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PELO MUNDO

Parlamento chinês

aprova lei que cria

propriedade privada

Depois de décadas de

polêmica, o Parlamento
do Povo da China

aprovou ontem, a lei
sobre propriedade privada
do país - a norma, porém,
não trata da terra, que

segue sendo domínio do
Estado. "Uma lei sobre

propriedade privada é à

marca de uma sociedade
civilizada. l-.íào podíamos
nos abster disso", disse
Yan [inrong, professor da
Universidade de Pequim.
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Chuvoso durante o dia e a

noite CONFIRA O MAPA DO
TEMPO.86

Trânsito: no limite
PIERO RAGAZZVQ( P

Projeto de mobilidade urbana prevê a construção de seis pontes em Jaraguá do Sul para desafogar o trânsito congestionado da cidade

SOLIEDARIEDADE Bertoldi vai a Brasília
em busca de recursos'

JUVENTUS

AMApromove
'Happy Hour"
no Baependi

CÉSAR JUNKES/OCP

A partir de terça-feira,
Moacir Bertoldi (PR) deve
passar pelos principais
ministérios, onde só nos

primeiros dias deste mês

foram protocolados 38
projetos, que totalizam

quase R$ 8 milhões. O

destaque é para a .área de

Agricultura, com 18

projetos encaminhados,
com valor total estimado
em R$ 4,5 milhões.•3

Zagueiro Diego
desfalca tricolor
amanhã no Sul CORUPÁ - Vende-se,

sítio, c/20.000m2,. cf
casa, rancho, lagoa. R$
65.000,00. Tr: 9134-
7159 ou 3276-3452.

No próximo dia 28
acóntecerá no Clube
Atlético Baependi O
tradicional "Happy Hour"
promovido pela AMA
(Associação de Amigos do

Autista), o jantar tem
como objetivo ampliar a
ajuda da comunidade por
meio de doações ou
deprestações de serviço.•6

O jogador foi julgado e

punido por uma

expulsão contra a
r

Chapecoense, ainda no

turno. Cassel deve ser o

substituto. Quem pediu
rescisão de contrato
ontem foi o meia Danilo
Santos, que não faz
mais parte do elenco
tricolor.• 7

E mais de

t;l�Q��<Il SQrtiQl�
SC·EAPO·711

oportunidades como �sta;

(j)r. rrriiago 'Monseff(]3ore[a
:Mestre em lmpiantodontia OlW/SC· 8.421

'Especialista em Impfantodontia
'Especialista em Pe7ioáontia
Clinico gerar .'".

Próte!es
Tel.: (47) 3055·2796

www.studiofm.com.br
Rua João Marcato, 103 � Centro - Jaraguá do Sul

E-mail: ctinicasorrident@supcrig.com.br
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• �DITORIAL

OPINIAO

Páscoa e CPMF
,'O comércio catarinensevive um

de seusmelhoresmomentos. Pesquisa
divulgada pelo IBGE nesta semàna

rev�ra que emSantaCatarinahouve
urriincrementode 18,4%nasvendas
em'comparação com janeiro do ano
passado. E apoucomenos deummês

para.a Páscoa, os ovosde chocolate
e guloseimas típicas do período
dominam as prateleiras de

supermercados e lojas especia-lizadas,
Ce�a normal para um período que

.G

resppnde por 12,9% da produção
anual do produto, segundo a

As-sociação da Indústria de

Checolates, Cacau, Amendoim,
Balas e Derivados (Acicab).

i EmSantaCatarina, a previsão é
de tim crescimento de 2% a 3% nas

vendas do varejo em relação ao ano
anterior, segundo Roque Pellizzaro
[únior, presidente da Federação das
CIDLS de Santa Catarina (FCDL/

Se por um lado os lojistas
comemoram bons resul
tados, de outro aguardam
com ansiedade o fim da
CPMF"

SC).
Se por um lado os lojistas

comemoram bons resultados, de
outro aguardam corn ansiedade o

resultado da campanha de entidades
doEstado contra a prorrogação, pela
quinta vez, da Contribuição
Provisó�ia sobre Movimentação
Financeira (CPMF), prevista para
ser extinta em31 de dezembro deste
ano.

ParaRoque Pellizaro]únior, o fun

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

daCPMF iria desonerar o comércio,
que seria beneficiado com o

aumento do poder aquisitivo dos
contribuintes.

Além de apoio formal, fumado
junto ao Conselho das Federações
Empresariais de Santa Catarina
(Cofem), a FCDL e demais
entidades filiadas estão promo
vendo discussões objetivando a

sensibilização dos lojistas para a
'

questão, além de enviar corres

pondência aos congressistas
catarinenses. As entidades consi
deram que os comerciantes são

muito prejudicados com omau uso

desse dinheiro, que está fora de

circulação e mal aplicado pelo
Governo. É uma campanha que
precisa ser apoiada por todos os
setores da sociedade. Afinal de

contas, está em jogo omeu, o seu,

o nosso suado dinheirinho.

ÍI ENTRE ASPAS

"
r.

Sou candidato a prefeito e não abro mão porque a população quer isso e

tenho apoio de 90% do partido"
Vereador Evaldo Junckes, o Pupo (PT), sobre as eleições em Guaramirim no ano que vem

"Qualquer parlamentar da Mesa tem o direito de dar opinião. Mas reforço que esse

assunto não está em pauta e, não pretendo coloca-lo (em breve)".
Arlindo Chinaglia (PT-SP), presidente da Câmara dos Deputados Federais, sobre declarações do segundo
secretárlo da Casa, Ciro Nogueira (PP-PI), de que a proposta de reajuste salarial dos deputados estaria sendo
analisada pela Mesa Diretora.

.
�,

"Vóu trabalhar para levar adiante alguns projetos para melhorar a cidade".
Mária Fernanda Fellsbino, vice-prefeita mirim de Guaramirim.

• PONTO DE VISTA
-Carla Schreiner
Reitora do Centro Universitário
de Jaraguá do Sul

Desafio de ser referência no ensino de
qualidade e responsabilidade social
,"Ser um Centro Univer- fazemos questão de compar

sitário de referência em suas tilhar com todos os que
atividades de ensino e, apostaram no sucesso da

primordialmente, no sucesso UNER]. Para tanto, nesta

profissional do seu acadêmico, segunda-feira, na plenária da
com forte atuação nas áreas ACI]S-APEVI, quando nos

tecnológicas e de gestão, e em apresentaremos, teremos, mais

ações educativas voltadas à uma vez, a oportunidade de

fo\\nação humanística e ao reafirmar o orgulho de
désenvolvimento do norte pertencer a essa comunidade.

catarinense". Alguns números que nos

"A missão da UNER] permitem comemoração: mais

expressa, de maneira objetiva, de 3.700 acadêmicos formados
o' compromísso da Instituição nos ....ursos de graduação; mais
com Jaraguá do Sul e região; de LOOO especialistas formados
compromisso esse que reno- nos cursos de pós-graduação;
vamos permanenternente, ..manutenção de Z2 cursos de
nestes 31 anos de existência .. graduação em andamento com

voltando nossos esforços ao 3.300 acadêmicos matriculados

favorecímento do desenvol- na graduação; programa de
vimento regional, em seus mais pós-graduação com 15 cursos

variados segmentos, o que nos em andamento; corpo docente
tem permitindo realizações formado por 316 professores,
bastante significativas que sendo 22 doutores e 112

mestres; estrutura com 79 salas
de aula, climatizadas e equi
padas com projetor-multimí
dia, 47 laboratórios; 717 com

putadores, todos conectados à

Internet; maior biblioteca da

região, com 1.000 metros

quadrados de área construída,
acervo com 30.000 títulos (ao
todo 55;000 exemplares) e mais
de 1.000 periódicos.
A UNER], ao apresentar

esses indicadores, se sente

estimulada a buscar novos

desafios para cumprir sua

função social em torno de uma

atuação acadêmica apoiada
em programas de pesquisa e de
extensão comunitária, desem

penhando importante papel
histórico-social na formação
de cidadãos e de profissionais
responsáveis pelo desenvol
vimento da nossa região.

O CORREIO DO POVO
t

Diretor: Francisco Alves
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• DOS BLOGS

jij.ti@jUUJVIEIRA
Trabalhar
sem receber
Ficar sem receber por seu
trabalho deve ser uma das coisas
mais frustrantes e revoltantes que
pode acontecer a uma pessoa.
Ao analisar as atuações de

jogadores de futebol, raras vezes
levamos em conta se seus

salários estão em dia. É possível
encontrar mil justificativas para
que o atleta se esforce ao máximo
no momento que entra em

. campo. Mas a verdade é que eu

não sei se me esforçaria se fosse
eu que estivesse ali, sem receber.
No Brasil, mesmo quem atua em

times grandes sofre com isso.

Imagine, então, a situação em

times pequenos. Não admira,
portanto, a vontade de todo

jogador de ir para a Europa. Lá,
paga-se em dia. E se isso não for
respeitado, pode acontecer igual
ao Grazer AK, time da Áustria,
que na última quarta, foi punido
com a perda de seis pontos no

atual campeonato depois que um

ex-jogador denunciou falta de

pagamento do salário.

�eduardo.Vieira@fOlha.com.br

.' DO LEITOR

I Mi)�1NASSIF

o auxílio-doença
o verdadeiro.rombo da

Previdência urbana está na

concessão de auxílios-doença,
nas aposentadorias em si. Esta é
a opinião do Ministro da
Previdência e Assistência Social
Nelson Machado. Sua proposta
é de redução do limite de valor

para o auxílio-doença. Com essa

decisão, e mais algumas
medidas de gestão, ele garante o

equilíbrio das contas

previdenciárias pelos próximos
quatro a cinco anos. Segundo
Nelson, atualmente 42% dos
benefícios concedidos a título de

auxílio-doença superam o valor
do último salário de contribuição
do trabalhador. Resolvido esse

nó, tem-se quatro a cinco anos

para trabalhar novas mudanças,
em função do envelhecimento
da população. O grande desafio

.
do Fórum da Previdência será, a
partir dos novos números,
pensar de forma madura o

equilíbrio do se�or.

..���r.=�---'.1..allll;Jlllllt1••it.!'IIII�..tt.'=LO==B-=O:___ )
)

Na espreita
do executivo
Depois da posse dos ministros,
na manhã de sexta, Michel
Temer e Henrique Eduardo

Alves, presidente e líder do
PMDB na Câmara,
respectivamente, foram
conversar com o presidente
Lula. Eles queriam saber se
Lula vai bancar Odílio
Balbinotti, o .escolhido para o

k

11
Ministério da Agricultura, que
está sendo bombardeado por
conta de sua vida de empresário

S

- ele responde a processos no jj
.,

STF por falsidade ideológica e
'

documental. Ele conseguiu
comprovar que já quitou a

dívida que gerou tal processo.
n

O temor é que os jornais e

revistas de fim de semana

tragam novas denúncias contra
o futuro ministro. Lula disse

IJ

a
TJ

n
._.

"1

r,
i

que sim, que banca a escolha )
feita. Isso foi motivo de n

desapontamento de alguns o

peemedebistas. )

4J hHp://Iuisnassif.blig.ig.com.br 4JCristianalobo.globOIOg,COm,br
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-Geferson da Silva.
Microempresário de transportes de passageiros
Jaraguá do Sul

Mudar para melhorar?
Como todos já perce

beram o trânsito da nossa

cidade mudou. Agora a

pergunta é: Mudou para
melhor? Na minha opinião
não. Quando começaram a

falar nas mudanças ouvia-se
dizer "Vamos acabar com 3
pontos de engarrafamento
na cidade". Isso aconteceu?
É óbvio que não, pelo
contrário, as filas aumen

taram. Dizem que trouxe
ram urn Eng. de Tráfego de
SP para projetar as mudan
ças, no começo eu pensei
que não fosse verdade, mas
hoje eu acredito, afinal ele
tentou deixar a nossa cidade
parecida com São Paulo,
com filas e motoristas
estressados. Por que ao invés
de contratarem um figura lá
de SP os nossos governantes
simplesmente não criaram
uma equipe formada por
cidadãos daqui de Jaraguá,
pessoas que se deslocam para
o trabalho, pessoas que usam

as ruas, ou seja, pessoas que
conhecem o trânsito da
n6ssa cidade?

.Mas, apenas mudar os

Queridos
governantes de
Jaraguá, na minha
humilde opinião eu
creio que vocês
erraram. E tem um

ditado que diz lIerrar
é humano', e tem
também o

complemento deste
cltado 'permanecer
no erro é burrice".

sentidos de algumas ruas não
resolve o problema, preci
sam ser criadas ruas e pontes
novas. Ah, mas a prefeitura
não tem dinheiro. Pois é, até
entendemos isso, afinal
J araguá quase não tem

)
:)

empresas, deve ter uma

arrecadação bem pequena ... r
As pontes � ruas ainda serão
criadas? Otimo, mas que--rdeixassem para mudar o,
trânsito a partir do momento)
em que elas existissem. Mas-'
não, eles gostam de gastar o
dinheiro do povo ern,
besteira. E aí está o resultado.,

Queridos governantes de.
Jaraguá, na minha humild(
opinião eu creio que vocêsl
erraram. E tem um ditado!
que diz "errar é humano", e

tem também o complemento,
deste ditado "permanecer no
erro é burrice". . \ '

Daí aparecem com aquela!'
conversa "isso é só porque o

povo ainda não se acos-:

tumou com as mudanças.,
logo melhora". PAPO FU ..}
RADO! O que vai aconte
cer é que logo o povo estará
acostumado a perder mais'
tempo nesta maravilha de
trânsito e ninguém vai fazer
nada para mudar.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail I

redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
.

Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
1
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EM BUSCA DE RECURSOS: SÓ ESTE MÊS 38 PROJETOS FORAM PROTOCOLADOS PELO MUNiCíPIO

Prefeito visita ministérios para
pressionar a liberação de verbas
...Viagem a Brasilia é
estratégia polITica, por
conta da aproximação
com governo federal

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

O prefeito Moacir Ber
toldi (PR) viaja amanhã-para
Brasília, onde passa a se

mana visitando ministérios

para verificar o andamento
de projetos protocolados pelo
governo municipal. A pre

sença do prefeito faz parte de
uma estratégica política, já

� que o PR integra a base
aliada do presidente Lula, o
que tende a facilitar a

liberação de recursos para o

município.
A aproximação com o

governo federal ficou
evidente du�ante a cam

panha eleitoral do ano

passado, quando a vice

prefeita Rosemeire Vasel

(sem partido) aceitou abrir
mão da candidatura a

deputada federal para
concorrer a vice - gover
nadora na chapa de José
Fritsch (PT). Rose e Bertoldi

apoiaram abertamente a

reeleição do presidente Lula.
O primeiro resultado
concreto veio a público no

CESAR JUNKES/OCP

Bertoldi deve visitar os principais ministérios de terça a quinta-feira
início desta semana, quando R$ 8 milhões. O destaque é

o prefeito anunciou que para a área de Agricultura,
Jaraguá do Sul 'foi contem- com 18 projetos ericami-

plada pelo PAC (Programa nhados, com valor total
de Aceleração do Cre s- estimado em R$ 4,5 milhões.
cimento) com R$ 5,7 mi-

'

O encaminhamento de
lhões, a fundo perdido, para projetos pelo município,
obras de saneamento básico. dentro do formato e para
A partir de terça-feira, áreas que o governo tem

Bertoldi deve passar pelos verbas disponíveis, é resul-

principais ministérios, onde tado de um trabalho que
só nos primeiros dias deste começou em fevereiro, com
mês foram protocolados 38 a nomeação da vice-prefeita
projetos, que totalizam quase para o Gabinete de Planeja-

Porfora
O diretor do Procon de

Jaraguá do Sul, Sérgio Félix,
, participou da sessão daCâmara
para explicar os procedimentos
do órgão de defesa do
consumidor.
'Mais uma vez, amaioria dos

nobres parlamentares demons
trou total desconhecimento do
funcionamento de um órgão
público, cujas atribuições são

importantes para a população.
As exceções salvaram aCasa

de vexame maior.

Oposição
Pela primeira vez em

várias' legislaturas, o

governo tem minoria na

Câmara de Jaraguá do Sul.

Apesar da posição do
vereador Adernar Winter

(PSDB), que deveria ser

oposição, mas se tornou o

mais fiel escudeiro, o

prefeito Moacir Bertoldi

(PR) pode ter problemas nas
votações caso se confirme as

promessas feitas.

mento Orçamentário e Ges
tão. É através do escritório
de projetos, como é

chamado, que são feitos
levantamentos das

prioridades de cada
sécretaria e então elaborados
os projetos, que são encami

nhados para os ministérios e

também para os deputados'
da bancada catari�ense.

Como a maior parte dos
recursos para este ano já tem
destino certo, a esperança é

com relação às verbas' que
não estão carimbadas, e que
representam a menor fatia, o
que diminui as chances do

município ser contemplado.
J á a partir do segundo
semestre, o trabalho será
direcionado no sentido de
garantir recursos no Orça
mento da União e emendas

parlamentares para 2008.
'

• NÚMERO DE PROJETOS
PROTOCOLADOS POR
MINISTÉRIOS .ESTE MÊS:

- 18 na Agricultura
- 03 no Turismo
- 02 na Cultura
- 01 no Trabalho
- 02 no Meio Ambiente
- 12 no Desenvolvimento Social e
Combate à Fome
TOTAL: 38 projetos (quase R$ 8

milhões)

MOSAICORecado
o presidente do PMBD,

Carlos Chiodini, disse que o
,

partido não leva em conta

postulações independentes e

que toda candidatura será

discutida internamente. A

afirmação é um recado ao ex

deputado Ivo Konell que
anunciou que pretende ser

car{didato a prefeito em 2008.
"Ele (Konell) precisa reaver

os direitos políticos para depois
colocar o nome à disposição",
avisou.

Reunião
o PT de Cotupá faz

reumao no próximo
sábado, 17, na Câmara de
Vereadores, para eleger a

nova executiva. Segundo o
atual vice-presidente, João
Carlos Gottardi, a partir de
então o partido passa a

discutir as deições de 2008.
"O PT está aberto a todos
os partidos" disse.

\

Vai-e-vem
A eleição de 2004 elegeu,

em tese, dois vereadores da

situação. Com o passar do

tempo o governo conquistou .

o apoio de outros quatro,
conseguindo a maioria. '

A situação se reverteu,

Terrys da Silva (PTB) e de
Ronaldo Raulino (sem
partido) deixaram a base e

outros vereadores se

rebelaram. Até quando
ninguém sabe.

Onde está?
Desde quando estourou

a denúncia de irregula
ridades na aplicação de
recursos do Issem, o ex

presidente da autarquia,
Walter Falcone, está

desaparecido damídia. O
outrora ativomilitante do
PPS e assíduo escritor de
crônicas em diversas áreas
está recolhido. '

O CORREIO DO POVO

Vice-prefeito mantém
audiências na capital

Queridinho

retornar da viagem à

Alemanha. "Foi um com'] -,",

promisso que ele assumiu

quando esteve nomunicípio,t; �

lembrou Ribas, que també�,,)
conversou com o secretáriqj..,
estadual de Infra-estruturae.o
Mauro Mariani. 'q J

O secretário ficou de"b
enviar um engenheiro ''à'�;'
Schroeder para dar início ;';�
estudo para construção d.�r;�
uma ponte na localidade de, A
São João. Sobre as obras do;:)
ginásio de esportes no BairrdD8
Schroeder I, Ribas foi

d '\5>,informado que, com a esçert-'
J15V

tralização dos recursos através"UrtG
da SDR, o governo estaduqL;)(
vai empenhar os R$ 100 milD
que faltam para a obra ser

concluída. O vice-prefeitõ?"
reiterou, ainda, pedido para.

�

pavimentação da estrada que
liga Schroeder, através do
Bairro Duas Mamas, até

[oinville, (CT)

MORADORES
'1eV

Projeto cria dia
'das associações, ;D�
Secretário da Mesa Dir�!.:!£

tora da Câmara, o vereadoiflA

Jurandir Michels (PV) 'eEl2

autor do projeto de lei qu�'18
cria o Dia Municipal das
Associações de Moradores.j,

'o '.

De acordo com o artigo 1-, O

dia será comemora anual-
"

mente em 24 de abril. Lika
é presidente da associação
dos bairros Rio Cerro I e II.

Reativação
Prefeito Moacir Bertoldi

(PR) foi ontem a São Bento
do Sul conhecer o estacio
namento rotativo daquele
município.Acompanharam
o secretário de Urbanismo,
Afonso Piazera, o procu
rador-geral, JurandyrBertol
di, e representantes da CDL
e dos bombeiros. Vai dar o
quefalar.

SCHROEDER

O vice -prefeito Luís

Aparício Ribas (PMDB)
esteve anteontem em

Florianópolis para reiterar

pedido de apoio ao governo do ,

Estado para projetos
encaminhados pelo muni

cípio. Ribas se reuniu com o

presidente da Celesc, Eduardo
PinhoMoreira (PMDB), para
quem solicitou verba para

instalação de iluminação
pública para a Rua Amandos
Müller. Pinho Moreira ficou
de dar uma poisição na

próxima segunda-feira, mas
em princípio sinalizou posi
tivamente.

Já na Diretoria de As
suntos Legislativo, o vice

prefeito foi verificar o projeto
de anexação de Itoupava-açu
a Schroeder que, segundo ele,
deve ser sancionado assim que
o governador Luiz Henrique

INDICAÇÃO "

Vereador pede
ônibus até Apae
Vereador Jaime Negherbon

(sem partido) é autor de

indicação em que solicita à

Canarinho a implantação de
linha de ônibus até a Apae,
no Bairro Centenário. Seguno
ele, não há linha específica até
o local. Além dos moradores,
os portadores de necessidades
especiais precisam caminhar
dois quilômetros até a Apae.

\ ,

O vice-prefeito de Guaramirim, José Joaquim Fernandes"
, >tJ(PP), aparece como a noiva da vez para as eleições do ano qu�

vem. O prefeitoMário Sérgio Peixer, o Dêgo (PFL), já prometeu
apoio à candidatura dele a prefeito. O presidente da Câmara,
Evaldo Junckes, o Pupo (PT), revelou a intenção de negociae.e
uma possível aliança, embora não abra mão de encabeçar-a S

chapa. PMDB e PSDB também falam em tê-lo na chapaI
majoritária.

Plenária
,),8

Lideranças políticas e dos movimentos sociais do Estad�Ol
participam hoje, a partir das 8h30, no Hotel Bristol, em r \

Florianópolis, da plenária estadual do mandato da senador.q,�,
Ideli Salvatti (PT). Na oportunidade, Ideli presta contas das

'principais ações no Senado.
A senadora aproveita para pedir apoio ao projeto que autoriza

o SUS a distribuir, de graça, vacina contra o HPV.
_',_'

Por um fio '"

A repercussão negativa sobre o processo no Supremo Tribunal IT'
Federal, por falsidade ideológica, colocou em risco a indicaçãov
do deputado Odílio Balbinotti (PMDB-PR) para oMinistéri6:I
da Agricultura. ' 'I

Internamente, o PMDB dá sinais' de retirar o apoio £1
Balbinotti, que fala em desistir para evitar mais desgaste. _. J

,J

"
,

CÉSAR JUNKES/OCP
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O CORREIO DO POVO

ERNESTO PAULO: TÉCNICO DO GRÊMIO ESPORTIVO JUVENTUS

I� "Me preocupo com o que o jogador faz no campo"
Com a experiência de quem já treinou grandes

clubes brasileiros, Ernesto Paulo chega no Juventus
com a responsabilidade de devolver a confiança à

equipe e levá-la à conquista do returno do _

campeonato catarinense. Se depender do jogo de
estréia no comando do Moleque Travesso, quando
venceu o Brusque por 3x2, o objetivo traçado será

alcançado sem problemas.
Ernesto Paulo tem planos mais ousados para o

Juventus e pretende transformar o clube em

referência, seguindo o exemplo da Malwee a

melhor equipe de Futsal do país. Vislumbra a

criação de um centro de treinamento para a

formação de atletas de base, em parceria com a

iniciativa privada e apoio do poder público, para
transformer o clube jaraguaense em fornecedor de

jogadores para os grandes times e manter sua base.
Para falar mais um pouco da carreira

profissional, do desafio principal ' conseguir a vaga
na Série C do Brasileiro e na Copa do Brasil, e dos

planos para o Juventus, Ernesto Paulo recebeu o

Correio do Povo para a seguinte entrevista:

Correio do Povo -

Como surgiu o convite para
treinar o Juventus?
Ernesto Paulo - O

primeiro contato foi feito
durante a .Taça Brasil de

Futsal, em Teresópolis. Sou
amigo do Ferreti há tempo,
estudamos-juntos, conver
sando com ele foi ventilada
a possibilidade. Dias depois,
o presidente do J uveritus
(Lia. Tironi) me ligou e

oficializou ô convite. Acer
tamos na quinta-feira e no

dia seguinte já estava em

[araguá do Sul.

:CP - E como encontrou '

o Juventus?
: Ernesto Paulo - Abalado

psicologicamente pela perda
do: título do primeiro turno,

depois de tomar uma virada
no jogo final, e também pelas
derrotas nas duas primeiras
partidas do returno.

, Mas o time tem potencial.
Precisamos é superar esse

problema. A vitória contra o

Brusque já mexeu com o

moral do time, que está mais

motivado e confiante.

CP , O senhor estreou

com uma vitória...
Ernesto Paulo - Foi mais

o Alaor, que hoje é o meu

assistente. Fizemos um

CÉSAR JUNKES/OCP

enfrenta amanhã o líder
Criciúma, alguma novida
de? '

Ernesto Paulo - Esse jogo
é fundamental, tanto para o

campeonato quanto para o

Juventus que, se vencer,
volta à brigar pelo título do
returno;

Por outro lado, sabemos
da qualidade do Criciúma e

que é, uma equipe estrutu

rada, que está muito bem na

competição. Vamos a Criciú
ma enfrentar o favorito, mas
vamos pra ganhar. o Branco, Ricardo Gomes,

)'-'

Alexandre Torres, entre
G,

outros. Depois fui para o
.

Flamengo e participei -,;

CP, E qual é o objetivo daquele timão que tinha -'I

do juventus? Djalminha, Marcelinho
Ernesto Paulo - Hoje é Carioca, 'Paulo Nunes, Nélio,

conseguir a vaga na Série C Júnior Baiano ...Ganhamos
do Brasileiro e na Copa do quase tudo. Mais tarde fui, .""-
Brasil. Se isso acontecer, campeão sul-americano e

vem mais patrocínio e, vice-mundial com a seleção" ,

conseqüentemente, mais Sub-ZOo
estrutura. Fui o responsável pelas '1

Se conseguirmos montar revelações d� Roberto Carlos
uma base nos próximos dois

/
e do Élber. Encontrei 0.3

anos, poderemos crescer. Roberto Carlos no União :

São João de Araras e o Élber (

no futsal de Londrina. ' J

Depois trabalhei no, -:

Botafogo e, em 1992, fui para I

Portugal. Voltei mais tarde e ':
retornei ao União da Ilha da
Madeira, de onde sai para vir :

para o [uventus.

Acho que poderia iniciar

com a construção de um

centro de treinamento, com
toda a infra-estrutura

necessária, em parceria com

uma grande empresa e um

grande clube do país, com o

apoio do poder público.
Quem está fazendo uma

arena pode construir uma

grande estrutura para o

futebol.

Começando pelas
categorias inferiores,

.

o .

