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• PELO BRASIL

Palocci lança
, livro e conta por
que caiu

O livro Sobre formigas
e cigarras, escrito pelo ex

ministro da Fazenda,
chega às livrarias de todo

país. Nele, Palocci dá sua

versão para a avalanche
de denúncias que
enfrentou e revela
bastidores do governo que

ajudou a construir. No

episódio Francenildo
Costa, que determinou
sua queda, assume apenas

� um "erro político" e

garante não ter ligação
com a quebra de sigilo
bancário .. _ 82

VIOLENCIA

Desempregado
agride a própria
mãe, de 72 anos

Jacir Santana agrediu com

o cano a mãe Isabel Silva
,Dutra. O crime acoriteceu

"

emGuaramirim • 4

.

ANTIGUIDADE - Vende-se,
roda dentada de engenho,
aprox. 95 anos. R$ 2.000,00. '

Tr: 3376-5131.

AR CONDICIONADO - Vende
se, c/1 0.000 btus. R$ 100,00
neg. Tr: 3371-5904. :

,

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.609 • R$ 1,00

PENTA _
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A taça é, catarinense

obrigado pela torcida, abraços.
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Na mira do Pan 2007'
FOTOS: PIERO RAGAUI/OCP

o jaraguaense Samuel Lopes recomeça os treinos para disputar o segundo Pan da carreira e espera ficar entre os oito melhores

REFORMA 'Prefeitura nos Bairros' leva
saúde e Iazerao Santo Antônio

Comissionados
são de novo alvo
de mudanças

Mais de duas mil pessoas
participaram do projeto
"Prefeitura nos Bairros",
que aconteceu no sábado,
na Escola Municipal
Francisco Solaman, Bairro
Santo Antônio.

Orientações sobre IPTU,
agricultura, exames médicos
e odontológicos e oficinas
foram alguns dos sei:viços
oferecidos. • 5

Nas duas últimas semanas,

o prefeito Moacir Bertoldi
(PR) exonerou, nomeou e

remanejou 23 funcionários
em cargos de confiança. As
mudanças integram a

reforma administrativa,
que prevê economia anual
de R$ 2,5 milhões .• 3

CassdAlh" A',,'wtiadm
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(47) 3371 7511
Advocacia Empresarial
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TRÂNSITO

Mais um final de
semana violento
na região

Mário Hengelmann, 52
anos, morreu ao colidir de

,

moto contra uma

caminhonete na BR-280,
em Guaramirim, no
domingo à noite. A Polícia'
Rodoviária Federal'
registrou outros acidentes
com feridos na região
durante o fim-de-semana.
.5

*1
i
MíNIMA

Sol com mutas nuvens

durante o dia e períodos de
céu nublado. Noite com

muitas nuvens .• 86
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• EDITORIAL

OPINIAO

Democratas
O direito de divergir e o

direito de fazer oposição fazem
parte do rol de direitos funda
mentais, não só da pessoa,'mas
também da Democracia. Por isso
se revestiu de importância o

encontro da cúpula do PFL de
Santa Catalina realizada ontem

pelamanhã noHotelCambirela,
em Florianópolis, em que entre

outros assuntos se discutiu a

mudança do nome da agremiação
para Democratas.

Não que o nome de uma

sigla vá provocar grandes
mudanças no País. O que é

importante é o momento

escolhido pelos pefelistas para
fazer esta mudança. Afinal de
contas, o PFL foi o único

partido que realmente ficou na

Oposição ao Governo Federal.
Nem o PSDB, que concorreu

diretamente com Luiz Inácio
Lula da Silva à Presidência da

República conseguiu fugir do
velho cacoete da política
nacional, de adem aos pode-

É preciso deixar claro
à Nação de que existe
oposição e que ela
defende acima de tudo
a Ilemocracia, a livre
iniciativa, e o

direito adquirido"

rosos.

