CÉSAR JUNKES/OCP
proposto pelo secretário de
Desenvolvimento Econô-

privada e a administração
pública. As áreas trabalha
das são "Racionalização
Legal e Burocracia", "For

mação e Capacita-ção
Empreendedora", "Tecnolo
gia e Inovação", "Formação
e Capacitação Empreedora",
"Tecnologia e Inovação",
"Investimento e Financia

mento", "Comércio Exterior
e Integração Nacional".
BRASÍLIA ,- Nessa

semana, Silveira participou do
Fórum Nacional das Micro e

Pequenas Empresas" na capital
federal. Na oportunidade, ele

apresentou a proposta para o

Ministério do Desenvol
vimento, Indústria e Comércio
Exterior. O Fórum Nacional foi
criado no ano 2000 com o

objetivo de ampliar o acesso das
micro e pequenas empresas aos

planos do governo. Uma das

ações, é buscar a regula
mentação da Lei Geral das
Micro e Pequenas Empresas.

.Iniciativa pioneira .

00 país foi proposta
pelo secretário
Márcio da Silveira

mico, Márcio da Silveira,
que atua no ramo há 15
anos. O fórum municipal vai
funcionar nos mesmos mol
des do nacional e levantar
os problemas enfrentados
pelas micro e pequenas em

presas do município.
No próximo dia 29 - A iniciativa vai possibi-

quando' comemora-se o litar a conversa entre em

:'Dia da Micro e Pequena presários e governo para
Empresa" - será instalado o estabelecer melhorias - co

grupo de trabalho do "Fóru- mo maior acesso às linhas de
in Municipal de Micro e crédito e enquadramento
Pequenas Empresas". A dos tributos. Outro objetivo
iniciativa, pioneira no do fórum é buscar a capaci
Brasil, tem o objetivo de

.

tação dos empresários para
aproximar iniciativa pro- melhoria da gestão. "Será
vada e poder público para uma comunicação de mão
a resolução de problemas dupla com o Ministério do
comuns. A data de implan- Desenvolvimento", comen-

� ração do fórum deve ser tou Silveira.
�efinida a partir da adesão Os comitês temáticos do
de entidades represen- fórum nacional vão nortear

tativas. '

. .O trabalho a ser realizado no

O fórum municipal foi município pela iniciativa

I

bAIANE ZANGHELINI
lARAGUÁ DO SUL

Secretário Márcio da Silveira diz que iniciativa vai possibilitar melhorias às Micro e Pequenas Empresas'

iMarisol entrega prêmio a profissionais do varejo 'Saldão de verão' é no sábàdo
.

I

Familiares e Artes�nais, Çle 'I!
Jaraguá 'do Sul) estará
comercializando' chocolates
para a Páscoa. Após as com

pras os consumidores poderão
passar na praça de ali

mentação. A novidade é a

tapioca, comida' -típica 'do
nordeste. Na praça terá
também 'batata recheada,
lanches, 'crepes,' cachorro
quente, pipoca e algodão docf.

Parte da renda do evento
..

será revertida para o Rotary
,

Club de Jaraguá do Sui. A
feira acontece no pavilhão
''N' do ParqueMunicipal de
Eventos. No sábado, começa
às 9 horas e termina às 22;
no domingo, a, feira
acontece das 9 às 20 horas.

Mais informações, pelo
telefone 3371-675-7. ,

(GenielliRodrigues)'
.

JARAGUÁ DO SUL
P

Marisol - clientes lojistas
(multimarcas), vendedores
dos clientes-lojistas, fran
queados, profissionais de
atendimento da Marisol e

prestadores de serviço - foi
feita uma parceria com o

Grupo Friedman, empresa de
treinamento e consultoria de
varejo.
,"Um dos grandes obje

tivos da academia é o

reaculturamento. A indús
tria precisa ver-se como uma
prestadora de serviço para ter
consumidores mais satis
feitos e fidelizados", destacou
o diretor de marketing da
Marisol, Giuliano Donini.
Segundo ele, mais de cinco
mil pessoas por ano partíci
pam dos cursos itinerantes e

virtuais oferecidos pela
instituição. (DZ)

,

JARAGUÁ DO SUL

No fim-de-semana
acontece a primeira edição
da FeiraSaldão deVerão, que

-

promete vender produtos
com descontos de até 50%,
em média. São 57 exposi
tores e cerca de 80 estandes.
Segundo os organizadores, o
forte da feira será a

confecção, deste a linha
infantil à adulta, além de

calçados e acessórios. A

intenção é proporcionar
queima de estoque para os

comerciantes, sobretudo as

roupas de verão. A maioria
desses expositores já
participa em outros eventos

semelhantes na cidade.
Na ocasião, a Apeafa

(Associação de Pequenos
Produtores Agricultores

I A Marisol promoveu,
ontem à noite, no Centro
Cultural Scar, a entrega do
4º Prêmio Academia de

Varejo Marisol. A empresaI

homenageou 21 profis!
sionais de várias regiões do
,

país, que se destacaram na

!írea de varejo em 2006.
I

foram premiados nove

lojistas, dez franqueados,
�lém da "Personalidade de
:Vendas do Ano" (Citex
,

Cornércio e Representação)
� o ''Amigo da Marisol (O
iBoticário)" .

: O objetivo do evento -

I

que acontece desde 2002e

r :e?-li�ado sempre n� "��aMundíal do Consumidor -

I

Lé contribuir para o

�rescimento do varejo no
I '

Cidclei Tozzi recebe de Vicente Donini o prêmio Personalidade de Vendas

país. Os homenageados do Varejo Marl-sol",
destacaram-se por enfrentar instituição que existe há

desafios, compartilhar os quatro anos e tem o objetivo
mesmos objetivos e ideais da de difundir boas práticas e

empresa, e ter afinidade de conceitos do varejo.
pensamento e o compro- Paramanter oprocessode
misso com o desenvolvi- educação continuada no

mento do varejo. O prêmio relacionamento com o

é concedido pela ''Academia público que interage com a

Lançado monitorame"t� ,�e<'
risco e proteção de doença's':1 Prevmovel atende segurados na Câmara de Vereadores

:
!

26 capitais hrasilei;'as e no

Distrito Federal (DF), em "

2006", por .intermédio de.
entrevistas, telefô�icas. O
levanta�ent6' será realizado
anualmente, permitindo ;'0.,

{, ',.\

monitoramento da�;ações 'de'
forma mais ágU e co�'tr).enb�
custo. Ao' todo, foram:"
realizadas aproximadamente ,

54 mil entrevistas, em 1',':'�
"

amostra da popul '

J

.Jresidente em dor diretoria
linhas fixas de ti '!£J

Vale lembrar 'que o

processo é o mesmo de
quando os pedidos são feitos
na agência do INSS, sendo
necessária à apresentação de
docu-mentos equivalentes.
O horário de atendimento,
hoje, é das 9 às 11 horas.
As próximas etapas ainda
não têm data confirmada,
mas, Corrêa garante que
elas vão ocorrer mensal
mente. (KE)

lCORUPÁ
I

1 Os segurados do INSS
! (Instituto Nacional do Se
i guro Social) nãó nessecitam1

: ir, até Jaraguá do Sul para
I receber atendimento nesta

: sexta-feira. É que o programa
I

; Prevmovel, da Previdência:
; Social, vai atender a

; população na Câmara de
,

Vereadores de Corupá.
: O serviço vem a partir de
I
'_

Detectar os fatores que
favorecem o surgimento de
doenças não transmissíveis,
como as cardiovasculares, para
permitir o planejamento de
políticas públicas de
prevenção. Esse é o principal
objetivo do Sistema de
Monitoramento de Fatores de '

Risco e Proteção para Doenças
'

Crônicas Não Transmissíveis,
que foi lançado esta semana

pelo Ministério da Saúde.
O estudo foi realizado nas

Conforme o chefe da

agência, Sandro Corrêa, os
principais atendimentos

prestados são a pessoas
interessadas em requer a

aposentadoria ou que estão

na busca' de procurações e

perícias médicas. Além
desses, o programa oferece
ainda informações sobre a

liberação de benefícios
motivados por acidentes de
trabalho.

uma parceria entre a

Prefeitura e o INSS e é

oferecido, normalmente,
uma vez a cada mês, em ágil
e facilita muito no

esclarecimento de dúvidas.
A dona de casa quis saber se
poderia se aposentar por
causa da idade e conseguiu
as respostas que procurava

depois de esperar menos de
dez minutos na fila do
Prevmóvel.
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RUMO AO PAN: SELEÇÃO INTENSIFICA TREINAMENTOS NO CENTRO DE TREINAMENTO

Brasil enfrenta a Argentina
amanhã na capital cearense
Partida serve como

preparação para o

Pan com transmissão
da TV Globo

FORTALEZA (eE)

A Seleção Brasileira de
Futsal dá continuidade a

preparação para os Jogos
Pan-Americanos. Amanhã,
às lOh em Fortaleza (CE), a
equipe enfrenta a Argen
tina, às 10h, com transmissão
da TV Globo. Depois deste
confronto, as duas seleções
volta a se encontrar na

segunda-feira, também na

capital cearense. Os coman
da.dos do técnico PC de
Oliveira tem ainda mais

quatro amistosos, contra
Paraguai e Equador, todos
em terras catarinenses.