Juventus passa a ser

fornecedor de jogador e

mantém a base. Mas precisa
criar vínculo com os atletas.

.. QUEM É: "

I

Não haVerá
;-;..

. "_ -;
,

mudanças radicais.
Vou imprimir o meu

estilo de trabalho,
porque cada
treinador tem a sua

."

filosofia"

trabalho em conjunto.
Apesar do
desfalcado
titulares,
vencer.

time estar

de quatro

conseguimos
CP - O senhor pretende

pedir reforços?
Ernesto Paulo - Essa

semana chegou o Alexandre

para a lateral esquerda, que
era uma carência do time,
que precisa de mais dois

jogadores. O problema é

encontrá-los até a data
limite das inscrições, no dia
27. Se até lá aparecer, vamos

tentar trazer, mas pra jogar.
Não vamos contratar apenas

para contratar.

CP , O senhor disse que

pretende imprimir o seu

estilo, e qual é o seu estilo?
Ernesto Paulo - Gosto de

trabalhar dentro das quatro
linhas. Não sou do tipo que

quer ser o chefe. Minha

,Não tenho o

costume de me

preocu.par com o

que o aUet.a faz
i fora de.carApo,
nem com o estilo
de vida dele"

preocupação é com o atleta
em si e com os resultados
dele dentro de campo. No

campo, o jogador tem que
trabalhar e fazer o que eu

quero. O meu negócio é

obter o máximo dele. Não
tenho o costume de me

preocupar com o que o atleta
faz fora de campo, nem com

o estilo de vida dele.

CP - Quais os seus

projetos para o Juventus?
Ernesto Paulo - O

Juventus pode se transformar
em referência nacional,
como fez o futsal da Malwee.
Se houver uma organização
como foi feita no futsal,
podemos criar um grande
time.

CP - O senhor já treinou
grandes equipes ...

-

Ernesto Paulo
Trâbalhei par 12 anos na

formação de jogadores.
Comecei em 1982, no

Fluminense. Trabalhei com

Ernesto Paulo Ferreira
Calainho, 53 anos, é
natural do Rio de Janeiro e

.. está em Jaraguá do Sul há

apenas 15 dias. Formado
em Educação Física, tem
pós-graduação em Futebol.
Foi um dos primeiros
profissionais da área a

implantar no Brasil a

natação para bebês,
após. concluir curso
específico na Suécia.
Tem experiência de
trabalho em grandes
clubes, como Flamengo e

Fluminense, onde revelou
os jogadores Branco,
Ricardo Gomes e

Alexandre Torres,
além da seleção Sub-20
e o União da Ilha da
Madeira (Portugal).
É casado e pai de
dois filhos.

r j

. (

o Juventus pode se

transformar em
referência
naCional, como fez
a Malwee.
Podemos criar um
grande ti.l11e"

CP - Foi feita alguma
mudança tática para esse

jogo?
Ernesto Paulo - Não.

Não haverá- mudanças
radicais. O que vai

acontecer é que vou

imprimir o meu estilo,
porque cada treinador tem
a sua filosofia. Pretendo dar
continuidade ao trabalho do
Itamar Schulle, que levou a

equipe a ser vice-líder. E
também porque o time é

bom. O que está certo, não

tem porque mudar.

CP O Juventus

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TRANSJARAGUÁ: OBRAS ESTÃO ORÇADAS EM R$ 8 MILHÕES

{Projeto de mobilidade urbana

{prevê a construção de seis pontes
Iguns pontos inc,luem

'·1 terrenos particulares,
.

j que serão indenizados
'n pelo poder público

.'. DAIANE ZANGHELINI
'L JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura busca verba
.

{ para construir seis pontes no
,:' município, somando cerca de

250 metros de extensão. As
) obras custarão cerca de R$ 8
milhões e integram o Projeto
de mobilidade urbana

{ Transjaraguá - que prevê
ri· investimento de R$ 42
',I milhões para a construção de

180 abrigos de ônibus, mini
,1 terminais e outras melhorias
,'r no trânsito. Os projetos
.l básicos de engenharia foram
,� inscritos em programas do
"1 Ministério das Cidades e de
financiamento do BNDS

(Banco Nacional . de
Desenvolvimento Econômico

:, e Social) e Badesc (Agência
de Fomento do Estado de

� Santa Catarina). Desse total,
30% (R$ 2,4 milhões) é

, contrapartida da Prefeitura.
J' O secretário de obras,
��Alberto Marcatto, disse que

as obras ainda não têm data

para começarem porque

dependem da liberação dos
recursos. Assim que iniciadas,
as pontes devem demorar
cerca de dois anos para
ficarem prontas. "Esperamos

, que pelo menos uma delas
comece a ser construída neste

Escort bate em poste
no João Pessoa
JARAGuÁ DO SUL

\

Na manhã de ontem, o

�OEscort placas BET2020, de
. [oinville, colidiu contra um

poste na Rua Manoel
Francisco'da Costa, no Bairro
João Pessoa, há cerca de um

quilômetro do Corpo de
. Bombeiros.

Omotorista Luiz Savain, 35
anos, e a esposa Rose

Rodrigues, 34, não tiveram

ferimentos graves,mas sentiam
dor no peito. A filha, Tatiana
Rodrigues, 17, foi levada ao

Hospital.São José com suspeita
de fratura no tornozelo e no

punho esquerdo. Savain
contou que perdeu o controle

:{tda direção ao desviar de uma
,

pedra.

"

.-

Marcatto diz que recursos estão sendo buscados junto ao Ministério das Cidades e por meio de financiamento

ano", comentou.
'

As ruas em que as pontes
serão implantadas ainda estão
sendo definidas. Segundo ele,
alguns pontos estudados
incluem terrenos particulares
e será preciso indenizar os

proprietários. Ajmplantação
das pontes deve encurtar

distâncias entre os bairros e

distribuir o trânsito entre as

ruas de maior e menor

movimento.

A primeira será construída

próxima à Weg II, e vai ligar
o trevo de Schroeder à Rua
Rinaldo Bago, na Ilha da

Figueira. Para isso será
preciso ampliar a via entre a

ponte da Vila Lalau até os

fundos da empresa. A

segunda ficará a cerca de
100 metros da ponte do
Grubba, proximo à

Kohlbach, no Centro. O

objetivo é desafogar o

trânsito no Bairro Amizade.

"Hoje, a ponte do Grubba

chega a ficar engarrafada por
um quilômetro nos horários
de pico", comentou. O
autônomoMarcelo Schmidt,
diz que o trânsito da cidade
"é complicado" e acredita

que a construção de mais

uma ponte vai melhorar o

fluxo.
As demais pontes

previstas ligarão os Bairros.
Rio da Luz e Rio Cerro (perto
do Hotel Kalahari) j o

Jaraguá Esquerdo e a Barra
do Rio Cerro - uma nas

imediações da Danceteria

Combat, unindo a João
Januário Ayroso à Walter

Marquardt, e outra próxima
da Carrocerias Argi: e o Rau
ao Amizade, pelas ruas

Roberto Ziemann e Prefeito

José Bauer.

Ujam elege hoje nova diretoria
JARAGUÁ DO SUL
AUjam (União [araguaen

se das Associações deMorado
res) realiza hoje eleição para
escolha da nova diretoria. Na
ocasião, também acontecerá

um congresso, no qual as 36

associações demoradores esta
rão representadas por 60 dele
gados, que terão direito a voto

na escolha na nova diretoria,
commandato de dois anos.

As duas chapas concorren
tes terão cerca de trêsminutos

para expor as respectivas
propostas. Logo após, será feita
a votação. Os presidentes das

chapas 'são: Luiz Hirschen, o
Luti, na chapa 1, e José
Freiberger, na 2. Ao.todo são

19 membros em cada chapa,

mas apenas 17 estão escolhidos.
Ummembro será indicado pelo
prefeito Moacir Bertoldi e

outro será escolhido pelo
Conselho de Representantes.

Luti pretende melhorar e

manter o trabalho de atendi
mento da Ujam, oferecendo
auxílio e apoio as associações .

Freiberger quermotivar as ba-
_ ses e as associações que estão

descontentes com a entidade.
A eleição acontece às 14

horas, no Siticom (Sindicato
dos Trabalhadores nas Indús
trias da Construção Civil e do
Mobiliário).ARádio.Alterna
tiva 104,9 FM, promove hoje
debate entre os candidatos,
das 7h15 às 8hnoprogramaVoz
da Comunidade. (GR)

PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2007
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de serviços para transporte especial de pessoas, destinados a viagens de grupos de idosos e clube
de mães, para um total estimado de 2.000(dois mil quilômetros) em veiculo microônibus com banheiro, ar condicionado
e geladeira com água e 34.000 (trinta e quatro mil quilômetros) em ônibus convencionais-e executivos, com e sem

banheiro, ar condicionado e água e calefação, para prestarem serviços até 31 de dezembro de 2007, em conformidade
com o anexo I-Descrição dos serviços e Anexo II- Minuta do Contrato, que são parte integrante deste Edital.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 10:00 horas do dia 29 de março de 2007, WI
Coordenadoria de Protocolo cia Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro:
Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopesserão as 10:30hs do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria
de Licitações e Contratos.

OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt n" 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet 110 endereço www.jaraiuadosul.sc.goy.br
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos na Coordenadoria de Licitações da Prefeitura
no endereço acima; pelo telefone (47) 3372-8085 / 3372-8058; pelo Fax (47)3370-7253 ou ainda pelos e-mails
rase. compras@jaroguadosul.com.br ou contratos@iaraguodosul.com.br

Jaraguá do Sul (SC), 08 de março de 2007.
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PLANETÁRIOMARISTA EM NÚMEROS

Nesta semana o Colégio Marista São Luís
esteve com um planetário (equipamento que
simula o céu) instalado em suas dependências.
O Planetário veio de São Paulo, do Colégio
MaristaArquiodicesano.
Foram dezenas de sessões, todas

acompanhadas por profissionais do colégio,
onde alunos Maristas, pais, funcionários e

alunos de escolas convidadas puderam
contemplar um céu estrelado .

Além das constelações também existiam outros

13 cilindros que ilustravam: as placas ..
,,�

tectônicas, os meridianos, as mitologias, as
células, entre outros.
No total foram mais de 620 alunos maristas,
180 pais, 75 funcionários e' mais de 350
convidados (alunos e comunidade) que
participaram das sessões.
Para o Colégio Marista foi uma satisfação
poder oferecer a tantas pessoas este
maravilhoso espetáculo e mais que isto;
perceber nas crianças, principalmente, a

emoção, o brilho nos olhos ao vivenciar tal

''''':-'

'"I' '"1'
• !

·'ur

-"1
experiência.

COlÊGI'O
MARISTA
SÃO Luís

,

Iluia« ,pwta a oida:V� pwta 6et1tp1te., '. '.p

'---------,-----------------'" ....

-í

ALUGUEL DE TRAJES �, ._

E para que chegue ao conhecimento de todos, passeio presente edttal, que será publicado pela Imprensa
onde será afixado durante 15 dias.

;11) I

EDITAL N° 26592 de 08-03-2007.
MARCIO JOSÉ PLANINSCHECK E JOSIANE CRISTINAZEHNDER-

Ele, brasileiro, solteiro, técnico de seção, natural de Jaraguá do Sul, SC, domiciliado e residente na Rua
Francisco Domingos Medeiros, 157, Jaraguá do Sul, SC. Filho de José Waldir Planinscheck e Eliete
iferesinha Planinscheck.
Ela, brasileira, solteira, analista de exportação, natural de Jaraguá do Sul, se, domiciliada e residente
na Rua Francisco Domingos Medeiros, 157, Jaraguá do Sul, se. Filha de Rolf Anton Zehnder e Maria '

��d�
-

EDITAL N° 26594 DE 09-03-2007.
ALBERTO DIEGO MACHADO E SCHElLA GORGES-

., 1

Ele, brasileiro, solteiro, analista contábil, natural de Jaraguá do Sul, SC. domiciliado e residente na rua:
'

Carlos Eggert, 129, Vila Lalau, Jaraguá do Sul, se. Filho de Jonas Machado e Marlise'de Fátima Moretti
Machado.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural de Jaraguá do Sul, se, domiciliada e residente na

"('

Rua: Carlos Eggert, 129, Vila talau, Jaraguá do Sul, SC. Filha d� eéllo Antonio Gorges e Maria Decker " J

Gorges.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração
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'Happy hour'
No próximo dia 28 de março a AMA (Associação de

Amigos doAutista) promove o já tradicional "Happy hour"
da entidade. O evento pretende arrecadar recursos para
obra social e vai acontecer noClube Atlético Baependi,
das 17 às 22 horas. A entidade busca ampliar a ajuda da
comunidade, por meio de doações e da prestação de serviços
voluntários, para reverter em melhores condições no

atendimento aos alunos portadores de necessidades
especiais. Para colaborar com a AMA, os interessados
devem entrar em contato pelo 3370�1555 ou no e-mail:
ama.autista@brturbo.com.br.

Saúde e educação
Na segunda-feira, dia 19, a reunião da Acijs e Apevi vai

contar com a apresentação do projeto de gestão pata tomar
o Hospital e Maternidade São José referência no

atendimento à saúde da região. Outro tema exposto é a

trajetória da Unerj como principal instituição de ensino

superior do Vale do Itapocu. O presidente do Conselho
Deliberativo do hospital, falará da reforma e modernização
da instituição. Na seqüência, a reitora do Centro
Universitário, Carla Schreiner, estará no Espaço Empresarial
para falar sobre 9s 31 anos da universidade. A reunião

começa às 18 horas e é aberta ao público.