Na reunião de Florianópolis
ficou claro que o nome Demo
cratas ainda não é definitive.
Mas é por aí que os quase ex

pefelistas querem seguir: deixar
clare fi Nação de que existe

oposição e que ela defende
acima de tudo a Democracia, a
livre iniciativa, a Educação e a

Saúde pública e de qualidade e

o direito adquirido.
Vem em boa hora também

porque o Governo Lula
engendra um duro golpe nas

opiniáo@ocorreiodopovo.com.br

liberdades democráticas ao

propor a criação de uma rede
nacional de tv chapa-branca. A
chamada Rede Pública do
Executivo sacaria do contri
buinte R$ 250 milhões. Mas
isso sairia barato se não fosse o

fato de que o Governo querer
mostrar (leia-se impor) sua
opinião via tv ao povo
brasileiro.É uma facada nas

costas da Democracia.
E é para evitar que este tipo

de despropósito ocorre que é
necessário ter Oposição. Não se

está aqui defendendo o voto,

qualquer liderança ou qualquer
futuro candidato dos Demo
cratas. O que está se defen
dendo é a necessidade de ter e

fazer Oposição num País em

que instituições como o

Congresso Nacional mostram
se extremamente frágeis e

maleáveis quando se deparam
com a força do Executivo. Este
roteiro é antigo e o final do
filme todo mundo sabe.

• ENTRE ASPAS
"O presidente Lula está com uma preocupação centrada nos jovens e adolescentes
em situação de risco. Ele é um condutor político sofisticado. Se engana quem pensa
que ele é um empirista ou puramente instintivo."
Tarso1lenro, ministro da Justiça.

"Em toda a minha vida eu sempre aceitei desafios arriscados e deram bastante certo".
Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo, sobre a possibilidade de ser convidada para assumir o Ministério do
Turismo.

•

"Se levar em conta a afinidade do ministério com o perfil, com o currículo dos indicados, o único que
tem envolvimento com agricultura, J orofissional da área, sou eu. Mas é um mundo político, é
uma decisão política, e quando a cecisào é política não se sabe o critério que vai valer".
Valdir ColaHo (PMDS), deputado tedera, v l£dllil8I1se, um dos cinco indicados ao Ministério da Agricultura.

• PONTO DE VlfTA

QUO VADIS?

O título deste artigo signifi
ca em português "Para onde
vais?" e é também o nome de
um filme clássico de Hollywood,
estrelado por Robert Taylor e

Deborah Kerr. Entretanto, no
artigo desta semana, o título

procura refletir sobre as

mudanças no perfil dos jovens
acadêmicos de nossa região.

Que fatores fiz.er am-n o
mudar? Num primeiro plano é

possível notar que o estudante
quer e precisa do conhecimento,
mas de urna forma mais focada
e mais direta.

Não se concebem 11lcÚ Ins

tituições sem visões claras do
mercado, pois o sistema em que
todos vivemos é capitalista e

age de acordo com regras do
mercado, que passam a ser

adaptadas para o mundo educa
cional. Quando a compe.ririvi
dade no setor da educação era

menor, era possível não olhar o
estudante diretamente, não

r rguntar o que queria ou

r1"<;ejava.
Entretanto, a competitivi

dade aumentou exponencial
mente e o perfil do acadêmico
mudou drasticamente:

- O jovem que iniciava no

mercado de trabalho apenas
corn () ensino fundamental ou
m. dio concluído, agora chega
ao ensino superior em busca de

respostas concretas para o seu

dia-a-dia. E a mudança, na

IT 'inda das vezes, é acornpa
n:'u. .. :l de perplexidade e desejo
dus rES de que as coisas conti
nuassem exatamente como

eram.

Mais de 60% dos
estudantes do ensino superior
<;8 ,do sexo feminino. O mundo
\ " .rativo é duro, árduo e o

trabalho se reveste de sua

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

importante força de trabalho e

posicionamentos de vida.
- Continua a haver um

distanciamento entre a: teoria
em sala de aula e a prática do
mercado de trabalho. Sejam as

instituições grandes ou peq
uenas, cosmopolitas ou locali
zadas em países emergentes, é

importante que estejam atentas

a esta demanda.
Particularmente, não vejo

como justo ou injusto, porque
periodicamente, as IES fazem

reavaliações do percurso,
melhorando e percebendo as

mudanças. Quem ganha com

isto, certamente são alunos e

professores, que se tornam mais

capazes de enfrentar desafios e

mudanças. E em um nível
macro, é a sociedade a grande
beneficiada por profissionais
mais conscientes e mais claros
em seus objetivos e metas.
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• DOS BLOGS

lii;J�m�ilnicANZIAN
Fora Bush?
É inacreditável a cara de
pau e a insistência com

que a nossa classe política
teima em querer torrar
dinheiro público. Nem três
meses se passaram desde a

proposta de quase dobrar os
salários dos parlamentares,
fala-se agora em um

, reajuste de 28% para
a verba de gabinete dos
deputados. Nesse caldo,
agora surge a proposta do
senador Edison Lobão
(PFL-MA) de se fazer um
plebiscita-para a criação do
Estado do "Maranhão do Sul",
Com mais vagas de
deputados para o contribuinte
carregar nas costas .