PC disse que o treina
mento deverá ser mais
intenso "Temos a oportu
nidade de saber como os

atletas brasileiros se porta
rão contra esses adversários,
que enfrentaremos no Pan".

O principal adversário,

ZEROSA FILHO/CBFS

Seleção Brasileira já treina em Fortaleza, onde terá dois desafios contra a Argentina, amanhã e segunda-feira
na vis ao do técnico
brasileiro, é a Argentina. Ele
relembrou que os portenhos,
nos últimos anos, vêm
fazendo partidas parelhas
contra o Brasil. "Eles nos

ganharam o Sul-Americano
em 2003, e nos últimos
confrontos temos conseguido
vitórias, mas sempre com

placares apertados, com um

ou dois gols de vantagem".
O técnico complementa

explicando que os adver
sários deste sábado também
estarão com atletas que
atuam somente em seu país.
"Eles vêm com atletas que
atuam na Argentina e será
uma boa oportunidade para
saber como as duas seleções
se portarão, sem os atletas
estrangeiros, já que eles
deverão levar os atletas que
atuam na Europa para o

Pan".

Outro fator é o pouco
período de treinamentos que
o grupo tem. Como a seleção
não é clube, o técnico tenta

simplificar ao máximo a

preparação dos jogadores.
"Utilizamos todo o período
que temos para buscar um
aperfeiçoamento em quadra.
Por isso aproveitamos muito
o que eles trabalham em seus

clubes. E isso irá perdurar
até o Mundial de 2008".

O CORREIO DO POVO

Fernando Scherer se
despede da natação
SÃO PAULO

O nadador ca tarinense
Fernando Scherer, 32 anos,
anunciou ontem a

aposentadoria das piscinas, a

menos de quatro meses do
lDIClO dos Jogos Pan
Americanos do Rio de Janeiro.
Considerado um dos nadadores
brasileiros mais talentosos de
todos os tempos, o medalhista
olímpico disse que não tinha
mais motivação para treinar e

desistiu de disputar E) evento,
que seria o quarto da carreira.

"É um momento muito

complicado, não esperava fazer
esse anúncio agora, nem tão

cedo, mas não encontravamais
satisfação para treinar,
motivação para seguir
competindo, bater recordes e

me superar. Não queria
competir só por competir",
afirmou "Xuxa". "Competição

eu adoro, mas treinar estava
cada vez mais difícil. Eu entrava
na piscina já pensando na hora
de sair. Gostaria de nadar o Pan,
se alguém treinasse por mim, aí
eu ia lá, nadaria e ganharia uma

medalha", .brincou.
Scherer pretendia encerrar

sua carreira no Rio de Janeiro,
competindo no nado borboleta
em distâncias curtas. Mas
revelou que começou 'a pensar
na aposentadoria em dezembro
do ano passado, até decidir-se
no final de janeiro. Mas,
segundo ele, na verdade, a idéia
já estava em' sua cabeça há
muito tempo. "Eu digo que já
faz sete anos que eu penso em

parar, porque primeiro eu deixei
de nadar os 100m, agora estava
difícil treinar para os 50m.
Talvez, se tivesse uma prova de
25m eu poderia continuar, mas
ela não foi inventada ainda",!
disse.

Temporada da Fórmula 1 começa
neste fim-de-semana na Austrália
MELBOURNE

A temporada 2007 da
Fórmula 1 começa neste final
de semana, no Grande Prêmio
da Austrália, com altas
expectativas para os brasileiros,
que terão pela primeira vez em

13 anos um piloto com chances
reais de conquista de título. A
largada emMelbourne será dada
à meia noite de sábado para
domingo (horário de Brasília).
A chance de um brasileiro

brilhar novamente aparece
agora nas mãos de Felipe Massa,
que na mesma Ferrari não terá
mais o heptacampeão liderando
e monopolizando atenções. Na
pré-temporada de 2007, o

brasileiro aproveitou para
I

I
i

I
I
I.
I
L__ . . .__ _ __ __

mostrar força dentro da
escuderia e sair na frente de seu
novo companheiro de equipe,
o ainda promissor finlandês
Kimi Raikkonen.

Em 17 sessões de testes que
Massa e Raikkonen realizaram
juntos, o brasileiro foi o mais

rápido em 12 oportunidades. O
desempenho de Massa na pré
temporada gerou elogios e

aprovação até mesmo do presi
dente da Ferrari, Luca di Mon
tezernolo, Adversários e diri
gentes estão todos apontando
a escuderia italiana e o piloto
do Brasil como os favoritos já
para a primeira etapa do ano.

"Eu fiquei muito impressiona
do com a performance de Mas
sa nos testes", disse ..

São Paulo pode perdere lateral
Júnior no sequndc semestre
SÃO PAULO

Com contrato apenas até o

mês de agosto, o lateral
esquerdo Júnior ainda não sabe
se vai continuar no São Paulo.
Ontem, o superintendente de
futebol do time do Morumbi,
Marco Aurélio Cunha,
confirmou que a equipe da
capital ainda não procurou o

jogador para discutir sua

renovação. "Por enquanto não
falamos sobre isso, mas quando
chegar a hora certa vamos

sentar para discutir. É um

contrato que se encerra de um

jogador que temos muito

respeito", comentou.
Como tem menos de seis

Massa é considerado uma promessa meses de contrato em vigor com

o São Paulo, Júnior já pode
assinar um pré-contrato com

qualquer equipe do Brasil ou do
exterior. Titular absoluto do
São Paulo até a temporada
passada, quando o time do
Morumbi conquistou o

Campeonato Brasileiro o vice

campeonato do Paulista, Júnior
perdeu espaço neste ano, com

a chegada de Jadílson. Além de
contar com o ex-atleta do
Goiás, Muricy Ramalho ainda
tem mais duas opções para a

lateral-esquerda - o equate
riano Reasco e Jorge Wagner,
que é meia, mas chegou a atuar

como lateral pelo Inter
nacional no ano passado,
também podeem ocupar a

posição.
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PESQUISA FEITA NOS
EUA REVELA QUE AS
FOBIAS SURGEM A PARTIR
DO MEDO DOS OUTROS

Finalmente, o episódio da
Dinda é o único episódio do
qual Collor se exime

parcialmente de responsa
bilidade. A mansão na qual
vivia o então presidente foi
alvo de inúmeras críticas.

Ali, os fotógrafos flagraram o

Fiat Elba comprado pelo ex

caixa de campanha Paulo
César Farias, o PC. Mais

tarde, o veículo se tornou

o elo entre Collor e o

esquema de cobrança de

propinas montado pelo ex

tesoureiro.

Por, fim, o senador
reiterou seu apoio ao ex

rival Luiz Inácio Lula da
Silva. Collor analisa que,
com o Bolsa-Família, Lula
•

arrebanhou o voto das
classes mais pobres - seus

antigos eleitores.

-�...

COt..ÔNIA MYRIAD SLANC

+ R$14,90 oBoticário'
'lI'.OOt�D.ATOM
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você pode ser o oue quiser

PREÇO DA GASOLINA NÃO
SERA ALTERADO EM 2007,
GARANTE RELATÓRIO DO
COMITÊ MONETÁRIO ®

SALVO PELAS URNAS; ELE VOLTOU

DIVULGAÇÃO
1

Collor critica Impeachment, mas admite falhas
Ex-presidente diz
que confisco da
poupança e relação
com o Congresso
foram problemas
graves na época
BRASíLIA

O senador e ex-presidente
da República Fernando
Collor de Mello (PTB-AL)
afirmou que, em sua

passagem pelá Presidência

(1990-92), cometeu ao

menos três erros: o confisco
do dinheiro da poupança; o

confrontamento com o

Congresso Nacional e a

mudança para a Casa da
Dinda, ao invés daGranja do
Torto - à época, o Palácio da
Alvorada, residência oficial
do presidente, passava por

reformas. Apesar de
reconhecer os erros, ele subiu
à tribuna do Senado para
fazer sua defesa contra o

processo de impeachment
que o tirou da Presidência há
quase 17 anos.

Hoje, Collor considera o

confisco da poupança - que
à época bloqueou bens
acima de 50.000 cruzeiros de
todos os brasileiros - fruto da
vontade de resolver todos os
problemas do Brasil de uma
só vez. "Foi um erro.Naquele
momento e nas

circunstâncias em que
vivíamos o confisco se

justificava do ponto de vista
econômico, já que

precisávamos de uma freada
no aumento dos preços e na

inflação, que andava na casa
dos 90% ao mês".