Reunião com taxistas
DIYULGAÇAo

O prefeito Moacir
Bertoldi ouviu em reunião,I

ria última quarta-feira, a

opinião dos taxistas de
.Jaraguá do Sul sobre as

alterações do trânsito e as

dificuldades que eles estão
encontrado. O prefeito
informou que entre asações
para amelhoria do trânsito
está a construção de três a

quatro pontes. Nos próxi
mos dias, Moacir fará uma

viagem a Brasília aonde
buscará recursos para a

obra.
Os taxistas sugeriram que

algumas ruas laterais pudes
sem se tomar mão única e

que novas agências ban
cárias fossem instaladas nos
bairros, assim como super

mercados maiores. Eles
acreditam que essa atitude
diminuiria o fluxo de veícu
los no centro da cidade.

Festa do Mara,cujá
�ª�Festado��cujá e a8ªExpofeiraAgropecuária

e'Industrial aContecem no dia 26 a 29 de abríl, em
Araquari.O evento conta com gastronomia à base de
maracujá, as atrações no Paleo Popular, exposição de
anintais, máquinas, insumos e equipamento agrícolas,
feitá<<1é produtos àttesanais, comação de histórias sobre
Araquari, exibição de documentários sobre a cidade,
apresentações teatrais e atividades para amelhor idade.
f\l�lill.de shows���iles, que ainda serão confirmados.
liífét1':IIações'no .telefone (47) 3447 �7751.

mosaico@ocorreiodopovo.com.br

Última temporada
Este £hn�de�s�man1a acontece a.última temporada

do espetáculo RO. O espetáculo investiga a essência
da natureza humana e explora a crise da identidade
contemporânea através de metáforas. Com direção
de Inácio Carreira e texto do dramaturgo Carlos
Henrique Schroeder. Os atores Daniel da Silva, João
LuísChiodini e Liandro Piske interpretam um escritor,
um executivo e um office-boy, presos em um

elevador; aonde começam uma disputa de egos, No
sábado, serão duas sessões, às 19 às 20h30, e no

domingo às 19 horas. Os ingressos custam R$lO,OO e

estudantes e idosos pagammeia-entrada.

Weg
A Weg vai aderir ao

Novo Mercado da Bovespa
com a intenção de integrar
o segmento de govemaça
corporativa. Assim, preten
de oferecer mais transpa
rência aos.investidores. A
Weg também vai converter

todas as suas ações ordi
nárias na proporção de um
por um. Essas ações serão
decididas em assembléia no
dia 24 de abril.

Encontro
Durante todo o dia de

hoje acontece em Guara
mirim o 7º Encontro de
Ecoturismo. A largada será
na represa de Guaramirim
e os participantes terão que
chegar no Salto, em Ara

quari. Depois do evento,
será servida. uma feijoada
para os concorrentes. O
evento começa às 13 horas
e encerra às 19h30.

Feira

Bairros
É hoje a primeira edição

do "Prefeitura nos Bairros"
na Escola Francisco
Salomon, no bairro Santo
Antônio. O evento inicia às
9 horas e terá. oficinas,
orientações e lazer. Os
moradores também pode �

rão fazer reclamações para os
órgãos da Prefeitura. Léo do
Acordeon estará ani-mando
o encontro, às 15h30.

Festa
Amanhã, a partir das 9

horas, acontece em

Pomerode, a tradicional
Festa do Padroeiro da Igreja
Matriz São Ludgero. Será
servido almoço ao custo de
R$ 8,00 e churrasco R$
10,00. Animação é com a

banda Mensagem, das 14h
às 18h. A Matriz fica na

Avenida 21 de Janeiro,
2150, no Centro.

IPTU arrecadou R$ 8 mi

POLICIAL

Acontece hoje e amanhã
a 1 ª Feira Saldão de Verão
2007.Amédia de desconto
é de 50%mais barato do que
o é comercializado no

mercado. O forte da Feira
será a confecção, deste a

linha infantil à adulta, além
de calçados e acessórios.

Hoje vai das às 9 às 2Zh, no
domingo será das 9 às 20h.

Até a última quarta-feira,
Jaraguá do Sul, arrecadou
cerca de R$ 8.milhões com
o pagamento do IPTU e

taxas de serviço público. O
valor representa 55,35%
dos mais de R$ 14 milhões
previstos para este ano.

Foram distribuídos 38.209
. carnês.O imposto é a

principal fonte de recursos

para a manutenção da
estrutura administrativa. A

Constituição determina
que 25% do montante seja
destinado à Educação e

15% para a Saúde. Os
contribuintes que ainda
não receberam o carnê ou

perderam podem obter
segunda via no endereço:
www.portal.jaraguadaruLcorn.bt

Livro
O empresário de Jaraguá

do SuI, Charles Schauffert,
lançou nessa quinta-feira

(

seu primeiro livro, "Posses
são", pela Fundação Cul
tural de Blumenau. A obra,
que levou três meses para
ser escrita e tem 300 exern

plares, térá lançamento em
Jaraguá do Sul no começo
de maio.

DIVULGAÇÁO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Ordinária

A diretoria da Sociedade Recreativa Alvorada
em conformidade com seus estatutos convoca seus

sócios para a Assembléia Ordinária que se realizará
no dia 24 de março de 200íàs 14h em primeira
convocação e às 14h30 em segunda convocação,
com qualquer número de sócios presentes em- sua

sede em Rio Cerro II, para tratarem sobre:

t-Prestação de contas do ano 2006;
2-Assuntos diversos de interesse da Sociedade;
3-Eleição da nova diretoria com gestão para 2007 a

2008.

Marcelo Heinz Prochnow
Presidente

O CORREIO DO POVO

Apreensão
Um homem de 25 anos

foi detido nessa quinta-
feira, 15, por volta das

19 horas, por porte de

entorpecente. Ele estava

na Rua Arthur

Androvani, Bairro Rio

Molha, quando foi

abordado por policiais
em rondas. Após
revista pessoal foi
encontrado um torrão

de maconha.
J ;-

Morte
Cláudio Fritzen morreu

após colisão frontal

contra caminhão,
placas AAQ-9803 do

Paraná, no km 133 da

BR 280, em Rio

Negrinho. A vítima

dirigia um Corsa com

placas de Campina
Grande do Sul /PR. O

.

,

acidente aconteceu às

13 horas de quinta-
feira. O motorista do

caminhão, Luiz Rodrigo
da Silva, saiu ileso.

Detenção
Ronilson Medina de

Oliveira, 38 anos, foi
detido na quinta-feira,
às 10 horas, com
Mandado de Prisão em

aberto pela Vara
Criminal de Pato

Branco/PR. Oliveira
.,

dirigia o Santana,
placas ABN-0256,
quando foi abordado

pelos policiais, no km

82 da BR 101, em Barra

Velha.
.'
.-

• INDICADORES ECONÔMICOS I

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,092 2,093 11

PARALELO 2,18 2,28 11

TURISMO 2,013 2,180 it

EURO
.

I COMPRA I VENDA I2,7817 2,7833

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCIlAÇÃO
it BOVESPA

. 42.730 -1,27%
it DOW JONES (N York) 12.110 -041%

it MERVAL (B. Aires) 1.985 -1,08%
it NIKKEI (Tokio) 16.744 -0,69%

tjj,ll'ij'.
0,5707% R$ 791 ,50

• CUB março

o,
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como chave para a continui

dade do campeonato. "Pode
mosmudar a história da compe-
tição se vencermos", avaliou.
Apesar do desfalque, o treina

dor comemorou a volta de Alex
Albert, Andrade, Leandro e

Massa, no entanto, man
teve o discurso cauteloso.
Apontado como um dos
favoritos em Melbourne, o

brasileiro tem mostrado que
está bastante focado na

corrida deste domingo. "Foi
um 'início positivo para o

final de semana, mas é claro
que o que realmente importa
é o treino classifícatório de

amanhã e, principalmente, a
corridá de domingo", ence
rrou o piloto. O OP da Aus
trália é a primeira das 17

provas da temporada 2007
de Fórmula 1. O OP do
Brasil àcontece dia 21 de
outubro e é a última prova
do ano.

\

ÚVIDAS: TREINADOR NÃO SABE SE JOGARÁ COM TRÊS ZAGUEIROS OU USARÁ O CLÁSSICO 4-4-2

"\Time indefinido para o jogo
Jde amanhã contra o Criciúma
- o' .

C '1�� Izaguelro asse

. :1 deverá substituir
j

rte1iego, suspenso
: nQ julgamento do TJD

I
I

.
:� JyUMAR,PIVATIO
:), J�RAGUA DO SUL

I

i

-Felipe Massa, da Ferrari,
fo'i!£o mais veloz do dia nos

'tr�inos livres para o OP da!ii:&
Austrália, prova de abertura
da temporada 2007 de

, Fórmula 1. Após as duas
sessões, o brasileiro fez ques
tão de elogiar o desempenho

, do carro da escuderia ita
liana. "Foi um bom dia.
F\zemos um bom trabalho
c£;,n os dois tipos de pneus.
A1!ém do trabalho com pista
seca, tivemos ainda a

oportunidade de correr com
asfalto molhado e observar

, qlif� o balanço do F2007 é
»I,

·úito bom", contou.

SÃO PAULO

O goleiro Marcos, que
fraturou o antebraço esquer
do na vitória do Palmeiras por
4xl sobre o [uventus, no

Parque Antarctica, passou

por cirurgia ontem de manhã.
De acordo com a rádio Jovem
Pan, o camisa 1 do time

alviverde terá alta hoje e só.
voltará aos campos em 40
dias. O jovem Diego Cava
lieri será o substituto do

pentacampeão mundial.
O goleiro foi operado no

Hospital Santa Catarina, em
São Paulo. Ele teria pedido
para fazer a cirurgia rapida
mente pois não agüentava
mais ficar imobilizado. Mar-

cos se machucou após colidir
no 'ar com o jogador do

]uventus em uma saída do

gol. Ele tentou continuar em

campo, mas não conseguiu e

foi substituído.
O Palmeiras busca tam

bém um novo atacante. A
idéia é encontrar esse

jogador na Europa e que

estejam "encostados" nas

equipes. A primeira tentativa
foi Alecsandro, que não

deverá vingar. Caio ]únior e

a diretoria têm quebrado a

cabeça para achar um
atacante e, apesar de dizer

que não há pressa, o clube
está correndo atrás dos

. reforços. A meta é tê-los para
a Copa do Brasil.

AGÊNCIA CBf

Marcos terá alta hoje e ficará 40 dias em recuperação

4a.Rodada - Returno

Hoje
17h - Guarani x Atlético

:)

Criciúma o

Aval' s

3° Guarani 6 :j

4° Chapecoense 5 ,>

5° Atlético 4 J
6° Marcílio Dias 4 ,�

'J

7° Metropolitano 3
J

8° Juventus� 3
go Próspera 3 .:;

Joinville 3 J

11° Figueirense 2

12° Brusque 1

R-Returno; G - Geral :�
�

DE FUNDO

Estilos diferentes
Itamar Schulle e Ernesto Paulo têm 'estilos diferentes de lidar
com o grupo. Enquanto o primeiro é rígido e diz que o jogador
precisa ser profissional também fora do campo, o outro disse
que não se importa com isso. "Para mim, o que vale é o que o

jogador faz dentro das quatro linhas", disse Erne$to na entrevista'

publicada na página 4 desta edição, Schulle, que não tolerava
sequer cabelo comprido, parece que encontrou problemas do

gênero em Joinville. Dizer qual o estilo que dá certo ou qual é o

melhor, é difícil. Mas é preciso ter um controle em ambos.
Afinal, tudo que é demais, faz mal. Até água.

Já dispensados
Quem acompanhou a

movimentação dos clubes
nesta semana, pode ver

que o Marcíllo Dias, que
hoje faz 88 anos,
apresentou quatro reforços
- Thiago Mariano, Thiago
Negrão, Ambi e Elânio.
Mas os quatro nem

chegaram a assinar
contrato, Foram

dispensados por não
estarem bem fisicamente,
como divulgou a diretoria.

.,

I
i

,
-

,

�

..

-.

j

Tapetão
Como não conseguiu a vaga
dentro do campo, o Avaí
entrou na justiça contra o Rio
Branco. O meia Paulo
Augusto, do time paranaense,
que ficou no banco e entrou no

segundo tempo da partida de
volta, estaria inscrito de forma

irregular. O julgamento será na

segunda-feira, no STJD. O Rio
Branco já fez o primeiro jogo
da segunda fase, contra o

Villa Nova, que pode .ser
anulado,

Sul-Americano
A Seleção Brasileira sub-H,
que suou para se classificar
para o hexagonal, venceu

ontem a Argentina por 2xO,
pela abertura da nova fase
da competição. Amanhã, às
17h50, os brasileiros
enfrentam o Peru, A

competição serve como

preparação para os Jogos
Pan-Americanos e o Brasil
já tem vaga garantida por
ser sede do torneio.