Enquanto só olham para a

própria carteira, os nobres
parlamentares e o

Executivo se esqueceram de
uma importante medida do
PAC para tentar conter
o gasto público: limitar o
aumento anual da folha de
salários do funcionalismo
à inflação acrescida de um

reajuste real de 1,5%
ao ano. E o povo gentil,
quando sai à rua para
protestar, é para reclamar
do Bush.·

�fcanZian@fOlhasp.com.br

• DO LEITOR

1!lJhiNASSIF

Governo e

indicadores
o Ministro da Educação
Fernando Haddad anuncia
liberação de verbas amarrada
a bons indicadores de
qualidade na gestão. O novo

Ministro da Saúde fala em
.

trabalhar em cima de
indicadores. O Ministério da
Previdência avança cada vez

mais em indicadores de
eficiência. Em todos esses

casos, com ampla aprovação,
mesmo de jornais críticos ao

governo, Finalmente o poder
público começa a descobrir o

óbvio: a necessidade de
rnedir resultados
permanentemente, e de fixar
metas de aprimoramento
contínuo. Ainda está em

tempo de o governo Lula
montar uma Secretaria
Especial que se dedicasse em

tempo integral a desenvolver
indicadores de desempenho,
não apenas para as funções
fim como para as funções
meio, retomando as

intenções pioneiras de Luiz
Carlos Bresser-Pereira, que
acabaram abandonadas no

governo FHC, logo após sua

demissão. Está em tempo.

� hHp:/fluisnassil.bllg.ig.com.br

I iH]:J 3;i ieiBENEVIDES
O jogo dos

jogadores
'J

A temporada européia de If

futebol vai até maio, mas muitoil•
jogadores já estão tratando do
futuro. Em tempos de futebol J

globalizado, nem sempre a c..

cotação do craque guarda er

relação com a performance 'If'

esportiva. Ronaldo Gaúcho tern,
compromisso assinado com o .'

Barcelona até 2010, recebe 10 :
milhões de euros por ano, mas

11 ':l

gostaria de assinar um novo

contrato, mais vantajoso e

longo. No alto mundo da bola,
os jogadores perceberam o jogo
da economia. Juninho
Pernarnbucano e Rabinho

..,...,

também ameaçam mudarde ',:
emprego. Juninho tem contrato

�

.:
com o Lyon até 2008 e quer ! :�

renovar até 2010, mas o clube s�

lhe propõe apenas um ano; 'lU

Rabinho não quer saber de )'/1
.. �

grana nem da duração do ;}I,

e'Jcontrato com o Real, quer /,

, .

apenas jogar e Fabio Capello �,i!

P,lnão deixa, Dentro de campo,
desde que perderam a Copa do
Mundo, não vão nada bem os �

nossos Ronaldinho, Juninho e �.8
Rabinho. Na mesa de :"

�

\.1negociações, porém, estão
jogando como nunca. 11j •

üq
--------------------_,r,

� hHp:/lesportes.nominimo.com.br

• Lourival Karsten .

Adfllil1istrador

OS MIGRANTES SÃO PROBLEMA OU SOLUÇÃO?
comunidade em que vive.

Desta forma, sob o ponto
de vista econômico, um

migrante é em princípio um

ganho tanto maior quanto
mais perto estiver do início da
idade economicamente ativa
e quanto mais longe estiver
da aposentadoria. A

vantagem será aindamaior se
o migrante tiver uma sólida

formação profissional, pois.
.

representa uma importação
de cérebros.

No entanto, enquanto um
nascido no município já está
inserido no nosso meio, um
migrante é elemento estranho
que, em primeiro lugar,
precisa um lugar para morar

e um emprego que permita

,1'1
sua subsistência, além de.,
algumas outras facilidades. _

O grande desafio, para ?-j �
sociedade e o poder públicqr',>
é realizar os investimentos "
( 1 J

que permitam a adequada.,
absorção domigrante sem que I

tenha de buscar subemprego�:. '1
e sub-moradias em áreas comJ[11
pouca ou nenhuma estrutur'h��,
urbana bem como pro"'ilh
porcionar as condições para
continuar seu desenvol
vimento profissional e sug',i1
integração com a cornuni-'
dade. j]

Com certeza o mígranterê
indesejável representa umau:

minoria dentro deste grupo -rr

que tanto ajuda nossa cidade -,'

- 11
----------------------------------------------------------------------_ ,�l

a crescer.