Futebol é usado para tráfico humano na UE
BRUXELAS

O futebol está sendo
usado como mecanismo

para o "tráfico de seres

humanos" na União Euro

péia e tem como vítimas

jovens pobres da América
do Sul e da África, atraídos
por promessas de contratos
milionários, segundo um

estudo feito pelo Parla
mento Europeu e que será

apresentado ao plenário em
Bruxelas no final de março.

De acordo com deputa
dos europeus, o Brasil e os

países africanos são os

maiores alvos para essa prá
tica devido à qualidade dos
futebolistas e ao elevado ní
vel de pobreza em que vi

vem.A denúncia é baseada'
em informações da ONG

(organização não-governa
mental) francesa Culture

DIVULGAÇÃO

Futebol europeu atrai jovens

Foot Solidaire, que presta
assistência a jovens jogado
res abandonados por supos
tos agentes.

"Esses falsos agentes se

oferecem para providenciar
transporte e contratos na

Europa a garotos que crêem

que poderão ter bons resul
tados no futebol europeu e

,

1

ser vendidos a algum clube

por uma boa soma de di
nheiro", explica J e an
Claude Mbvoumin, repre
sentante daONG e ex-joga
dor da República de Cama
rões.

"Os que não cumprem

,

com as expectativas ou não
conse-guem um contrato

são deixados de lado pelo
agente" .

Segundo Mbvoumin,
muitas equipes européias
admitem receber freqüen
temente "ofertas de trafican
tes que tentam vender,
como se fossemmercadorias,
garotos de 13, 14 anos".Não

'

há estatísticas sobre essa

prática, mas a ONG afirma

que em seus seis anos de
existência registrou cerca de
600 casos só na França. Lá,
48% dos jogadores profis
sionais são estrangeiros.

Ex-presidente e agora senador, Collor criticou impeachment, mas admitiu ter cometido erros graves

PMDB terá 74,4 bi
nas cinco pastas

O PMDB terá cinco

ministérios neste início de

segundo governo Lula,
controlando um orçamento
total de 74,4 bilhões de reais
só neste ano. Na quarta-feira,
o partido definiu sua

participação no governo em,
reunião com o presidente
Lula.

De acordo com repor

tagem publicada pelo jornal
Folha de S. Paulo, os 74,4
bilhões de orçamento total
das pastas entregues ao

PMDB equivalem a 16% do
total do Executivo. A pasta
obtida na reunião de quarta
com Lula, a Agricultura,
também era muito cobiçada
pelo PMDB, em função do

grande poder da bancada
ruralista.

O futuro ministro será o

deputado Odílio Balbinotti
(PMDB-PR), que é réu num

processo que corre em

segredo de justiça no

Supremo Tribunal Federal
(STF), no qual é acusado de
falsidade ideológica.

Verba de gabinete pod
ter reajuste de até 28�
BRASíLIA

A Mesa da Câmara

começou a analisar na

quarta-feira, proposta de

reajustar em 28,1% a verba
mensal que os deputados têm
direito para a contratação de
assessores. Com amedida, o
'valor mensal da chamada
"verba de gabinete" subiria de
R$ 50,8milmensais paraR$
65,1 mil par parlamentar, um
reajuste acumulado nos

últimos dez anos de 225%.A

inflação no mesmo período
foi de 91%.
A proposta foi apre

sentada pelo segundo
secretário da Câmara, Ciro
Nogueira (PP-PI), em reu

nião da Mesa coordenada
pelo presidente da Casa,
Arlindo Chinaglia (PT-SP).
O reajuste só não foi a voto
ainda ontem porque o

terceiro-secretário,Waldemir
Moka (PMDB-MS), pediu

i '

"vista".
Para entrar em viga;' b�a

que o reajuste seja aprovãd»
'pela maioria dos I �eit '

integrantes da Mesa. N��,)
encontro ainda não tem'd&ta
para ocorrer. O último
reajuste da verba foi ern
dezembro de 2005, quando
subiu de R$ 42 mil para R�i
50,8 mil.

Com a verba de gabinete ,

os deputados poderl
contratar, cada um, até 2S
assessores sem concurs)

público. Reportagern da
Folha de São PaulomostroJ
que ao menos 52 deles
empregavam parentesnesse',

postos, cujos salários vão de
R$ 601 a R$ 8.040.

"O reajuste é defendid
por todos os deputados, é

unanimidade", disseNeguei
ra, que tem grande trânsito
entre o "baixo clero" e foi um
dos aliados do ex-presidente
da CasaSeverino Cavalcanti.
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TRAGÉDIA NA ESTRADA

Cinco alunos morrem
em acidente de ônibus
Choque contra uma

carreta' deixou treze

feridos no oeste
de Santa Catarina·

ABELARDO LU�

no hospital Regional de
. Chapecó, mas não resistiu
aos ferimentos e faleceu. As
idades variam entre 10 e 12
anos.

O acidente deixou outras
12 crianças feridas, além do
motorista do ônibus. Os
feridos foram levados para

hospitais de Abelardo Luz,
Xanxerê e Chapecó. Pelo
menos seis continuavam

internados na noite de
ontem.

J O ônibus levava os

estudantes do distrito Passo
das Antas para a comuni

dade vizinha de Alegre do

Cinco estudantes morre
ram em um acidente com um

ônibus escolar e uma carreta
ocorrido na manhã de
ontem, na SC-467, que liga
Abelardo Luz, no oeste de
Santa Catarina, ao Para-ná.
Três estudantes morre-ram,

no local e um a caminho do

pronto-socorro.A quinta
vítima chegou a ser atendida

Marco, onde fica a escola. O
acidente ocorreu por volta
das 7h3Omin, a 500metros do
estabelecimento de ensi

no.Segundo testemu-nhas, o
motorista do ônibus escolar

provocou o choque lateral ao
atravessar a rodovia na

frente da carreta, que vinha
em sentido con-trário.

. Moradores da comu-nidade
disseram que omoto-rista já
havia demonstrado impru
dência ao volante em outras

ocasiões.A prefeitura de
Abelardo Luz decretou luto
de três dias e suspendeu as

aulas da rede municipal.

lIário Bruch .

,
Presidente do

Conselho Deliberativo

EDITAL DE ABERTURA,

ns INSCRiÇÃO DE CHAPAS

Pelo presente Edital comunicamos todos os ASSOCIADOS
PATRIMONIAIS do Clube Atlético Baependi, que encontram
se abertas as inscrições das chapas que concorrerão aos

cargos da Diretoria Administrativa, na reunião do Conselho
Deliberativo a realizar-se em sua sede social, sito à Rua
Augusto Mielke, 466, nesta cidade, no próximo dia 26 de

março de 2007, às 19h em primeira convocação e/ou às
19h30min em segunda e última convocação. Informamos
também qúe somente serão aceitas chapas completas, com
todos os cargos preenchidos e que as inscriçõés se

encerrarão duas horas antes do horário fixado para início
da reunião.·

Jaraguá do Sul: 01 de março de 2007.

O ESTADO DE SANTA CATARINA! PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jaraguá do Sul! 2a Vara Cível
Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, vila nova Cep: 89259-

300, Jaraçuá do Sul-SC e-mail: jgsvar2@tLsc.gov.br
Juiza de direito: Quitéria Tamaniríi Vieira Péres

Escrivã Judicial: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO- COM PRAZO DE 30 DIAS

Declaratória de Ausência N° 036,02,003006-7
Autor: Jaquinha Rathunde
Réu: Henrique Horstmann

CitandCi(a)(s): Henrique Horstmann; em lugar incerto e náosablco,
nascido em 01/10/1942, Brasileiro(a),natural de Corupá-SC, pai Artur
Horstmann, mãe Agnes Horstmann,
Prazo fixado para a resposta: 10 dias,
Por intermédio do presente, ats) 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 responder(em) a ação, requerendo, no
lapso de tempo supramencionado, contando do transcurso do prazo
;deste edital.
I
I

'ADVERTÊNCIA: não sendo contestada a ação do prazo marcado,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo
'autordapetjção inicial (art. 285), clc art. 319 do CPC), E, para que
chegue ao conhecimento detodos, partes e terceiros, foi expedido o
presente edital, o qual será fixado no local de costume e publicado 1

.

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

'Jaraguá do Sul ($C), 13 de novembro de 2006,

VIAGEM

Turismo quer faturar
30% mais no Brasil

O turismo brasileiro

espera faturar neste ano

29,8% mais que em 2006. A

informação faz parte da

Pesquisa Anual de Conjun- J

tura Econômica do Turismo,
"realizada pelo Ministério do
Turismo e pela Fundação
Getúlio Vargas, que consi

dera informações das 80
maiores empresas do setor,
entre companhias aéreas,

. agências de viagens, loca
doras de automóveis, ope
radoras, empresas de

receptivo, feiras e eventos e

de hospedagem. No ano

passado, o crescimento foi de
29,3% -o dobro do esperado
pelo se-tor, que era 14,7%.