Reforço
Enquanto o processo rola no

STJD, o Leão da Ilha segue
apresentando reforços. Ontem
foi a vez do meia Robson, de
31 anos, que já fazia testes há
uma semana, O experiente
jogador veio do Bragantino e

já defendeu clubes como

Ceará, Náutico e União São
João. Na próxima semana ele
fica a disposição do técnico
Sérgio Ramirez para a

seqüência do catarlnense.
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ÁLCOOL DEVE OPOR LULA
E CHÁVEZ EM CÚPULA DE
ENERGIA PROGRAMADA PARA
ACONTECER NO PRÓXIMO MÊS @ 83

SOCIALISTA, PARLAMENTO
CHINÊS APROVA CONCEITO
DE PROPRIEDADE PRIVADA
E CAUSA POLÊMICA TARDIA

NAS TElONAS NESTE FINAL DE SEMANA

E MARçaí>E 2907 81

Woody·Allen retorna ao cinema com humor
Cineasta estréia a

comédia "Scoop"
onde atua, dirige
e tàmbém assina
o roteiro do longa

BRASíLIA

Woody Allen: "Sou dos
que pensam que o copo
está metade cheio. De
veneno." Mais uma:

"Nunca engordo. Minha
ansiedade funciona como

aer óbica." É com este

humor mordaz, auto

depreciativo e, às vezes,
reciclado que Allan
Stewart Konigsberg -

também conhecido como

o cineasta nova-iorquino
Woody Allen, 71- retoma
à comédia em "Scoop - O

Grande Furo". O filme
estreou ontem nos

principais cinemas do
Brasil

O título do longa se

refere a Sondra Pransky
(Scarlett Johansson), uma
estudante de jornalismo
que está de passagem por
Londres. Lá, ela conhece
Sidney Waterman (Wo
ody Allen). Norte
americano como Sondra,
Sidney ganha seus tro

cados fazendo truques de

mágica.Em um de seus

números, "Splendini", o

mágico, coloca involun
tariamente Sondra em

contato com o espírito de
um repórter morto. O

jornalista oferece um

grande furo de reportagem
à jovem: a suposta iden-

tidade de um assassino

aristocrata (Hugh Jack
man), por quem a garota
se apaixona.
A última obra de Allen,

"Ponto Final - Match
Point" (2005),' também
abordou a alta sociedade,
mas apostando em cutu

cadas mais ácidas nos

costumes e em reviravoltas
mais dramáticas para a

trama. Os dois filmes têm
mais do que Londres e

Scarlett Johansson em

comum. Sobram referên
cias a seu longa anterior,
numa paródia de si

mesmo. Repare nos ce

nários' na trilha. O que
no último era tragédia,
neste é farsa mesmo

porque, agora Allen tam

bém atua. Cineasta americano Woody Allen é roteirista, diretor e ator de "Scoop - O Grande Furo", uma comédia

"Campanha de camisinha não barrou Sandy"
, SÃO PAULO

O cancelamento da

apresentação da dupla
Sandy & Junior durante a

visita do Papa Bento XVI a
, São Paulo emmaio não teve

relação com uma campanha
pelo uso de camisinhas
estrelada pelos irmãos em

2003, disse garantiu o padre
Marcelo Alves dos Reis, 36
anos, secretário-executivo
da visita do Papa ao Brasil.
"Isso não seria um obstáculo

[para a escolha da dupla]."
A notícia de que a dupla

faria uma apresentação no

encontro dos jovens com o

Papa, programado para o dia
1 O de maio, no estádio do
Pacaembu, foi divulgada no
início do mês pelo jornal
"Folha de S.Paulo". No dia
7 de março, reportagem
publicada no Globo Online
informou que o show foi
cancelado por "incem

patibilidade de agenda". O
assunto voltou à tona na

quinta-feira (15) na "Folha",
que noticiou que a dupla foi
vetada pela igreja em razão
de seu perfil não religioso.

Segundo O padre Mar
celo Alves, uma comissão

composta por bispos e padres
da arquidiocese de São
Paulo ainda não havia
definido quem se apresen
taria no Pacaembu, mas

, "uma pessoa da comissão de

jovens se entusiasmou e

convidou a dupla". "Mas não
estava nada acertado", disse.

O padre diz que a

decisão sobre as bandas e

cantores que vão se

apresentar no encontro será
tomada em uma reunião no

dia 21 deste mês.

G
No Yang você encontro a mais completa ,oJe�óo de Linha Praia feminina,
adulto e infan'il, como: biquínis, maias, mngas, chapéus, bolsas, bem
(Omo toda o linha fitness em supplex (amo ,alp'S; c.orsáríos, bermudas,

tops, regatas, maiôs poro natação, tudo o pre,os de fóbriw.
Além da hnha praia e ftlness, agora também, vestidos e blusos em tecido H,obt

para o dio-o-dia. Venho (011_ nossa loja.

f "hq·;t"'flfi�[JA
COlÔNIA MYRIAD BLANC

+ R$14,90

t V9<f-'�"'AIJOt 8Al'OM
MYIUAD ".ANt

I I

Previsão de consumo de 25mil toneladas

SÃO PAULO

A indústria alimentícia
colocou no mercado brasi
leiro mais de 100 milhões de '

ovos de Páscoa, .num

acréscimo de 5% sobre a

produção de 2006. Em

toneladas, a produção total
atingiu 21,4 mil toneladas
ante 20,4 mil no balanço
anterior. Outras 3,5 mil
toneladas de chocolate são
utilizados pelo mercado
informal e artesanal, o que
eleva o consumo para quase
25 mil toneladas de produtos
de Páscoa.
A Abicab (Associação

Brasileira da Indústria de
Chocolates, Cacau, Amen
doim, Balas e Derivados)
estima um faturamento da
ordem de R$ 685 milhões
neste ano, 11,2% acima de

PIERO RAGAZZI/( CP

2006, quando o faturamento
no período atingiu cerca de
R$ 616 milhões. Para essa

indústria, a Páscoa repre
senta 12,9% (projeção para
2007) do faturamento anual.

O preçomédio do ovo de
chocolate subiu 5,5% em

relação aomesmo período do
ano passado. Em 2006 foi

,

mantida a tendência ,je

produção de ovos médios) �e

201 a 500 gramas, C[Je

representaram 57% do to -'11

produzido. Esta tendência
deverá sermantida em 200' a

associação estima a geração
de. 25 mil empregos
temporários na Páscoa del e

ano.
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QUATRO MORRERAM EM TRAGÉDIA,
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Enterro coletivomarca
It

liil
II despedida de estudantes
,I

Motorista, acusado
de imprudência deixa
Abelãrdo Luz com
medo de populares

IIII

j
-, FLORIANÓPOLIS

Os quatro estudantes
mortos ontem em acidente
com ônibus escolar foram
enterrados por volta das
10h30 da manhã de ontem,
no cemitério de Passo das
Antas, em Abelardo Luz,
oeste de Santa Catarina.
Outros nove continuavam
internados no hospital
Regional de Chapecó, três
em estado grave.

''Aminha filha não volta
mais. Tem que ter Justiça

para' isso", afirmou o paide
umas vítimas, .Amilton dos
Santos, .como se resumisse

o sentimento das demais
famílias.

Acusado de impru
dência, o motorista do
ônibus escolar deixou a

cidade. A casa que ele mora
foi fechada, e os vizinhos
disseram não saber seu

paradeiro. A Polícia Civil
de Abelardo Luz está

investigando o caso. Duas

testemunhas do choque
entre o ônibus e a carreta

foram ouvidos, O motorista
da carreta também prestou
depoimento.

O acidente causou a

morte de Sabrina Royer dos
Santos, de 11 anos, Alberto

Dapont, de 12 anos, Dàri

José [únior dos Santos, de
10 anos; e Andressa

Aparecida Stranguerlini, de
15 anos.

A tragédia ocorreu por
volta das 7h30min de

quinta-feira, na SC-467 , que

liga Abelardo Luz ao Paráná.
O ônibus levava estudantes
do distrito de Passo dàs
Antas para a comunidade
vizinha de Alegre do
Marco, onde fica a escola.

Segundo teste-munhas, o

motorista do ônibus escolar

provocou o choque lateral
ao atravessar a rodovia na

frente da carreta, que vinha
em séntido contrário. O

choque ocorreu a 500
metros da escola.

se tenta investimento
para mudar indústria

DIVULGAÇÃO

BRUCHSAL/ALEMANHA

O governador de Santa

Catarina, Luiz Henrique da
Silveira, em missão à

Europa, 'confia no empresa
riado da Alemanha para

operar "forte mudança"-no
perfil industrial de Santa
Catarina. Ontem, em

Oberkochen e depois em
Sttutgart, ele deu dois lances
que considera de "vida ou

morte". A visita' a esta
última tratou de atrair para,
a região do Vale do Itajaía
instalação de complexo
industrial da MW Zander,.
fabricante de sernicon
dutores e chips.

O investimento em

microeletrônica, ao longo .

de 10 anos, prevê inves-

timentos de R$ 2 bilhões.
Além do que, cairia como

luva na tentativa de demar
car o parqueIndustrial
catarinense com plantas de
alta tecnologia e baixo

impacto ambiental. Da
mesma forma, com a Carl
Zeiss, empresa do ramo de
ótica que chegou a fechar a
filial em São Paulo. "Hoje
qualquer lente de maior

deâníção b,if9ê�1 tem de ser'
feit� n� Àí�nianlia e ,�Qrta' .

pa�a O'Bràsn.-lCó�o Santa'
Catarina tem uma posição
estratégica no Mercosul,
vou propor que voltem com

uma fábrica que ocupa

apenas um .pequeno ambi«
ente como k de OI-jú
kochen", planeja o gover-
nador. -,

.-

AGENDE-SE

BB amplia oferta de
crédito imobiliário

CHAPECÓ

.
Desde ontem,o Banco do

Brasil está oferecendo
financiamento imobiliário
nos estados de São Paulo,
Paraná, SantaCatarina e Rio
Grande do Sul. A expec
tativa de desembolsos para
2007 é de R$ 650 milhões, o
que representa volume de 10
mil contratos, com tíquete
médio de R$ 65 mil. As taxas
das linhas da Poupex
disponíveis nas agências do
BB variam de 10,49% a

12,00% ao ano, de acordo
com o valor a ser financiado.
O valor do empréstimo pode
chegar a 80% do valor do
imóvel e o prazo de paga
merito é de 180 meses. (15
anos).

Os financiamentos têm

correção pela TR e contam

com tarifas e taxas opera
cionaisbastante competitivas.
Os recursos destinados aos

flp.anciarr).entos são captados
pêlÊipr�prio Banco do Brasil,
por meio da'Caderneta de
Poupança Poupex - produto
jácomercializado pelo Banco
hámais de 25 anos.

Os interessados devem
procurar a agência mais

próxima munidos de

documentação que com

prove renda ..

Pelo Estado
4'
;'11

se candidata-se à primeira fábrica de chip- �

. A instalação no Estado do primeiro complexo de microe1etrônica da América Latina de

I"lpe:nde das condições fiscais e de infra-estrutura que o governo, pormeio da se Parcerias,
conseguir apresentar até 30 de abril. Günter Schneider; diretor-presidente da M+W Zander,
recebeu ontem o governador Luiz Henrique, em Stuttgart. Ele confirmou que, abaixo do
México, não há um único país que produza chips e semicondutores para computadores. Há
fabricantes mundiais, portanto, interessados em se instalar na América Latina O Brasil tor-

c 1 �l
nau-se forte candidato a partir da publicação da Ml' 432, que, depois de driblar resistências \oJ !.

da Zona Franca de Manaus, isentou de tributação federal os fabricantes destes componentes :J, 1'1
para a indústria eletrônica.MinasGerais eSão Paulo disputam a localização do pólo que, para �, , I
instalação da primeira unidade, exige investimentos de 2 bilhões de euros e geraria emprego I ,

imediato paramais demil engenheiros. Wolfgang Riedel, diretor de Projetos da M+W Zan- fi),

der, explicou que a escolha do local se dará pelos incentivos fiscais oferecidos, pelos financia
mentos disponíveis, pelas condições físicas do ambiente (são investigadas inclusive as vibra-

A
ções do terreno e a umidade do ar), infra-estrutura de portos e aeroportos e de abastecimento
de energia, além do índice de desenvolvimento humano e qualífícação de mão-de-obra no
entorno. Pelomenos nos dois últimos pontos, o Sul do Brasil já tem atrativos imbatíveis. Luiz '\

Henrique classificou o encontro como "promissor" e assegurou que, Se der certo, será uma D r

"revolução" não só para semas para o Brasil. Para ele, os empresários "têm conhecimento de ,r é

que o mercado está se deslocando de São Paulo para o Sul e que se está em um ponto equi- [) )
i

distante entre a capital paulista e BuenosAires - principais centros consumidores". rr J J

d ue católico
O prato de cameiro com legumes oferecido pela
M+W Zander foi servido em castelo constnúdo em
1763 numa colina sobre a cidade de Stuttgart, sede
daMercedes-Benz, Porshe e Bosch. Nele o duque
Carl deWuttember, ligado à casta de bispos da Igreja
Católica que dominava a região, pretendia passar os
finais de semana com espetáculos de ópera e dança e
caçadas. Foram poucos, já que a construçãomostrou
se fria e úmida. Partes foram restauradas, inclusive
onde funciona o restaurante, que, ao costume
alemão, serve cameiro saboroso emal passado pelo
que cobra 250 euros, algo em tomo de R$ 750. Ao
lado do castelo, fica amansão ondemora o primeiro
ministro do Estado de Baden-Württemberg.

em limit
Enquanto o governador esteve na fabricante de
lentes Carl Zeiss, em Oberkochen, a bordo da
Mercedes locada pelo empresário Pedro Schmitt,
que percorreu 2mil quilômetros em três dias na
Alemanha, os secretários de Estado, deputados e
prefeitos deslocaram-se de ônibus de Bruchsal a
Stuttgart. Foram premiados: omotorista disse que
pela primeira vez em 15 anos foi abordado pelo
comando de trânsito. Teve revisados os registros
de velocidade dos últimos 15 dias e foi liberado
depois de 20minutos. Nas auto-estradas alemãs,
ônibus circulam a 100 km/h, caminhões a 80 km/h
e automóveis sem limite de velocidade.

Serviço de inteligência
A M+W Zander não produz um só chip.
Líder nomercadomundial demicroeletrô
nica, com faturamento de 1,3 bilhão de eu
ros, ela detém a tecnologia de salas limpas.
Pesquisa o terreno - que em SC devera ser
de 200 hectares -, monta as fábricas do par
que e entrega as chaves. Entre os seus clien
tes, estão a Bayer, Carterpillar, Texas, IBM,
Hynday. "Pra ver como tem microempre
sa nestemundo", gracejou LHS diante das
mais de 50 marcas pesos-pesados.

,

Tucanos no poder �

o presidente da Assembléia, Julio Garcia, '"

íncorpora-se à viagem de Luiz Henrique
_

à Europa. Licenciou-se, dando vez ao vice
Clésio Salvaro. Agora, tanto Executivo

"

como Legislativo estão sob comando tuca- �
no. O pefelista pagará o� custos do próprio !fo !
bolso. Custos de viagem, bem entendido.