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

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

'1Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
r '.o
11'l

. )

Os migrantes respondem
por grande parte do cresci
mento da população de nossa
cidade, assim como em pelo
menos dois municípios
vizinhos.

Esta chegada de migran
tes - normalmente pessoas
atraídas pelas oportunidades
de emprego que Jaraguá do
Sul oferece nem sempre é
bem vista por parte da
comunidade.

Devemos lembrar que sem

trabalhadores não há como

fazer produção e um ser

humano leva pelo menos 16
anos do seu nascimento até
iniciar a sua vida produtiva
e exige um significa tivo
investimento da família e da

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RJFORMA ADMINISTRATIVA: PROMESSA DE ECONOMIA DE R$ 2,5 MILHÕES AO ANO

G-overno modifica o quadro
'de servidores comissionados\

....Só nas duas últimas
� semanas, foram 23
1 nomeados, exonerados
) ou remanejados

:] CAROLINA TOMASELLI
It JARAGUÁ DO SUL

Enquanto o projeto da
''1 reforma administrativa não

fJ chega à Câmara de Verea
b dores, o prefeito Moacir
Cf Bertoldi (PR) segue promo
v vendo alterações no quadro
b de funcionários em cargos de

confiança. Depois do anún
cio da extinção de três dire
torias - Segurança e Cida
dania, Cultura e Turismo-,
e da Codejas (Companhia de
Desenvolvimento de Jaraguá
do Sul), em fevereiro, o que
se seguiu nas duas últimas
semanas foram exonerações,
nomeações e remaneja
mentos de servidores dentro
do que preconiza a reforma.

Após mais de dois de

governo, o objetivo é enxugar
a máquina administrativa
com a redução significativa
do número de funcionários

Dança das Cadeiras - 5 a 12/03

de confiança, promessa feita
par Bertoldi durante a

campanha eleitoral. Apesar
de não saber informar

quantos cargos serão extin

tos ao todo, o prefeito infor
mou mês passado que a re

forma pretende gerar uma

economia anual de R$ 2,5
milhões aos cofres públicos.
A mudança no atual

organograma - será a ter

ceira - dependerá da apro
.

vação dos vereadores, mas
em se tratando de funções
comissionadas ou gratifica
das, o prefeito tem total

autonomia para contratar,
exonerar ou remanejar servi
dores. O prefeito Moacir
Bertoldi (PR) está em Brasí

lia, mas, segundo o chefe de

Gabinete, Celso Pirmann, o
projeto da reforma encontra
se na fase de definição das

funções. Depois o texto será

encaminhado para o Gabine
te de Planejamento e Gestão,
que vai realizar o estudo de

impacto financeiro. Por

último, segue para o departa
mento jurídico, onde o proje
to é elaborado, e então para
a Câmara.

NOMEADO.S
Edson Pedro 'Piotto! sub-c()()rdenad.Or de Conselhas;
Sandra Maria Blesing, assistente de Pn�mações e [Jivulgagâo da
Secretaria de Desenvolvimenta Econõmiç();
Valéria Vasel, Sub-coordenador de servíços pQplicos qa Secrçtariª
de Obras..

Perguntinha
Será que o estacionamento

r rotativo de Jaraguá do Sul,
) que o prefeito. Moacir
i Bertoldi (PR) pretende
I reimplantar, virá com os

mesmos problemas do antigo,
sem nenhum critério técnico

I e focado na multa? Os

�. otoristas já estão preo

cupados. Se está difkil andar
pela cidade depois das

mudanças no trânsito, com o

estacionamento rotativo ficará
difícil também para estacionar.

Interesse(s)
N a semana passada,

Bertoldi foi a São Bento do
Sul conhecer o sistema de
estlaciona�ento rotativo do

município. Tomara que
tenha se interessado também
por outro projeto do prefeito
Fernando Mallon (PMDB),
o que proíbe o nepotismo na

:((Idministração pú.blica.
��roposta que tramita na

Câmara de Vereadores.

Aliás
Pessoas ligadas ao governo

anterior revelaram que foi
encomendada pesquisa de
rotatividade cujo resultado foi
negativo: Jaraguá do Sul não
necessita de' implantar a

chamada Zona AzuL
Se a Prefeitura insistir,

precisa abrir concorrência, já
que o serviço é exploração
remuner�da do espaço público.
Até porque, tem pessoas que
tem calafrios só de ao ouvir o

nome CartãoJaraguá.