Juntas, essas 80 empre
sas, que representam �erca
de 30% do faturamento do'
setor, tiveram no ano passado

.

receitas de aproximada
mente R$ 29,6 bilhões e

empregarammais de 81,3 mil
pessoas, ou 21,6% mais que
no ano anterior.

Segundo o secretário

executivo do Ministério do
Turismo, Márcio Favilla, o
setor (não só as 80 empre

sas) gerou entre janeiro de
2003 e janeiro de 2007 cerca

.
de. 305 mil novos empregos

,. com carteira assina-da,
encerrando janeiro com

2,Ot 1 milhões de trabalha
dores formais. Para cada

emprego formal, calcula-se
que sejam gerados outros

dois informais. Em Santa

Catarina, a previsão é de um
aumento de 20 a 25%.

O CORREIODOPOvj
/,

Pelo Estado \

Identidade para atrair capital alemão
A··s empresas alemãs, que compõem a terceira maior economia domundo, são

grandes investidoras de capitais e tecnologias no Brasil. Mas ainda não em
Santa Catarina. Na tentativa de dar simetria à afinidade étnica e cultural no campo
econômico, o governador Luiz Henrique, em viagem à Alemanha, tenta demons
trar que o Estado assegurou condições de competir atémesmo com São Paulo. Já
que, na últimadécada, o Estado conseguiumodernizar a infra-estrutura de trans

porte, especialmente do Porto de Itajaí. Sem contar as vantagens de uma geogra- .

fia privilegiada e dos melhores índices de. desenvolvimento humano do país, o
que, naturalmente, inclui também os de segurança pública. Mas, o forte mesmo

são as identidades da colonização catarinense. Na região de Karlsruhe, por exem
plo, a senha catarinense para tentar atrair investimentos é Guabiruba. No século

passado, 150 famílias emigraram deste pólo de indústrias metal-mecânicas e de

telecomunicações para criar o município que hoje tem 18 mil habitantes no Vale
do Itajaí. Os parentes que ficaram apresentam um rm superlativo de 6 bilhões de
euros. Exportam 43% da produção para o mundo inteiro e mantém ummercado
com omaisbaixo índice de desemprego daAlemanha, em tomo de 5% da popula
ção. Aliás, taxa tão baixa quanto a domunicípio-filho,brasileiro, apesar do intenso
e atual processo de migração de paranaenses para Guabiruba. As-relações entre
países, de fato não deixam de ser também relações entre pessoas, como traduz o
secretário deArticulação Internacional Vinícius Lurrunertz Silva.

Vindo-deMiami, o deputadoGilmar Knaesel
incorporou-se àmissão catarinense naAlemanha.
Atrás de um nicho de turismo: a terceira idade.
O Governo de SC, que há dois anos lançou um
programa para atrair aposentados paramorá! nas
-regiões de colonização germânica como Pomerode,
revê sua estratégia. "Eles não estão procurando
por cidades como a deles, mas querem sol e '

mar", explica o secretário de Turismo. Namão,
portanto, há um projeto de construção de resorts
em pontos entre Bombinhas, Balneário Camboriú
e Florianópolis. Incluindo o de alto padrão da
expansão do Costão do Santinho.

NOYocônsul
Hoje, além de conversar com dois podero
sos empresários alemães - da Carl Zeiss e

daMW Zander - o governador Luiz Hen
rique concede o título de cônsul honorário
de SantaCatarina naAlemanha ao prefeito
de Karlsdorf, Egon Klefenz.

Compulsória ,

Klefenz será obrigado a se despedir de
mandato de 24 anos porque está chegando
aos 65 anos. Na Alemanha, se de um lado
não há limite à reeleição, a aposentadoria
nesta idade é comp'ulsória inclusive para
admínistradores publicos. Todos passam a

receber 30% a menos.

Tecnológica
Apenas 1% dos mais de 500 mil habitantes
de Karlsruhe, no Sudoeste da França, divi
sa com a França, trabalham com agrícultu
ra.Aindústrla ocupa 60% damão-de-obra,
sendo que 20% destes trabalham com tec

nologia de ponta. Ainda assim, mantêm a

.única festa nacional do aspargo. Só para
mostrar os níveis de qualidade de vida,
explica o presidente da Associação de Pro
moção Regional deEconomia, RalfBrob.

Multimarcas
Se os franceses tem um vinho para cada dia
do ano, os alemães poderiam tomar uma

cerveja diferente a cada refeição sem repetir a
marca duranteos 365 dias.A tradição dopaís
é .de marcas regionais. Aliás, todos os bans
estabelecimentos produzem a sua própria .

PMDBePP
LUiz Henrique conseguiu o improvável:
reunir e manter em clima amistoso dois
históricos concorrentes políticos em Gua
biruba. O prefeito do PMDB, Orides Kor
mann, e o empresário da Açopeças, Pedro
Schimitt, que disputou duas vezes pelo PP.
A mulher do empresário, Ivânia, é prima
de IveteAppel da Silveira.

Não beba, coma
A Baviera é o único Estado da Alemanha
onde o consumo de cerveja é - mais do que
permitido - recomendado no cardápio dos
trabalhadores. Por ser considerada alimen
to e não bebida.

Condomínio de flores
Em cada cidade no percurso de 270 qui
lômetros de Munique à Bruchsal são co

muns áreas coletivas de cultivo de flores.
Os moradores usam pequenas estufas
para cultivarem, pessoalmente, as flores
que, a partir do mes que vem, vão enfeitar
sacadas é janelas.

,

Mimosde SC
O governador tem encantado anfitriões
europeus com as delgadas esculturas em

madeira de Ingrid Thaler, de Treze Tilias.
Também distribui toalhas de banho da
Karsten. Invariavelmente faz o gracejo:
"No Brasil, quando a gente quer se livrar
de alguém, manda tomar banho, mas não
é o caso". Os franceses não reagirammuito
bem, mas os alemães riem.

.

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC colunaadl@cnrsc.com.br
ADRIANA BAlDlSSARElll, EM COBERTURA ESPECIAL DA MISSÃO CATARINENSE A EUROPA.

I]'se
Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do Sul
Destaque Catarinense - Diário da Cidade -, Diário da
Manhã - Diário do Iguaçu - Diário de ltajal- Diário O
Tempo - Folha da Cidade - Jornal de Manha - Jornal
O Iguassu • Municipio Dla-a-dia - Notisul - O
A�antico - Jornal Perfil - O Vale - Sul Brasil - A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional

Associação dos Diários do Interior
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à vista
E ainda + Opcionais +
Incluídos no seu Gol:
+ Lavador e Ilmpador traseiro;
+ remnortzador do limpador

de Pára·l)rlsa;
+ Desernbaçador traseiro;

+ Banco do motorista c/re�ula�em
de altura; ,

+ Hodômetro dls;!ltai peroal/total,
+ tmobiüzador eletrôníco:

+ Pneus 175/70 R13;
+ Porta-objetos n/palnet e portas.
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o Carro + vendido no Brosil há 20 anos

R$
A partir de

,00

FOX CITY '1-.0 2P
2007/2007

o maior espaço interno da categoriaNO AR· CONDICIONADO
+ DIREÇÃO HIDRAuliCA

'fl\()('j()
,

Nl\ 'fl\()('jl\ VENHA CONHECER O NOVO
POLO HATCH 2007

VENHA CONHECER O NOVO
POLO SEDAN 2007

Antes de Comprar Compare!
Fa�a um Best Drive.

De Segundo à Sexta-feira, aberto dos 8:30hs às 19:00hs.

Jaraguá do Sul ... Rua Bernardo Dornbusch, 8DO
3274.6000

Caraguá
Sua Concessionária do Cor:açãoCONSÓRCIO NACIONAL

VOLKSWAGEN

frot;;lo@co(oguo-ve;culos,com.br

"lrnçqens de cunho mercrnente ilustrcíivos. 'Promoção apenas para veículos em estoque." Qfertas válidos até 17/03/2007.

, .�

t I

I

J.

I
!

I
I
I
I
I
I
I
I
!

I
I
,
;

i
!

I,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�.

i:
1141 SEXTA-FEIRA, 16 de março de 2007

NO BOLSO DO CONSUMIDOR

PANORAMA O CORREIO DO POVO
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Preço da gasolina não
muda OJ garante Copom

.

}.

Combustível deve ter preço estável em 2007, diz órgão regUlador

,!'

.�revisão é de que
o mesmo. deverá
acontecer com o

�s de cozinha
.s
SÃo PAULO

O Capam (Comitê de
:Política Monetária) prevê
que o preço da gasolina não
sofra reajuste neste ano. O
mesmo deve ocorrer com o

gás de cozinha. O "exercício"
de previsão de reajustes de
tarifas é um dos mais

importantes nos cálculos da
chamada expectativa de

· inflação do Capam.
í2. Apesar do recuo na

�otação do petróleo no

�ercado internacional a

�partir do segundo semestre,
::;'ã Petrobras descartou, no
mês passado, reduzir o preço
da gasolina cas9 o barril
continue entreUS$ 59 e US$
60. A justificativa dada pela
estatal é que esse mercado
continua volátil e não há
uma tendência para um novo

patamar de preços.
Antes da reunião do

Capam, realizada na semana
passada, as cotações do
petróleo no mercado inter-

.

nacional sofreram sucessivas

quedas. Logo em seguida,
voltaram a apresentar recu
peração e o barril está cotado
a cerca de US$ 59.