•

Plurip�rtidária�
-

\ W.
Com a chegada do deputado Julio Garcia, � �
o PFL empata com o PMDB na composição.
do staff de LHS na Europa. Soma-se ao se- ,l®
cretário do Desenvolvimento Sustentável, �p 7
Jean Kuhlmann, e ao solicitado prefeito de
Pomerode, Ercio Kriek. Os peemedebistas
são o diretor do BRDE Renato Vianna e os

)

prefeitos Anísio Soares e Orides Kormann. :.8 j
Do PSDB, o secretário de Turismo Gilmar::l e
Knaesel e o deputado [orgínhoMelo. Fora
da base aliada, há o vereador do PT de Itajaí 2J: ' I
Nikolas Reis, o comunista Carlos Priess e o C! )

Iempresário do PP Pedro Schmitt. ., '1

Para Berlim
Hoje, amissão catarinense deixa o Sudoeste
da Alemanha em direção à capital, Berlim.
Agenda frouxa no final de semana em que
o grupo terá a companhia do agora minis
tro da Embaixada do Brasil e ex-secretário
de Articulação Internacional, Roberto Co
lin. Na segunda, encontro com ádiretora da
Confederação da Indústria Alemã, Beatrice

- Kühne, e, rom operadores de turismo.

Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRlANA BÃirnSSW:Lit, EM COBERTURA ESPECiAlDA MISSÁOCATARINENS{A EURQPA.

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
. Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do Sul
Destaque Catarinense - Diário da Cidade r Diário da

.

Manhã - Diário do Iguaçu - Diário de llajal - 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

Associação dos Diários do Interior
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BUSH NA BERLINDA
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! íMer venezuelano
,1£ athca programa

,

10 brasileiro e tenta.
) cdnvencer aliados

a BRASíLIA I

i
.

.

. A reunião de cúpula
, r� energética da Comunidada
2 Sul-Americana de Nações

.)) (qasa), programada para
ill abril, em Caracas, aeon

élJ tece com os dois principais
[Jj írnpulsionadores do projeto

de integração energética,
rasil e Venezuela, divi

dtd os em relação ao

estímulo à produção do
·IR álcool na região.

: O presidente venezue-

· f;] lana Hugo Chávez criticou'
esta semana em viagem à

I [ J�\naica o programa brasi-
51 leiro de álcool e disse que
J ccnversaria sobre isso com

o o�presidente Luiz Inácio
· J Lula da Silva.Chávez disse
I p q�e há "um problema ético

I

· 5 e ecológico" com o álcool.
3 Ele disse que cis países

·

q podem importar petróleo
\

,kl da Venezuela e não
· ��tecisam utilizar suas

j tJrras para plantar cana

'b de-açúcar segundo ele, "o
B ahmento dos carros dos

·

1 ricos".
� O presidente venezue

',;1 l�no disse que pediria ao

B'tasil e à Colômbia (que\

"t f�z um acordo com os

i

PANORAMA FIM-DE-SEMANA, 17/18 de março de 200713B'
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Chávez promete tentar que Lula recue ém programa de biocõ[;bustíveis
Estados Unidos para au

mentar' a produção do

combustível) "que utili
zem suas terras para pro
duzir alimentos para os 300
milhões de famintos da
América Latina e Caribe".

No Palácio do Planalto,
o discurso de Chávez é

visto como um discurso
político, para se contrapor
ao do presidente .america
no George W. Bush, de

apoio à produção de álcool
na região, sem maiores

conseqüências para a

relação entre os dois

países.
N a reunião de abril, o

governo brasileiro vai

manter a proposta que.vem
oferecendo aos outros

países da região especial
mente nos últimos dois

anos, de cooperação téc

nica para que eles também

produzam álcool.
"Temos clareza de que

um programa de biocorn
bustíveis é uma excelente

oportunidade, seja do

ponto de vista econômico,
ecológico ou social. E
também contribui para a

segurança energética dos

países que dependem de
fonte externa", afirma o

diretor do Departamento
de Combustíveis Reno
váveis do Ministério de

'

Minas e Energia, Ricardo
Dorneles.Ele diz que
vários países já aceitaram

o apoio do Brasil para
desenvolver seus projetos,
como Bolívia, Paraguai,
Uruguai e Equador, mas

que a decisão sobr� a

matriz energética é de
cada país."Assim como o

consumidor brasileiro
decide, cada país tem que
tomar sua decisão se é bom
ou não. O país é soberano.
Não cabe a outro decidir",
afirmou.

./

\Alcool deve opor Lula
,

"" . ",,/

'� Chavez em cupula
,

'

,

\

Abono do PIS ficará
,

maior em 10 de abril
,

h

: Cerca de 1,2 milhão de
-.

trabalhadores ainda não

a s�caram o abono do PIS;
. j Easep! Para eles, aguardar o
.) dia 1 Q de abr.il para a

1 retirada vai garantir uma
'J tenda maior. No total, ,11,7

! r milhões tinham direito ao

,i benefício e quase 10,5
,"I ràílhões já sacaram desde o

,

início do calendário, em

júlho do ano passado.
: O abono vai subir de R$
350 para R$ 380 no mês que
,

I' vem, porque acom-panha o

]�lário mínimo. O benefício

q pode ser sacado na Caixa

Econômica Federal (PIS) o,u
no banco do Brasil ,(Pa
sep).No país, 1,1 milhão de

trabalhadores ainda não

sacaram o PIS.
Têm direito ao abono

salarial trabalhadores que
estiverem inscritos no PIS
ou Pasep há, no mínimo,
cinco anos; tenham traba

lhado, no mínimo, 30 dias

para empregadores partici
pantes dos progra-mas em

2005; tenham sido infor
mados corretamente na

Rais; e tenham tido um
salário .mensal correspon
dente a, no máximo, dois
salários mínimos em 2005.

:...

DE FORA

Imigrantes enviam
ao Brasil US$ 7 bi
Os imigrantes brasileiros

enviaram US$ 7 bilhões ao

país no ano passado, contra
US$ 6,4 bilhões em 2005,
segundo estudo do BID

(Banco Interamericano de

Desenvolvimento) obtido pelo
"financial Times".Assim, os

brasileiros só perdem para os

mexicanos (US$ 23 bilhões em
-:W06) no ranking de remessas
.de latino-americanos 'para
seus países de origem. A
Colômbia, comUS$ 4 bilhões,
foi o terceiro país da região que
mais recebeu dinheiro de seus

cidadãos que vivem no

exterior.N a soma geral, os

imigrantes enviaramUS$ 62,3
bilhões para suas famílias na

América Latina e no Caribe.

. l

• PELO MUNDO
'

i
' .
•

TI'

China aprova lei de propriedade privada
o Parlamento chinês aprovou ontem, uma lei que protege a propriedade privada e está

sendo considerada "um marco histórico" na evolução da China rumo ao cspltalismo de mercado.
A nova legislação foi aprovada na sessão de encerramento do encontro anual do Congresso
Popular Nacional, em Pequim. A lei passou com 99,1% de aprovação. Ao todo, dos 2.889
legisladores presentes, apenas 52 votaram contra .

As' novas regras, que entram em vigor a partir de outubro, reconhecem que a propriedade 'b
privada, individual ou coletiva, tem a mesma importância que a propriedade estatal. Com a lei,
passa a ser crime a apropriação indevida ou depredação do patrimônio privado.

Na conclusão do encontro, que durou duas semanas, o primeiro ministro, Wen Jiabao, fez n

um discurso ressaltando a necessidade de se combater a corrupção, a desigualdade social e
de se promover a proteção ao meio ambiente.

I

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ 03.855.214/0001-38 Unimed fi

o

)

1Í

II

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 42 § III do Estatuto Social, convoca
todos os Cooperados da Cooperativa para participar da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no CPL - Centro dos Profissionais Liberais, à R�a
Donald Gehring, nO 175 -Jaraguá do Sul- Estado de Santa Catarina, às 17h30min horas do dia 29 de Março de 2007, em primeira convocação, com
no mínimo dois terços dos Cooperados, em condições de votar; às 18tl30min horas, em segunda convocação, com no mínimo a metade e mais um
dos Cooperados; ou ainda, às 19h30min horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 Cooperados, onde será discutida

, a seguinte:

ORDEM DO DIA ,.

1. Deliberação sobre a Prestação de CDntas, compreendende RelatóriD do CDnselhD de AdministraçãD, BalanÇD Geral, DemDnstrativo
de Snbras e Perdas e Parecer dD CDnselhD Fiscal, reíatíves ae ExercíciD SDcial encerradD em 31.12.2006;

2. DestinaçãD das sobras DU rateie das perdas apuradas;
3. EleiçãD para substituiçãD de 02 caracs vagDs nc CDnselhD Administrativó;
4. Eleição dDS enmponentes do CDnselhD Fiscal, bem CDmD de seus resaecnves suplentes, para D exercíciD sncial de 2007;
5. EleiçãD dDS ccmpcnentes dD CDnselhD Técmeo e de Ética, bem CDmD de seus respeetives suplentes, para DS exercícles sDciais de
2007 e 2008;
6. FixaçãD da indenizaçãD e diárias de viagem, a ser paga à Diretoria Executiva e aDS CDnselhDs de AdministraçãD, Técalcc e Fiscal,

pelo desprendimentD de tempo nas atividades administrativas;
,

7. Reavaliar a destinaçãD dos recursos transferidcs ae FundD de ApDiD üperacínnal de ExercíciDs anteriores
8. Fixar D valor da subscrição mínima de quotas-partes, de acerde CDm D parágrafD VI dD artigD 29 de EstatutD SDcial;
9. Referendar desligamentD e ellmlnaçãn de CDDperadDs nc decorrer dn exercíciD de 2006;
08S: O número de Oooperádos, para efeito de cáli::ulo de "quorum" de instalação, é nesta data, de 146'(Cento e Quarenta e Seis).

Jaraguá do Sul, 17 de Março de 2007.

Dr. Ademar Nardl!lIi
Presidente

Rua Marinâ Frutuoso, 149 - Centro - Cep 89.251-500 - Jaraguá do Sul- se
Telefone) Fax (47) 2106:2200

www.trnlrned.com.br

A questão não é você.
O propósito de nossa vida émuito maior do que nós mesmos imaginamos, é

muitomaior do'qué nossa simples realizaçãopessoal, nossa paz de espírito, ou mesmo
nossa felicidade, Emuitomaior que nossos sonhos, nossa carreíra profissional emaior
que nossa própria famílía,

Se nós quisermos conhecer o verdadeiro motivo porque existimos e estamos
neste planeta, deveremos começar por Deus e não por nós mesmos. Nós nascemos

segundo o propósito de Deus e para cumprir seus propósitos,Aprocurapelo sentido da
vida vem trazendo grandes pontos de interrogação no ser humano, e até este momento
amaioria dapopulação domundo ainda não o encontrou, pois, estão partindo doponto
errado: O próprio eu. Questionam-se coisas voltadas apenas para seu interesse

pessoal, como: "O que eu quero ser? O que deveria fazer com minha vida? Quais são
meus objetivos,minhas ambições emeus sonhos para o futuro?".

Pensar assim jamais nos levará a lugar algum e jamais saberemos os

propósitos da vida. A Bíblia nos diz: "A vida de-todas as criaturas estão nas mãos de
Dcns; Ele é quemantém todas aspessoas comvida".

Quando partirmos do pente de Deus para nós, é que fará total diferença,
começaremos a conhecer e v;m uma nova realidade de vida, novas perspectivas e

novos princípios que farão toda a diferença para nós e nossos filhos, família e amigos
que nos rodeiam, assimcomopara toda a sociedade.

,
Venha conhecerjunto conosco, através daPalavra deDeus ospropósitos para

a sua vida, e desfrutar da segurança, paz e benção que são únicas e exclusivamente
recebidas de Deus .

Esperamos por você.

Domingo
lüh - Crescendo com a Palavra
19h - Culto da Familia!C\llto Infantil

Segunda-Feira
2.Oh - Casados para Sempre
21h30 - Esportes

Terça-Feira
O§h30 • Café COUl Deus (Oração)
19h3.O • Cullo de Oração 1Mães queOram

Quarta-Feira
19h30 - Culto daVitória

Quinta-Felra
ISh - Crescendo com a Palavra
16h - Mães que Oram
2.Oh - Intercessão Empresarial

Sexta-Feira
19h30 . Grupos Familiares

Pr.Edilberto Tischner

Sábado
09h as J 1 h • ETELV (Escola Teológica)
14h as16IJ - BTELV (Escola Teológica)
19h - Encontro de Jovens e Adolescentes

Ministétio Vida Kids - Ministério de Jovens - Ministério Casados para Sempre - Ministério de Intercessão
Ministério de Louvor - Ministério de Dança Profética e Teatro - Ministério de Missões

Ministério de Libertação - Ministério de Ensino - ETELV (Escola de Teologia)
Ministério de Bmpresários, Adhonep e Intercessãô Empresarial- Miuistério de Ação Social

Ministério de Evangelismo - Ministério das Mulheres

I
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Completou 08 anos dia 15 Adriano Mathias. Parabéll!t cos
padrinhos Eno e lIete, dos primos Sandro, César e Sara

Extra

PÁGINA DA CRIANÇA

Por Daniele Santos e
.

Fabiane Martins
recepcaocçocorreooopovo.cornbr
As fotos deverão ser enviadas até às 12h de Quarta !

o garotão Carlos Eduardo
Protska completou 5 anos no

dia 13. Felicidades dos pais
João e Dinalmar

O CORREIO DO POVO

As fotos publicadas nessa página vão
concorrer uma peça de roupa no final do mês
da NICOLODELLL Mande sua fotinho também!