"As cotações [interna
cionais do petróleo] con

tinuam apresentando eleva
da volatilidade, mostrando
substancial sensibilidade
quanto a tensões geopolíticas
bem como a eventos

climáticos. Mesmo assim,
continua bastante plausível
o cenário central de trabalho
adotado pelo Copom, que
prevê preços domésticos da
gasolina inalterados em

2007", diz a ata da última
reunião, divulgada ontem,
que reduziu a taxa de juros
de 13% para 12,75% ao ano.

CONTADELUZ

Para as tarifas de 'energia
elétrica, a previsão de
aumento de preços foi
reduzida de 4,6% para 3,3%
no acumulado de 2007. Ou
seja, a conta de luz deve
subir menos que o esperado
neste ano.O Copom espera
ainda que os preços da'
telefonia fixa tenham um

reajuste de 3,9%, mesma

projeção da ata da reunião

anterior, realizada em

janeiro.O mesmo aconteceu

com a expectativa em

.
relação ao conjunto de

preços administrados; que
ficou em 4,5%.

rBrasii cobra tarifa
te:

·

maior no Mercosul
RIO DE JANEIRO importações de produtos de

fora do Mercosul. Dentro do
g;' O governo vai pedir bloco, com exceção de
;:rCilutorização aos demais açúcar, automóveis e auto-

.sparceiros do Mercosul para peças, os produtos circulam
_$levar para 35% a TEC livre de tarifas. É a TEC que

.1.(Tarifa Externa Comum) de' carac-teriza o Mercosul

�f.alçados, móveis e têxteis e como uma união aduaneira.
&> confecções, para compensar Por isso, qualquer alteração
"'�ais setores pelas perdas nas tem de ser consensual entre
exportações por causa da os sócios.

,:4esvalorização do dólar. . Em teoria, subir a TEC

�: De acordo com o , .
aumenta a competitividade""",""

�;iJl1inistro do Desenvol- dos produtos dos parceiros
'':;Srimento, Luiz Fernando no mercado brasileiro. A

�r·,.·.
urlan, Arge�ti�:, Uruguai Camex (Câmara de

e Paraguai j a foram Comércio Exterior) vai

�onsultados. "Há uma boa analisar um projeto que
· possibilidade de imple - seleciona os itens de cada
"mentação nos próximos 90 setor que terão a tarifa
'�dias", disse. elevada e, até o final de

,

A TEC é aplicada às abril.

,.

COMÉRCIO

Vendas no varejo
crescem 1,8%

As vendas do comércio

varejista do país reverteram
o resultado negativo de

. dezembro e entraram em

2007 em alta, com avanço de
1,8% em janeiro na

comparação com o mês
anterior (série com ajuste
sazonal) .Em relação a janeiro
do ano passado, a expansão
das vendas chegou a 8,5%.

O volume de vendas em
dezembro foi revisado: de um
resultado inicial de queda
de 0,5%, o índice foi revisto
para uma queda menor, de
0,2%.

Segundo o IBGE, todas as

ca tegorias regis traram
resultados positivos. O

principal avanço foi o

registrado no setor demóveis
e eletrodomésticos, que
cresceu 17,5%.

• PELO MUNDO
.('<.Medo é'contagioso,

dizem psicólogos
norte-americanos

Em um trabalho divulgado nesta semana, pslcóíoqos
norte-arnertcanos revelam que as fobias surgidas da
observação do medo dos outros são formadas da mesma;
maneira que aquelas obtidas a partir da experiência própria ..

Ou seja, se você tem medo de abelhas por ter visto alguém
sendo picado, esse medo é tão grande quanto seria se você:
mesmo tivesse sido mordido .

Diversos estudos já tinham sido feitos sobre os processos
que levam à formação de uma fobia diretamente. A equipe
da Universidade de Nova York, liderada por Elizabeth Phelps,
no entanto, foi a primeira a estudar o cérebro durante a

aquisição de um medo indiretamente .

O grupo mostrou um vídeo de pessoas levando choques
a um grupo de participantes. Antes de cada choque, um

quadrado colorido aparecia nas imagens. Depois da
apresentação, os cientistas mentiram e informaram os

participantes que eles receberiam os mesmos choques. Com
isso, bastava mostrar o quadrado para que eles
apresentassem uma intensa reação de medo. O trabalho
está publicado na revista científica especializada "Social
Cognitive and Affective Neuroscience (Scan)".

Pesquisa revela
que fobias surgem
da observação do
medo alheio cfIw

)
DESPEDIDA Lucie Aubrac, um dos símbolos da resistência
aos nazistas na França durante a Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), morreu na quarta-feira aos 94 anos no hospital
suíço de Paris.

Condenação
A corte de apelações
iraquiana confirmou a

condenação à morte do

ex-vice-presidente Taha
Yassin Ramadan, ligado
ao ex-ditador Saddam
Hussein.Ramadan havia
sido condenado à morte
na forca em 12 de
fevereiro pelo Tribunal
Penal Supremo iraquiano.

ARREPENDIMENTO 1 O premiê britânico, Tony Blair, pediu
perdão pelo papel histórico que teve o Reino Unido no tráfico
de escravos negros da África.O líder do governo do país
expressou "profunda tristeza" pelos estragos que a escravidão
causou, quase 200 anos depois que ela foi abolida.

ARRREPENDIMENTO 2 Ele fez as declarações depois de
reunir-se com o presidente de Gana, John Kufuor, em sua
residência oficial na Downing Street londnna.Seçunco os

historiadores, entre 10 e 28 milhões de africanos foram
transportados em condições subumanas ao continente
americano.

Imigração
Editorial do jornal
americano "The New York
Times" ontem, qualifica a

atual política de imigração
americana de
"indecência". Em texto
duro, intitulado "A miséria
da imigração", o diário
afirma que a demora do

Congresso em reformar
as leis para entrada de
estrangeiros no país está
levando a situação a um

ponto intolerável.

Egito nomeia 31 juízas e cria polêmica
o Ministério da Justiça do Egito deu um passo histórico ao

nomear 31 juízas, abrindo o acesso das mulheres ao sistema
judiciário do país, informou ontem, a imprensa egípcia.As
novas magistradas foram escolhidas entre mais de 120
candidatas. Elas ocuparão seus cargos em tribunais civis e de

.- família.Há cinco anos, a pioneira Tahani ai Jabali foi nomeada
para o Tribunal Constitucional. Mas ela nunca chegou a exercer
suas funções.O chefe do Conselho Judicial, Muqbel Shaker,
declarou quea medida é uma "primeira experiência para ver
como as mulheres desempenham o cargo"

ESTADODESANTACATARINA

MUNICÍPIODEJARAGUÁDOSUL
EDITAL

PREGÃO. PRESENCIAL N° 26/2007
SECRETARIA DE o.BRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO.

Tipo: Menor preço Po.R Lo.TE

o.BJETo.: Aquisição de materiais de construção diversos, destinados para uso da Secretaria de obras públicas e Habitação,
para realização de diversos serviços, conforme especificações no ANEXO II deste edital e Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei federallO.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03 de outubro
de 2002 .

DATA, Ho.RA e Lo.CAL PARA ENTREGA dos ENVELo.PES: Até às 09:00 horas do dia 28 de março de 2007, na
Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro:
Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO. e abertura dos envelopes serão as 09:30hs do dia 28 de março de 2007, na sala de reuniões
da Coordenadoria de Licitações e Contratos.
VALo.R To.TAL ESTIMADO. DA COMPRA: R$ 465.663,80 (quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e
sessenta e três reais e oitenta centavos).
INFo.RMAÇÕES: 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-SC, ou via Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br.

,

Jaraguá do Sul (SC), 12 de março de 2007.

MARCELINO. SCHMIDT
Secretário de Administração

A GVT informa que no dia 10/03/2007, das 16h44 às 17h30, a
cidade de Jaraguá do SuL sofreu interrupção dos serviços devido a
obras na rede. A GVT tomou todas as medidas para restabelecer
prontamente o serviço e Lamenta os inconvenientes que possa ter
causado aos seus clientes.
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1 A
atriz Scarlett

� Johansson
atuará pela

terceira vez em um filme de

Woody Allen, tornando-se,
definitivamente, a nova

• musa do diretor americano.
•

Segundo a revista "Variety",� �. Johansson, 22, protagonista
• dos recentes filmes de Allen
(1-7 .

• "Match Point" (2005) e
•

"Scoop" (2006), atuará com
'os espanhóis Javier Bardem

� e Penélope Cruz em um

r-..... novo filme ainda sem título,
r: que será rodado naEspanha
, .

� ainda neste ano.

,

Será o terceiro papel
i}., como protagonista de

t Johansson nos últimos

·
filmes do cineasta nova,

�. iorquino, o que faz dela sua

� nova queridinha depois de
"

f Mia Farrow e DianeKeaton.

�- No último longa" que
. estreou recentemente no

�,Brasil, a atriz vive Sondra
t� Pransky, uma est�dante de
�

r-. jornalismo que está de

�, passagem por Londres e
",
acaba se envolvendo na

�,
investiga-ção de um crime.

'] Recente-mente, o site do

�I� canal Fox divulgou que o

! papel principal seria' de
! Penélope Cruz, 32, que,

: falaria inglês e espanhol na
trama.

Scarlett Johansson, que
conheceu a fama aoI

I
,
I
,
I
I
,

: elogiada por suas última
I

! »: atuações, entre elas "Dália
Negra" e "The Prestige".

RECONHECIDA
Este ano, Scarlett

Johansson recebeu, o prê
mio "Hasty Pudding"

protagonizar "Encontros e

Desencontros", tem sido

O CORREIO DO POVO

Sandy & Junior não vão mais cantar para o Papa. Segundo nota da
coluna Olá!, do jornal ''Agora'', foi o pr6prto Bento XVI que condenou
publicamente os cantos que desvirtuam o espfrtto da missa. B7 -1

o

fi

Scarlett Johansson está confirmada par,
estrelar mais um filme do cineasta, ao lado da
consagrada atriz espanhola, Penélope Cruí1

b
oJ

,i:)

:J

q

,
.»

(literalmente, "pudim pre,

cipitado"), concedido pelos
estudantes do grupo de
teatro da prestigiosa uni,

versidade americana de
H�rvard. O troféu dourado,
que lembra uma fôrma para
pudim, é concedido desde
1951 a um ator e uma atriz

que tenham "contribuído
de uma forma permanente
e importante ao mundo do

, I"espetacu o .

A premiação aconteceu

em um desfile irreverente,
no qual os estudantes (ho
mens) vestiam sutiãs e

perucas loiras. Scarlett

recentemente, em "Scoop".
O "Hasty Pudding

Award" já celebrou estrelas
como Richard Gere, Julia
Roberts, Katharine Hep
bum e Dustin Hoffman,
te�do origem em uma
tradição de Harvard qúe
remontaa 1795. J

abriu o desfile sobre um

Bentley, aclamada por
centenas de estudantes e

acompanhada por uma fila
de "drag queens" em saIto
alto e meia arrastão, a

despeito do frio.
"Tudo aquilo que sonhei

quando era criança está se

tornando verdade neste

momento", disse sorrindo a

jovem estrela de Holly,
wood, protagonista de
"Encontros e Desencon
tros", junto com Bill Mu
rray, ,e nova musa de Woo
dy Allen-atuando em

"Match Point" e, mais

L

I�
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� I. p'ROGRAME-SE
� CINEMA

Jaiàguá do Sul

CINE SHOPPING 1
A Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(14h ,;_ Sabmom/Qua)

II Motoqueiro Fantasma
(21 h20 - Sex)
Apocalypto .

(15h40, 18h20, 21 h -

Sab/Dom/Seg!Ter/Qua/Qui) .

CINE SHOPPING 2
Pecados íntimos
(21,h30 -

.

Sab/Dom/Seg!Ter/Qua/Qui)
A Grande Família - O Filme
(15h30, 17h30, 19h30 - Todos os

dias)
CINE SHOPPING 3

,

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

Iodos os pias)
Pecados Intimos
(15h40, 18h20, 21 h - Sex)

Joinville

Cine Cidade 1
Mo.toqueiro Fantasma
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20-
Todos os dias)
A �urma da Mônica - Uma
avéntura no tempo
(14h30 - Todos os dias)
Cille Cidade 2
Deja Vu
(1 Qh30, 19h, 21 h30 - Todos os

dias)
Cirie Mueller 1
MQtoqueiro Fantasma
(14h10, 17h, 19h20, 21 h40 -

Iodos os dias)
.

Cine Mueller 2
Lefras e músicas
(21 h50 - Todos os dias)
Norbit
(13h50, 15h50, 17h50, 19h50-
Todos os dias)
Cine Mueller 3

. Dqrat
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - Todos
os' dias)
Letra e Música
(1�h, 16h30 - Todos os dias)

,

Dlumenau

Cine Neumarkt 1
A Rainha

I
(14h10, 16h30, 19h1 0, 21 h30 -

'1 Todos os dias)
.Cine Neumarkt 2
M�toqueiro Fantasma
(14h30, 17h, 19h20, 21 h50 -

Topos os dias)
Cine Neumarkt 3
Nornit
(1 �h, 17h1 0, 19h15, 21 h20 -

Iodos os dias)
Cine Neumarkt 4
Apocalypto
(16h40, 21 h45 - Todos os dias)
O Labirinto do Fauno
(14h15, 19h30 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Cartas de Iwo Jima
(1' 6h1 0, 21 hi O-Todos os dias)
Letra e Música
(14n, 19h - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Dorat
(16h, r8h, 20h, 22h - Todos os

dias)
Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(14h20 - Todos os dias)

I"

� SERViÇOS

Palestra
J�RAGUÁ DO SUL

Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu
Auditório da Acijs
(16 de março, às 8h30)

Exposição
JARAGUÁ DO SUL
Jogos de Todo o Mundo
Museu Emílio da Silva

(até 22 de abril)

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Enchentes: agricultura perde mais de 20 mil toneladas

As chuvas e enchentes verificadas em meados de fevereiro de 1987,
principalmente na região norte, provocaram um prejuízo nas lavouras
de arroz de 19.420 toneladas, segundo amatéria da edição semanal
de 7 a 13 de março do Correio do Povo. A segunda cultura mais
afetada na época havia sido a banana, que teve perdas de 1.486
toneladas. A informação foi recebida pela Secretaria da Agricultura e

do Abastecimento, através de levantamentos efetuados pelo Instituto
Cepa e pelo Serviço de Extensão Rural. Exatamente 1.290 produtores
foram atingidos naquele ano.

Dez municípios registraram perdas, tendo pela ordem de maior
problemas, os municípios de Araquari, que perdeu 10 mil toneladas de .

arroz e Guaramirim, que perdeu 3 mil toneladas.

O CORREIO DO POVO

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

extra@ocorreiodopovo.com.br

• ANIVERSÁRIOS
16/03 · ,

,
I
I

, "

I
l' I

� S�NTO

A corajosa Mel e adâ. Segund
tempo sozinha e precisaria de mais atenção. Ela 1 ano e 9 meses, sua
raça é akita com husky e

é

uma excelente cão de guarda. Contato pelo fone
3275-8246 (horário comercial) ou 8802-9602.

Iraci Barg
'Eliete da Silva Knihs
Sandro Sidnei Lenz
Sueli Ap. Bilert
Milena Carvalho
Carian Behling
Renato Méier

Dorotti Hinsching
"Orivaldo Bispo de Souza
Erondi C. Lopes Filho

Igor Caetano Gumz

Jackson Luis Muller

Elisangela Atkinson
Rosane B. Jarscheí
Rosane M. D. Bettoni
Londa Windorss
Marcos A. L. De Moraes
Lauro Gasperi

,;-

Roberto R. Venceslau
.
'.' Janete L. Popadink

p
n

Santo Antonio Daniel
São Carlos Garnier
Sãofaciano
Santo Hilário

�1966

Após 23 dias no espaço, com
dois cães a bordo, Cosmos 110
volta à Terra.

� 1967

Os cientistas suecosSten
Anderson e Bo HOlmberg
anunciam a criação de bomba
nuclear.

�1978
• UTILIDADE PÚBLICA
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Dois cosmonautas soviéticos
voltam à Terra na cápsulaSoluz
27, após terem batido o recorde
de permanência no espaço:.96
dias.

�Curso
O curso de extensão

"Metodologia para Análise e

Solução de Problemas"
acontece de 19 a 22 de

março no Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul

LEIA O MUNDO

I
,

i
I

I ,

I
lilt

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

treinamento "Cálculo de
custo e formação de

preço de venda", no
Centro Empresarial.
Informações pelo fone
3275-7024.

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 .

�Convocação
O Núcleo de Práticas
Jurídicas da Unerj solicita
o comparecimento de
Corina Aparecida Rosa
Rita, para tratar de
assuntos de seu interesse.
Informações no fone
3275-8200

.

Tempo chuvoso no Estado

MíN: 23" ! MÁX: 30°

i
I

(l�
�

,;4
," i

i
i
i

FLORIANÓPÓLlS
MíN 23°; MÁX:29°

�1g96

Fortaleza bate recorde de cólera
çom 526 casos num só dia.