Airton Gnewuch comPletOI!?�2 anos ontem. Felicidades
um beijão dos pais Molar e Goldi, e irmã Josiane
<::»

o sorridente Carlos Henrique Schwartz completou 1 aninho
no último dia 08. Parabéns dos pais Adomiro e Tânia

II

�;�� .

\,
l
k1 . i

, ,«4«f"»��:¢"'�>@���
.. .,4 Os padrinhos Dé e Val"mandam urfí"beÜ.ão paragatinha Gabriela, Gas.cho �omp�etou 2 an?� .91a a afilhada Nattália Garcia Stortti que 'plfssa9. Parabéns dos pais Joao Jaime e Patr\Çla enfeitando a coluna essa semana ,�.�

\
t

\
I
J
�

f

•
"

.
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I Enfeitando a coluna, a fofucha Jéssica
f ' Amanda de Lima, Para a alegria dos pais

Suzana e Antonio

O pequeno Matheus Jair Consoni
completa 1 ano dia 14. Quem de�.!tl.!"
felicidades 'são pais e seu irmãó

•

(--.... ,-

No próximo dia 20 a gatinha Pamela Cristina
11 anos, Muitas felicidades de toda
a família que te ama muito

A princesinha Ana Carolina Demarch
,

completa 10 meses dia 19
Jackson Jung completou 10 anos ontem. Rodrigo Gustavo Scheller recebe dos pais
Felicidades de sua mãe Clara e seus irmãos Sandro e Adriana parabéns pelo seu 4°

aniversário

• Colorir

0.-

• Rindo
Juquinha e a Fessora

A professora pergunta para o Juquinha o nome

de duas partes do corpo
humano. E o Juquinha responde:
-Essa é fácil, fessora. Zoio, zouvido, zumbigo,
zunha.
Aí a professora diz para ele:
-E você vai receber uma nota começada com i.
E o Juquinha fala:
- Oba! Zoito , zoito e meio .

,"

_j! ��a: Posto
e �ta

MarcaUa � J

O Rua Joaquim Francisco de Paula, 303

�IPREÇO DE FÁBRICA
(47) 3275-1926

• Você sabia?
... que um pica-pau dá mais de
cem bicadas por minuto numa

árvore, para
procurar formigas. 'Chega a

.

'1 por dia!

lh.
\;;;
1

Felicidades para Cauã Silva Noauls que completa 1-1
anos amanhã. Parabéns de

sua mãe Margarete, vó, tios e primos

,(

.,

Em pose para a coluna Gabriel Stinghen de
Souza que completou 6 anos dia 14. "Você
é o nosso doce de coco com chocolate",

beijos de seus pais

Participação c

Envie sua piadinha,
curiosidade ou

charadinha pra gente!
Nosso e-mail:

1.0
E W E A R
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vida",
derreteu-se
a atriz. É o

casal20 de
Hollywood!
·87

Lauro Grassmann dedica o tempo vago a uma

atividade nada comum, a fabricação de harpas.
Com o crescimento do setor musical na cidade,

ele espera ter o trabalho reconhecido.

N' os fundos. de sua

casa, Lauro

Grassmann, 62
anos, juntamente com um.
amigo começou a

realização de um sonho.
Ele trabalha com

marcenaria deste os 14
anos quando morava com

os seus pais em Tangará,
no meio-oeste catarinense,
no Vale do Rio do Peixe.

Com 33 anos, Lauro

mudou-se para Foz do

Iguaçu, cidade que faz'
fronteira: com o Paraguai.
Nesta época ele gostava de

apreciar os paraguaios,
exímios tocadores de harpa,
que se apresentavam nas

�� praças da cidade.

Juntamente com à flauta a

harpa é um dos

instrumentos mais antigos e

sua existência é contada em

fábulas, poesias e trabalhos
de artes em períodos antes

de Cristo, na Babilônia e

Mesopotâmia. Ela teve

origem nos arcos de caça

que taziam barulho ao

roçarem na corda, por isso o

formato triangular. São os

paraguaios que difundiram
a cultura de tocar harpa na
América Latina.
Aos 45 anos, Lauro e sua

. família vieram para Jaraguá
'610 Sul, mas as belas harpas
paraguaias não saiam de .

sua mente. Ele até pensou

.

em importar um
'.

instrumento do país

vizinho, mas a distância e

o alto custo do

equipamento não

permitiram a aquisição.
Foi quando ele e seu

amigo Antônio Grah,
inspirados na capa do vinil
'Vozes Del Paraguay'
tiveram a idéia de fabricar

harpas por conta própria.
"É uma paixão antiga e

para quem tem talento não

precisa de curso para

aprender", confessa. Lauro

não teve muitas

dificuldades para
confeccionar as harpas. Já
que tem urri.a longa
experiência com
marcenaria. Ele trabalha
com o conserto de outros

instrumentos musicais,

restauração de móveis,

patrimônios antigos e com

a fabricação de artigos em

madeira, como tripé para

quadros, caixas para
orquídeas, entre outros.

Até agora os amigos
confeccionaram cerca de
seis peças, elas são feitas
sob encomendas, pois sua

fabricação artesanal requer
muito trabalho. Segundo
Lauro, uma harpa de 72
cordas leva em média 20

dias de trabalho contínuo.

Por enquanto, as harpas são

feitas apenas nos horários
de folga. Uma harpa do

Paraguai chega a custar U$
7 mil e as fabricadas em

Jaraguá ficam por volta dos
R$1,8 mil. Lauro acredita

que com os constantes

eventos de música em

Jaraguá e no Estado Q

trabalho será reconhecido.

"

SERViÇO
"

,

. "
'"

�

o que:
Harpas feitas em

Jaraguá do Sul

Custo:
R$1,8 mil

Informações:
9902-8334

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

CINE SHOPPING 1
A Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(14h - Sab/Dom/Qua)
MQtoqueiro Fantasma
(21 h20 - Sex)
Apocalypto'
(15h40, 18h20, 21 h -

Sab/Dom/Seg(Ter/Qua/Qui)
CINE SHOPPING 2
Pecados íntimos
(21 h30-
Sab/D.om/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 -

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

Joinville

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

Todos os dias)
A Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(14h30 - Todos os dias)
Cine Cidade 2
DeJa Vu

.

(16h30, 19h, 21 h30 - Todos os

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

Todos os dias)
Cine Mueller 2
Letras e músicas
(21 h50 - Todos os dias)
Norbit
(1 snso, 15h50, 17h50, 19h50 -

Todos os dias)
.

Cine Mueller 3
Borat
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - Todos
os dias).
Letra e Música
(14h, 16h30..: Todos os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
A Rainha
(14h10, 16h30, 19h1 0, 21 h30-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Motoqueiro Fantasma
(1Ah30, 17h, 19h20, 21 h50 -

Todos os dias)
.

Cine Neumarkt 3
Nornit
(15h, 17h1 0, 19h15, 21 h20 -

Todos 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
(16h1 0, 21 h1 O-Todos os dias)
Letra e Música
(14h, 19h - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6

.

Borat
(16h, 18h, 20h, 22h - Todos os

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

I

� SERViÇOS

Exposiçã9
JARAGUA DO SUL
Museu Wolfgang Weege -

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

história"
(8 a 25 de março)

Festa
POMERODE
Clube de Caça e Tiro Germano
Tiedt
"Festa da Puxada" .

(amanhã, a partir das 10 horas)

extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O 'CORREIO HÁ 20 ANOS
-

Prefeitura vai promover um novo recadastratamento imobiliário

_','

O CORREIO DO POVO

Encerrava-se no dia 17 de março de 1987, segundo a edição de 7 a

13 desse mesmo mês do Correio do Povo, os prazos para as

tomadas de preços destinados à aquisição de materiais e

contratação de mão-de-obra para a construção de uma creche e

posto de saúde na Barra do Rio Cerro, com uma área de 1.116,65
metros quadrados.
Da mesma forma, até o dia 30 de março, estava aberta a

concorrência pública para contratação de serviços técnicos
\ especializados de recadastramento imobiliário da área urbana do

município. O que se pretendia era a atualização de todos os imóveis
urbanos edificados e não edificados, para que se pudesse cumprir a
justiça tributária.

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

• ANIVERSÁRIOS

I

I I

1'7
C

. Judacefs.
Feliciano Uller
Patrick Pierre da Costa
Wilmar Karsten
Ra' undo SchW.

J
.

a Fintá
toreno Marquardt
Anelise Roesel
Emílio João Wilke .�

Diógenes Dariq$
Pradl.

EI, e KoSlop
Nadir Zastrow
Rubio Rodrigo Costa
Anelise Hornburg

.

Ra 10.erto P.
Ral do Schw
Gilmar Kern
Caroline Naiberg
Guilherme A. Wei
Djpoi.N.Dalcanel
AnGer.de Avilâ�'
MaiKsl A. Voelz
Ana Carolina Ziene
José Brenag
r Mara Ma

ipins
D latz
Claudete Raasch
Silva Janete R.M
SChirlei Cristina K

I :
I :

São José de Arrmatéia
São Patrício
'-

eaulo de C,�O$tantinQplª�.tU :<;<

1855
A capital de Sergipe é transferida

arª Aracaju. primeira cidade

jada do 8.r:ªsil:
�1950

, Descoberto novo elemento
leo, o caHfQrnio.

;�,_:(�:lh
"*\'0

Em tempos de muito calor... Os pobres gatos persas e himalaias com seus

grossos casacos de pele sofrem. O gatão de 8 quilos, Tchumi, tenta todos as

posições para se refrescar, em um momento de distração foi clicado pela
leitora Marilene Giese.

, '

I
.

I :

I :

r!

FLORIANÓPÓLlS
MíN: 20°; MÁX:25°

..

�1993

��.�coberta a P1�ior baçtéria já
"yista, a Epulopisbium fishelsoni.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Vendas
Nos dias 19, 20 e 21 de

março será promovida um

curso de Televendas - como

otimizar as vendas por
telefone - no Saint
Sebastian Flat. Informações
pelo fone 3371-6757.

�Curso
O Sesc está oferecendo,
nos dias 20 e 22 de

março, o curso "Caixas
com técnica Jacarelado".
O valor é de R$ 35. Vagas
limitadas, contato no

3371-8930.

�Posse
Acontece dia 29 de

março, às 20h, a posse
da nova diretoria da

Associação Empresarial
de Guaramirim. O evento
será no Parque de

Exposições Pref. Manoel
de Aguiar.

zuela dec
15 dià is que oitÀiJ�!itm

dados vene eísnos foram
mortos por guerrilheiros
'colombianos.

• PREVISÃO DO' TEMPO

Tempo fechado em Santa Catarina

Aumidade do mar deixao dia com muita
nebulosidade e sujeito a chuva em todo o

estado, moderada a forte em alguns
momentos, especialmente do Planalto ao

Litoral. Temperatura mais amena. Vento de
sudeste a leste, moderado.

.

� Jaraguá do Sul e Região

SEGUNDA d TERÇA
MíN: 20° C "'" MíN: 19° C
MÁX: 28° C MÁX: 28° C

Q", DOMINGO

MíN: 22° C
MÁX: 27° C

HOJ�
MíN: 23° C
MÁX: 26° C

� LAGES
MIN: 18°; MÁX: 220.

Sol com nuvensChuvoso Chuvoso Sol com nuvens

� Fases da lua

• LegendasCRESCENTEMINGUANTECHEIA NOVA

�0G."
Ensolarado Parcialmente Nublado instàve! Chuvoso Irovoada

nublado

03/03 12/03 18/03 25/03

'.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• NOVELAS

� GLOBO -18H

O'Profeta
Marcos tem uma visão dos cães

ameaçando Sônia. Ele manda que
Sabine vá embora. Sônia protege o

ventre com as mãos, quando acuada

pelos cães. Julieta espanta os cães e a

leva de volta para a casa. Sônia sente
dores. Henrique mente para Ester que ia
entregar os cheques para Moreira.
Ester pede desculpas. Abigail e Cida
procuram pistas do pai verdadeiro de
Analu. Sabine vai à fábrica, o que irrita
Ruth e Clóvis. Sabine avisa que Marcos

.

está desconfiado. Julieta alerta Clóvis
, que Sônia e a criança que espera

correm perigo. Joélson mente que
recebeu uma herança e Tainha o abraça.
Flávio diz a Moreira que pagou a Camilo
pela informação sobre o paradeiro da
filha.

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Ed salva Arthur, que vibra por ter
encontrado a água que Tio José tanto
falava. Gui exige que Maria ao menos se

despeça de Lance, mas ela resiste.
Giácomo diz que Tadeu sente falta de
Lance e ele nega. Marquinho reage,
mas Lance garante ao diretor que o filho
ficará com ele, já que Dorinha está

viajando. Gui vê Elizabeth e Juan juntos.
Husseim dá a entender para Jo que
Lance trabalha no parquinho. Arthur
descobre que o poço era falso e vende o

sitio para Juan. Maria Clara se

impressiona com Gui. Jo encontra
Lance no parquinho e o abraça. Gui fica
furiosa por Arthur ter vendido o sitio
para o aliado de Elizabeth. Arthur pede
ajuda a Lance para reverter a venda.

� GLOBO - 21H

Paraíso Tropical
Antenor diz que Teima planejou tudo

para extorquir dinheiro de Daniel. Olavo
diz a Fred que ele será seu aliado na

ascensão na empresa. Jáder viaja com

Bebel. Daniel contrata Sobral para
descobrir tudo sobre Teima e Vitor e

para descobrir o paradeiro de Paula.
Neli muda de atitude quando descobre

que Fred está em reunião com Olavo e

vai trabalhar na empresa. Raul ouve

Olavo dizer que os gerentes regionais
serão demitidos e avisa Heitor. Neli
devolve a pulseira para Camila.lracema
pede a Vidal que não alugue o

apartamento para Virgínia. Olavo pede
que Jáder arrume uma cópia da foto da

prisão. Sérgio respira aliviado quando
Ana Luísa diz que não vai se preocupar
mais com o sumiço da fruteira. Vítor diz

que apagou a foto digital.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Laura tem pena que Cecília esteja
pagando por tudo aquilo. Roberto diz a

Paulo que chegou praticamente junto
com Juba ao trem fantasma. Silvia quer
a gravação que Lili fez no parque para
entrega à polícia. Ruth escuta a

discussão e se diverte dizendo que uma
delas pode ser a assassina de Ramalho
ou seus companheiros... Tavinho e

Betinha demitem Frederica. Zé Diacho
propõe a Maurinho trocar o mapa com o

veio de diamantes pela sua liberdade.
Ele não aceita o suborno e diz que
entregará o mapa aos verdadeiros
donos: os Guaporás. Jurema se enche
de orgulho de Maurinho.