• PREVISÃO DO TEMPO

A frente fria passa por SC, provoca
pancadas fortes de chuva com descargas
elétricas e risco de temporais, entre a tarde e

noite, em todas as regiões catarinenses.
Temperatura elevada, com sensação de ar
abafado. Vento variável de noroeste a

sudoeste, frac.o a moderado com rajadas
associadas a temporais.

� Jaraguá do Sul e Região

-r-. QUINTA
� MíN: 21°C

MÁX: 26° C
Chuvoso Sol com períodos de

chuva

SÁBADO
MíN: 18° C
MÁX: 26° C
Sol com nuvens.

HOJE

MíN: 23°'c
MÁX: 30° C
Chuvoso

SEXTA

MíN: 21° C
MÁX: 27° C

� LAGES
MíN:18"/ MAx: 25° .

� Fases da lua

� LegendasCHEIA MINGUANTE' NOVA CRESCENTE

»4v, f'�\ � � O ..
)..\4' <�j "<..._J � � ,�

Ensolarado Parcialmente NubladD instável Chuvoso Trovoada
nublado
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I
NOVELAS

O Profeta
Sônia fala para Dedé mandar Marcos sair
de sua vida. Clóvis aplaude. Marcos pega
o telefone e Sônia diz que ele que se

console com Sabine e que terá o filho
longe dele. Clóvis desliga o telefone e diz

que ela evitou que as conseqüências
recaíssem sobre Analu. Clóvis manda
Julieta vigiar todos os passos de Sônia.
Analu treme de febre e chama por Sônia.
Clóvis é avisado e manda que as freiras
resolvam o problema. Tainha estranha
por Jonas estar sempre com dinheiro.
Gisele acha que Jonas pegou o diamante
verdadeiro de Tainha. Marcos sente dor e

e desmaia depois de fazer o número no

programa de TV. Sabine o socorre, pede
que o levem para casa. Marcos fica com

muita febre e' Sabine promete que vai
cuidar dele.

.

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Celina se hospeda no hotel para fugir da
chuva. Ed leva as crianças para ficarem
com Vanessa. Arthur, Elizabeth, Guinevere,
Maria e Lance se olham, sem saber-o que
fazer para fugir da chuva. Lance diz a Gui
que não estava preparado para encontrar
Maria. Elizabeth insiste em comprar o sítio.'
mas Arthur recusa a proposta. Tadeu
sente falta de Lance. Cândido fica no hotel
com Celina. Ed confessa para Vanessa
que Arthur está feliz. Gui acusa Elizabeth
de ter inventado a greve para atrapalhar a
sua vida. Arthur e Elizabeth ficam presos
na despensa. Maria e Gui dormem num

quarto; Lance e Arthur em outro e

Elizabeth no sofá da sala. Lance
aconselha Arthur a arrumar um

pretendente rico para Vanessa para que
ela o deixe em paz. Gui vai para o quarto
de Arthur. Arthur vai ao poço de Cigano,
fica feliz ao ver água e acaba caindo no

poço.

� GLOBO - 21H

Paraíso Tropi�al
Antenor pede que ele conte tudo o que
aconteceu. Bebel cornernora a nova vida

que terá no Rio. Daniel diz que o golpe
pode ter sido planejado por Améliá. Olavo
presta solidariedade a Daniel. Antenor
afirma acreditar na inocência de Daniel.
Nereu se preocupa com o filho e Ana Luísa
tenta tranqüilizá-lo. Paula não encontra
seu celular. Joana recrimina Neli por ter
procurado Vidal. Fred compra uma

pulseira e manda entregar na. casa de
Camila. Daniel é liberado. Olavo esconde
sua decepção. Elisa conta a Da,niel que
Pàula é filha de Amélia. Jáder diz a Oavo
que está com o celular de Paula e que
Daniel jamais vai descobrir para onde ela
foi. Daniel pede a Sandra para dizer a

Paula, caso ela entre em contato, que ele
não se importa com o fato de Amélia ser

sua mãe. Daniel promete a si mesmo que
vai encontrar Paula.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato'
Emilio convence Juba e o inspetor Paulo
de que Silvia é suspeita de matar Ramalho.
Ruth quer 50% da mina, caso contrário,
entrega tudo o que sabe sobre Tavinho e

Betinha. Encurralado com a ameaça de
Ruth, Tavinho concorda com a sociedade.
Frederica revela a Juba que ouviu Ruth,
Betinha e Tavinho tramando incriminar
Cecilia para afastá-lo do Pantanal e assim
tocarem o garimpo seu a sua interferência.
Juba discute feio com Tavinho e Betinha.
Vanda vai à .casa de Lili conversar com

Graça, mas dá de cara com Ruth, que não
a alivia, alfinetando e culpando Nicolau
pelo assassinato de Ramalho.

� 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,
danoo ,a entender que Frida está confusa
pela Idade. Frida assina a procuração e

Helio dá um adiantamento a Patricia. Ao

depor, Lucilfa 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. Nogueira conta para Helio
que está arranjando um pitbull para cuidar
da "da cachorrada" do Torto, e que não se

espante se' amanhã der de cara com a

noticia da fuga do Jacson.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

SEXTA-FEIRA, 16 de março de 2007 I 78

� �CONTRADITÓRIO
Sandy & Junior não vão
mais cantar para o Papa.
"Tivemos uma

incompatibilidade de

agendas e não vamos

mais cantar para o Papa",
disse o cantor. Mas,
segundo nota da coluna

Olá!, do jornal "Agora", foi
o próprio Bento XVI, que já
condenou publicamente
os cantos que desvirtuam
o espírito da missa, quem
não quis mais a

apresentação dos irmãos
em sua passagem pelo
Brasil.

��VIDA DURA
Karina Bacchi e Ticiane
Pinheiro não se deram
muito bem com os bichos
nas primeiras gravações
de "Mudando de Vida"

(Record). As patricinhas
ficaram chocadas quando
tiveram de ajudar a matar
uma galinha e a lavar um

porco. A dupla ainda teve

uma reação alérgica
quando precisou triturar

capim. Elas estão

confinadas em uma

fazenda localizada no

interior de São Paulo
desde sábado passado.

a SUDOKU·

SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês, o que m�tra 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

��VISITA
De acordo com o Jornal Falhá' '},�
de São Paulo, um participante
da atual edição do Big Brother?-�
argentino entrará no Big �. � !

.' 'I·

Brother Brasil, na semana qus; .
i

• I

vem. Ele não competirá, mas !

deverá ter participação ;�:� :
decisiva na prova do líder da.�, I
quinta, 22. A novidade 'I.�
pretende movimentar a fase ,;',,'"

r-v,

final de BBB7. A idéia faz :::..i I'J<�ftl '

parte de um projeto da .,;:," 'i t
Endemol (detentora dos ?::G ;
direitos de Big Brother), l::�:+_assim, um participante de ,,��;. :
BBB7 entrará no BB argentinQ_�.'L:

"..,!!"'h;_··,Y
,"b "'. '!
", '-, I

'��,;� i
' •., I
�: � �":.� 1

Mande sua piada para o Extra;:I�ii I
extra@ocorreiodopovo.com.br.: :.� I

.:..1

_______________---'-- �··O'. I

::·'11Diga 33 '�:LlO português foi ao médico e, quando este foi lhe examinar, pediu: _,..)
- Manuel, fale três vezes 33.

. :0:,;'1'
O português não falou nada... I
- Ei, Manuel! Está me ouvindo? Diga três vezes 33! ':�}� I
E o Manoel calado. ,;'\ I- PÔ, Manuel! Você vai colaborar pra eu fazer o exame ou não? :uoT
- Olha, Doutor... O senhor vai me desculpar... Mas eu achei que fosseJ !lI
exame médico e não exame oral de matemática! ;�í! I� C> I j

.I'll:.!

IO Próximo . eiJ
Dois amigos conversam: I 'c) I

- Cara, eu odeio ir em festa de casamento! '�;b I
- É mesmo? Por quê? 'jiJ

;'M
- As minhas tias sempre ficam falando "O próximo vai ser você! O "\

IIpróximo vai ser você!" .\01
- Putz ... é fogo! Mas eu conheço um jeito de você fazer elas pararem .• li;]
- É mesmo? Como? '.��J
- Começa a fazer a mesma coisa com elas nos funerais! : :�i I

SOBRE O JOGO 2�:l.1
,

:� rfl'.� só

::�}l
_"�q '''1

,

,

la DIVIR -SE

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

III SOlUÇÃO

-,

.. t-'
4 i I.

; � � �..�
".

� .. i
J

�; ,�JT
• �!l

L_ �,�

.,�!I,
• HORÓSCOPO ,,:;�)
___________________� ---------------- �-�o

_>� I ;
Capricórnio 22/12, a 21/1 _

"n

Vênus, o planeta do amor e da arte, transita por ,:, '

ITouro até 11/4 e vem dar uns retoques na área .', I

afetiva. Pense mais em se divertir e curtir as >
coisas boas da vida, entre elas, é clare, namorar:

'

.

Com Vênus num signo de Terra como o seu,
�:.<.pode render pra você. Mas também não fique ,

.

esperando milagres, tem que plantar para colher:'.�
o terreno está fértil. S':�

. �!; �

Libra 23/9 a 22/10
Seu planeta reqente Vênus transita por Touro até
11/4, aquecendo suas artérias e intensificando
experiências de relacionamentos. Embora alguns
librianos se inclinem à idealização, com Vênus
num signo de Terra não vai dar pra ficar só no

mental. Mais que tudo, é uma fase de
aprofundamento nas relações e de, através delas,
aprender mais sobre si mesmo.

Áries 20/3 a 20/4
Vênus transita ernIouro até 11/4 e favorece

negociações e acordos com as pessoas,
facilitando os assuntos de caráter material e
financeiro. Podem surgir boas oportunidades,
mas fique esperto: cuidado com extravagâncias e

aventuras. Claro que, de vez em quando, é
preciso um pouco de ousadia para produzir mais,
mas não convém apostar sua I�, carneirinho.

Câncer 21/6 a 21/7
A passagem de Vênus por Touro, até 11/4,
estimula seus relacionamentos e atividades com

grupos e amigos com que, de alguma forma,
você se identifica. Mas isso não só no lado.
lúdico, pois se estende a propósitos práticos,
como as situações de caráter profissional
ligadas à reunião de pessoas, à realização de
eventos públicos, etc.

Touro 21/4 a 20/5
Seu regente Vênus passeia por Touro até 11/4
delxanoo-o mais bonitinho, charmoso, sedutor
(uau!) e sociável. Como uma companhia
agradável em potencial, seus relacionamentos
serão beneficiados. Mesmo sendo uma fase

especial para a diversão e o puro prazer,o
trabalho também val superbem, sobretudo no

que é ligado aos contatos sociais.

Leão 22/7 a 22/8
Vênus transita em Touro até 11/4 e convida a

espalhar seu charme por aí. É um bom período
nos assuntos da carreira e profissão. Como esse

astro rege os relacionamentos, as oportunidades
podem vir através de suas ligações com pessoas.
Invista mais em contatos, esteja presente,
participe, coopere. Ao emanar coisas boas, você
também as atrai para si.

Escorpião 23/10 a 21/11
A passagem de Vênus por Touro, seu signo
oposto, até 11/4, pode trazer bons momentos
nos relacionamentos, com muita paz e harmonia.
Nas relações mais íntimas, além de ficar mais
afetivo e receptivo, você tende a perceber melhor
as necessidades emocionais do seu parceiro.
Anda ligado em alguém e ainda não. rolou nada?
Pare de ficar só espiando e ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
O trânsito de Vênus, o planeta do amor e dos
relacionamentos, pelo signo de Touro, pode
despertar e acentuar a necessidade de
exclusividade .nos atetos. Nesse período, até
11/4, talvez você prefira viver seus romances de
uma maneira mais secreta Mesmo fazendo
essa cara de quem está pouco ligando, bem
que você adora receber atenções especiais."

Virgem 23/8 a 22/9
Virginianos costumam se focar no que tem
utilidade prática, mas o trânsito de Vênus por
Touro (até 11/4) podemudar sua perspectiva e

trazer uma significativa expansão de horizontes.
Você tende a atrair e ser atraído por pessoas e

situações que levem a novas experiências, fora
do conhecido e cotidiano. Talvez você descubra
que pode gostar do que não entende.

Sagitário 22/11 a 21/12
O trânsito de Vênus por Touro, até 11/4, chama
sua atenção para os aspectos práticos da vida.
Até os relacionamentos íntimos podem envolver
considerações desse tipo, constituindo um bom
momento para fazer ajustes e acordos para que
as coisas funcionem melhor. As relações de
trabalho são favorecidas e o que é feito em

equipe será muito mais produtivo.

; -;.:1;;

Aquário 21/1 a 18/2 ;':
Está ficando muito bom, fique tranqüilo. Hein? Sim,
se vócê tivesse mais tempo poderia ficar melhor.. ::::::�:
Será mesmo? Você é bem mais crüíco do que a "::::.':i1 .. '1
maioria das pessoas. Além disso, é possível que "-'-"1 I
você ainda inventasse rnntas outras coisas e nao-:

.'..
.

concíusse nenhuma delas. As vezes, uma ' "i
pequena pressão é o tempero perfeito. II
Peixes 19/2 a 19/3

Vênus, o planeta dos relacionamentos, transita . i. )
em Touro até 11/4 e pode proporcionar
momentos lindos no convfvio diário com

pessoas. Você fica mais comunicativo e sociável:-:! �> 1e, assim, poderá ver como aqueles à sua volta lU; Igostam de você. Muitas vezes, plsclan?s .:'L "1mergulham em seu mundo e não se deixam

jreceber, ou, ainda, temendo sofrer, se colocam 'I
I

na defensiva... ' '. )
-c-

I

I
--o I
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NAPLAYBOY
Otfta gente, quemnão folheo1.l a r�vista
�1.iyboy de fevereiio com certezaperdeu
tima oportunidade de verificar as

curvas da bela modelo blumenauense
Daniela Kuehn! São seis páginas
dt;dJCadas a ela, do jeitinhoque ela veio

���'ÍJ\undo. Pra quem não sabe aU não
óiiviu falar dessabéldade, ela dárasante
qrtâse que direto em [aragua, onde faz
um freela como bar girl, na Combat, Ela
também, foi recepcionista da última,
��ijQada do M�a, iigue acont���, em
agosto do ano passado. Coisa de louco.

INAUGURAÇÃO
O empresário Marcos Luz e sua esposa,
a arquiteta Carmem Deschamp, estão

tão felizes com os primeiros meses de

atuação da Portobello Shop em Jaraguá
do Sul, que resolveram brindar com a

sua clientela. Por isso, no próximo dia
22 de março eles promovem coquetel
para celebrar a inauguração e o sucesso

daloja.

BOA NOTíCIA
Segundo o Secretário de Planejamento
de Urbanismo de Jaraguá do Sul, o

engenheiro Afonso Piazera Neto,
depois da implantação do novo sistema

viário em Jaraguá do Sul, o índice de
acidentes de trânsito em janeiro e

fevereiro diminuiu 11,62% em

comparação ao ano passado. Os dados
são do Corpo de Bombeiros e da Polícia
Militar.

�iF�pSn;it,aá
Disque-entrega

3275·1685 /'

O CORREIO DO POVO

l"j TE CONTEI?

Como eu sou um cara antenado, sei que em Jaraguá do
Sul tem uma tribo que adora freqüentar o Carambas 's.

Aproveito para registrar que hoje, bem nesta sexta-feira,
que a casa noturna mais movimentada de Indaial promove
a festa" Quero parar mas não consigo", nome bem

sugestivo! O babado terá a participação do execelente OJ
Carlos Fuse e vai brindar a galera com Ooublé de Smirnoff
Ice até a 1 h 30min. Festa das boas.

Na batuta do empresário da noite em Jaraguá do Sul,
Chico Piermann, no dia 12 de maio estará na cidade o

Cirque Ou Solei I com o show sênior do Saltimbanco. O
evento acontecerá na Arena Multiuso.

O meu abraço cheio de energias positivas de hoje vai para
o empresário Lorival Silveira Ramos, lá dá Rozzàco, figura
gente do bem que é sempre um bom amigo,

E nesta sexta-feira quem corta o bolo e recebe o coro de,
parabéns pela troca idade é o empresário Douglas
Bogo. O festerê será ao lado da esposa Valquiria e do
filho Enzo, incluindo os amigos mais chegados, com
certeza.

E meus elogios da semana vão para a Confraria do

Churrasco, da minha querida amiga Teca e do gourmet
Leandro, Além de serem pessoas espirituosas e do bem,
fazem um dos melhores churrascos que eu já
experimentei!

Hoje à noite no Djun, em Balneário Camboriú, tem muito,

rock, mpb e, pop com Shake Down.

Uma boa notícia para o pessoal de Guaramirim: o prefeito
Mário Sérgio Peixer, meu amigo Oêgo, foi eleito, através de
uma pesquisa realizada no início do ano pelo
departamento de telemarketing da Komunica

Comunicações Ltda, como um dos 20 melhores prefeitos
do sul do país. Participaram da pesquisa 1,118

municípios, A aprovação de Peixer atingiu 59% nos

quesitos ótimo e bom,

Quem anda mais feliz que ganso novo na lagoa é o boa

praça Cláudio de Moraes Branco, o Tato. O motivo da
felicidade é a aquisição de um apartamento no centro

da cidade. Como o novo apê fica perto do bar do Sérgio,
onde ele é freqüentador assíduo, Tato poderá freqüentá
lo a pé. Agora, além de economizar gasolina, ele
deixará também a filha Bárbãra e a esposa Elaine
felizes da vida - clare, elas ficarão de posse do carro da
família! Eu estico mas não minto.
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