� RECORD - 20h

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

procuração e Helio dá um adiantamento
a Patricia. Ao depor, Lucilia passa mal
diante das acusações de que seu

marido era traficante de drogas e que
estava ajudando a tornar a boca de
fumo para Joana e Miguel. Num
exagero de falsidade, Erlnia 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.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

"'"

��FAMA ��TRABALHO ��MARCADO
Após participarem do Gabriela Duarte não Carolina Dieckmann já
reality show BBB7, Iris e resistiu ao convite de tem data para subir ao
Flávia já estão colhendo os Walcyr Carrasco para altar. Segundo o Jornal
frutos da fama.

Integrar o elenco da nova
Extra, a bela pretende se

Segundo o colunista Daniel casar com Tiago
Castro, do jornal "Folha de trama das sete, Sete Worcman em maio. A
S.Paulo", as ex-sisters Pecados Capitais. data final, no entanto,
foram convocadas para Gabriela já está mais ainda não foi fechada,
uma reunião com Mário tranqüila em deixar sua porque eles ainda estão
Lúcio Vaz, diretor-geral filha, Manuela, de 7 em dúvida entre algumas
artístico da Globo. Nos meses, para pegar no casas de festas. A
bastidores da emissora, batente: Agora é só se cerimônia será celebrada
especula-se que as duas

preocupar com o que por um rabino, já que o

podem integrar o casting ,,t, noivo é judeu. Apesar de
de atrizes e Iris já teria até vem por aí. Ela encara ,6

querer tudo dentro dos
lugar para estrear nas papel de Miriam, uma e

conformes, Carolina já
telinhas, no programa "A diretora de escola avisou que não vai se
TJrma do Didi". públíca. casar no civil.

FIM-DE-SEMANA, 17/18 de março de 2007 I 7B

.SUDOKU
• x

8 4 5 , 2

1 4 3 , 5

7 9 4 8

4 5 6
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3 8 4 2

2 1 6 5
j
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9 '6 " 3 1
,,<

5 1 3 4 ,

�

1 4 5 6
I
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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

��A OUTRA·
A performance de
Alessandra Negrini como a

irmã malvada da mocinha
Paula impressionou os

autores da novela, Gilberto
Braga e Ricardo Linhares.

"Vimos as primeiras cenas

gravadas e ficamos muito
satisfeitos. Ela está

excelente, dando um

show", conta Linhares. O

telespectador val conhecer
a vilã na semana que' vem;
mas Paula e Taís só vão se

encontrar no capítulo 40,
que vai ao ar em abril.

��MUDANÇA
.

Angelina Jolie disse que,
, antes de Brad Pitt, que ela

não pretendia casar nem
. §�� i

engravidar: "Ficamos juntos .:;:',.; I
porque somos parecidos. E - �< :
ele é um pai fantástico. Não ,

ficou assim por minha causa:;"':;
'# "t;

Foi ele quem mudou minha '

vida". "Se a idéia é ter dez IT

filhos, melhor que as criançás=,
cresçam enquanto somos

'"

Jovens. Noite passada, :: i
,

perguntei ao Brad se
'J;:: 'i

devemos pensar nisso e ele':�;,
, ...... t

respondeu que sim", ;'�',
confidenciou Angelina. :;<:'

.-", .

. "" �l.t

i�� r)
�.G;b
:!����

� • DIVIRTA-SE

• HORÓSCOPO

Mande sua piada para o Extra;�;j:
extra@ocorreiodopovo.com.bt f)

�lt} �
..

�----------------------------,�..:�
Guerra e Paz ' "', :

", I

DOsisbsoldados conver�am n� qUar�el:'t I
. I

- ,a e, eu sempre quis servir o exercia.
. (!"

I- E mesmo? - pergunta o companheiro - Por quê?
- Porque sou solteiro e gosto de guerra! ':i� !
- Ah ... Eu também sempre quis estar aqui... :: .,'; I
- Que ótimo! - comemora o outro - E por quê? '�11- Porque sou casado e gosto de paz... :

.

rI
"","'
'
.. (':.

Freguês Assíduo
.

!)
Há mais de dez and o Manuel so freqüentava aquele restaurante. :;�g
De repente, começa a ir ao concorrente, do outro lado da rua. .' �\
UI}1 dia o dono do primeiro restaurante o encontra na rua e diz: -. '!C;
- O Manuel, o que foi que houve? Nossas refeições não lhe :! i3

agradam mais? '. Wi
• r'

- Não, não é nada disso! Estou apenas obedecendo ordens do • ,}
:'0T

meu dentista.
-: !:)

- Do seu dentista? l;,J
- Exatamente! Quando lhe mostreium dente que cota ele me pediui:�)
para passar a comer do outro lado. : ..��

-----------r': r; I,
<]�ir I�------- ��i!�
� a I
;� ti !

::ó I', .
", _,

SOBRE O JOGO
• SOLUÇÃO'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

29 8 3 457

6 1 4 3 2 8 7'9.5
7 5 2 9

,

1 4 5 8,3(9
3 6 9 1 j 7! 2
2,7 8 6 5 4

4 9 6 87 3 5 2' 1

5 2 7 6.' 9 1 3 4'8
,

8 3 1 2 4 5 9 6 7

I
,

I

:;: Vi I''�;"I
:> �'!� !
,-� 1

-. Capricórnio 22/12, a 21/1 :-.;�
.::-]

A sorte é que já é fim de semana e eventuais ....

assuntos profissionais podem ficar pra Segunda;� �
feira. Não que você não cesse conta, claro, vocfr �
está sempre preparado. E que sua praia está _.::'
sendo invadida por outras excitantes marés ... E '�:
por que nãoaproveitar para surfar em ondas de :;;::
puro prazer? Vista sua melhor produção e vá ',.:6-

f":;::r::e:�:;a:'::2 i:; i
A viagem poderá ser tamanha que você não I
consiga lembrar quando era sono ou quando �z:;E:;;
vigilia; qual pedaço era sonho e qual realidade. �:::..

..;,Hãn? Não venha dizer que não estamos falando .,> .

de você, que nunca lhe aconteceu. O incrível é .�. �
que sua mente privilegiada processa tudo e é :<�.,

.

capaz de tirar disso um texto brilhante, uma .:� i
música inspiradlssima, uma tela genial... "�;i: i
Peixes 19/2 a 19/3 ,;i,

Vênus, o planeta dos relacionamentos, transita emin
Touro até 11/4 e pode proporcionar momentos . :)
lindos no convívio diário com pessoas. Você fica
mais comunicativo e sociável e, assim, poderá ver,=!
como aqueles à sua volta gostam de você. Muitas'9
vezes, piscianos mergulham em seu mundo e não)
se deixam receber, ou, ainda, temendo sofrer, se .rr
colocam na defensiva... .H

,

Libra 23/9 a 22/10
Não importa se você voa de Boeing, monomotor
ou aviãozinho de papel. Ou, vá lá, se não decidiu
ainda qual deles usar... Os tempos são de
fecundas aterrissagens. Cuidado, porém.
Emoções em excesso podem encharcar a pista,
provocando derrapagens ... Mantenha-se no

comando para o que der e vier; não é hora da

s&gurança apática de um piloto automático.

Áries 20/3 a 20/4
Pare, olhe, escute. Experimente privilegiar os
sentidos à ação. Não, não precisa correr para a

aula de ioga ou de tai chi mais próxima. A
proposta é mais Simples: às vezes, para um

grande guerreiro, depor as armas é o comecinho
da vitória. Vale lembrar a canção popular: "tudo é
uma questão de manter a mente quieta, a espinha
ereta, e o coração tranqüilo".

Câncer 21/6 a 21/7
O que é isso que se agita aí dentro desde cedo,
nessa área às vezes difusa e nebulosa que é o

centro do seu peito, caranguejinho?
Sentimentos inundam feito leito de rio agreste,
desenhando seu rumo ao passar. Ei, não
consuma energia se debatendo! Pra não correr

o risco de se afogar, entregue-se ao fluxo das

águas, flutue e contemple o azul do céu.

Touro 21/4 a 20/5
Taurinos vivem com a sensação de que matam
um leão por dia. E, na maior parte das vezes,
matam mesmo. Mas sabe aqueles dias em que

-

parece que até os leões e outros bichos
conspiram a favor? Os astros estão mais do que
favoráveis, praticamente torcem por você: com
todo esse seu carisma & charme, é dia de
amasso no portão, no sofá, no chat, no cinema ...

Leão 22/7 a 22/8
Estão estranhando sua pose de felino mansinho,
é? Estão griladíssimos com seus modos pra lá de
misteriosos? Se dar publicidade aos seus afetos
vai revolucionar a floresta, fique na sua ... Pra que
rimar amor e dor?, como diz a velha canção que
a voz do leonino Caetano renovou. Não se exija
coerência cristalina, meu rei. Fidelidade, antes de
tudo, aos seus sentimentos.

Escorpião 23/10 a 21/11
Sua mais notável arma está com a cotação
altíssima nos mercados futuros. Hein? Quem
falou em ferrão? É do seu poder de sedução que
se trata aqui. .. E também da sua sensibilidade
inata, um poder de raio X capaz de escanear e

mapear qualquer um em segundos. Aproveite
sua considerável desenvoltura emocional e jogue
limpo: aposte as fichas em você mesmo.

Virgem 23/8 a 22/9
Os céus andam querendo lhe pregar peças. Não,
nada a ver com as engrenagens do mundo, que

I

você metodicamente põe a rodar com sua

perícia e pragmatismo. Só estão tentando
distraí-lo, estimular seus sentidos, derrubar o
dique de emoções represadas, fazer você sentir
saudades até do que nem conhece. Veja só a

audácia do cosmos! Se bem que ...

Sagitário 22/11 a 21/12
A sagitariana Adélla Prado é quem dá o mote:
"De vez em quando Deus me tira a poesia. Olho
pedra, vejo pedra mesmo". A poesia costuma se

esconder ou aparecer disfarçada quando
estamos sobrecarregados, preocupados ou

mesmo cansados. Que tal conjugar alguns
verbos quase líricos? Desacelerar, relaxar-sentír,
se emocionar, sonhar...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Leve seu coração para um passeio diferente:
deixe que só ele decida onde e com quem ir.
Apenas siga-o de perto, discretamente. Não ouse

interferir com intelectualizações, ressalvas, mas e

porquês. Perigoso? Para um dos gêmeos, talvez.
O outro já está louco que isso aconteça. Ah, não
esqueça de combinar o horário da volta, ele pode
gostar dessa liberdade toda e ...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Por Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

FEIJOADA
É bem neste sábado que a minha
querida Heike Weege, from Pomerode,
promove a primeira Feijoada do
Momma. O babado começa às 11 h da
manhã, com a participação dos grupos
de pagode Black Samba e Nosso Jeito.
Toda a renda será revertida em prol do
Hospital eMaternidade Rio do Texto.

HAPPY HOUR
Essa é para agendar! Sempre com

intuito de angariar fundos para
melhoramentos da entidade, a

Associacão de Amigos do Autista
(AMA) de Jaraguá do Sul promove no

. próximo dia 28 de março o seu

tradicional "Happy Hour", O evento

vai acontecer no Clube Atlético
Baependi, a partir das 17h.

O CORREIO DO POVO

Embora sem partido definido, o jovem empresário
Cristiano Panstein já está a mil em campanha para
disputar uma vaga na Câmara de Vereadores de
Jaraguá, em 2007. Quem viver, verál

Amanhã, domingo (18), quem recebe todo o carinho
dos amigos e familiares pela estréia da idade nova é
minha querida sobrinha Cibele Vieira Nagel. Parabéns'
e aqui vai uma bitoca especial!

Quem se formou ontem, dia 16, em Administração
e Marketing pela Unerj foi o bem lançado Rodrigo
Muller. A cerimônia foi realizada no Teatro da Scar
e o jantar com baile, com toda a pompa a que têm
direito, aconteceu no aristocrático Clube Atlético
Baependi.

Hoje os chefs Julmir Rozza e Flávio Hornburg
promovem novamente, na residência do próprio
anfitrião Julmir,_a tradicional feijoada dos sábados. A
feijoada deles é light e tem vários acompanhamentos
especiais para comer e beber!

.

Na próxima segunda-feira (19), o festeiro e gourmet
dos bons Fred Fabris (Óptica Safira) recebe todo o

carinho dos amigos e familiares pela comemoração
de mais um aniversário. O festerê para comemorar a
data será na quinta-feira no futebol GT Society.

Apaixonados pela boa música, os roqueiros Ari José
de Souza, Richard Hermann, Thiago Furtado
Nicolodelli e Alan Taschner estarão presentes em São
Paulo, no Estádio do Morumbi, no próximo dia 24 de
Março, curtindo a lenda viva do rock inglês Roger
Waters. Quem pode, pode!

Hoje a gatinha Anna Laura Rozza Rocha, filha do
Juiz de Direito Márcio René Rocha e da escrivã
Anna Lúcia Rozza, recebe tedos seus amiguinhos
no restaurante Papaloni, para comemorar em

grande estilo seus seis aninhos. Ana Laura, além
da big festa, ganhará da mamãe e do papai o
Beethoven, um cachorrinho da raça Beagle.
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