Esperança De toca
A Prefeitura divulgou que- -

o governo federal vai

repassar aomunicípio R$ 5 i7
milhões para saneamento

básico. Mas, no ano passado,
o Samae (Serviço Autônomo
de Água e Esgoto) reajustou
a tarifa em quase 30%,
alegando falta de recursos

para investimentos. E ai, se

chegar o dinheiro, a tarifa
será reduzida?

J�

Os nobres vereadores
. deram mais urna demonstra

ção de des�onhecimento da
lei. O projeto só não virou lei

municipal porque Raulino foi
alertado da inconsti-tucio

nalidade e da ilegalidade.
Estranho que a Secretaria

da Câmara e a assessoria

Jurídica não detec-taram o

.absurdo.
'.

\)

O CORREIO DO POVO

Vereadora se filia ao

PTdoB e cria comissão
JARAGUÁ DO SUL

. Depois de mais de dois
anos sem estar filiada a um

partido, a vereadoraMaristela
Menel confirmou o ingresso
no PT do B (Partido Traba
lhista do Brasil). Ela é

responsável pela criação da
comissão provisória do partido
em [araguá do Sul, constituída
este mês, assumindo a presi
dência e também a coordena

ção regional da legenda, que
na esfera nacional existe
desde 1989.

"Minha intenção é re

novar a política em Jaraguá do
Sul, criando um partido novo,
sem vícios, e comnomes novos

para disputar as eleições para
prefeito e vereador", explicou
a vereadora, informando que,
apesar dos convites feitos por

GUARAMIRIM

PFL deve manter
atuais dirigentes
o PFL de Guaramirim

deverá manter os atuais

dirigentes pelo menos até

outubro, mesmo com a

instituição de comissão

provisória por conta da

mudança no nome da sigla. A
partir do dia 28, o PFL vira PD
(Partido Democrata) . Segun
do o presidente Valério Verbi
nem, é consenso manter a

atual direção até outubro,
quando dévem ser formali
zados os diretóriosmunicipais.

partidos já constituídos,
preferiu optar por uma legenda ",
novanomunicípio. A escolha

pela legenda resultou de
contatos com a direção esta

dual do partido, presidido por )",
José Paulo da Cunha. é:(:

Maristela acumula passa- _<)

gens pelo PMDB e PFL. Pelo .

primeiro, foi ca�didata a
J:' .

deputada estadual em 1998 ,f,

-'qe eleita vereadora nas

eleições de 2000. Em 2002,
'"

já pelo PFL, concorreu pela
..

segunda vez à Assembléia :l I

Legislativa, e, em 2004, foi '')

reeleita vereadora com 1401 <}
votos. Ela já pediu para ser ')

incluída na Comissão de ,.. i

Legislação, Justiça e Reda-
>1

ção Final da Câmara, da qual
b

estava impedida de
d

participar por estar sem sr, .

partido. (CT) 'i l

IPTU
.

�
.1 iEXONERADOS

EFETIVOS
Daniela Lapes Baldussi, servente da Secretaria de Educação;
Elisa Maria RO$setti Hille, enfermeira da Secretaria de Saúde;
Fábio José de Souza, auxfliar de imprensa da Secretaria de
Desenvolvimenta Econômico;
Ivo Knut rs Júnior, médica da Secretaria de Saúde.

.
Katiane rizani

.

ai, recepcionista dáSecretaria de Saúde;
I Kelly Kopm er, auxiliar de odontologia;
Marise L Orthmann, secretária de Centro de Educação Infantil;
Míriani Finilli, médica da Secretaria de $aúde;

COMISSIONADOS
.

, Bertalina Pellense, sub-coardenador dê serviças públicas da
W ;Secretaria de Obras;

Carmem Candini das Santas, ,diretora de Centra de Educação;
Francisco José Cândido Filho, sub-cobrdenadar de serviços
públicos da Secretaria de Obras;
Inês Marlene Kasmirski; coardenadora de contrale;
SérgiQ Zapellá, c00rdenador de trân�ita �de transporte.�\Wi' . fI:i81

REMANEJADOS
- Carlos Fernanda MineI, exonerado do cargo de, diretor d.e
Ãrticulação de Governo e l10meadp eoordenaâer de Con$elhõs;

"
- Francisco Jungblut, exonerado da Coordenadoria da guarda
municipal e nOqleado coordenaQqr de Trân$ito e Wan
-lvone N. Brock, �xonerada.do cargô de diretQra
de .Borba e nQmequadiretorado CMEI'OnéJja .MüUer�
- Jair Luís Pedri, exonerado da Diretoria. de hlabitação
secr�tátio éxecytivo da Comdec;
;- Leônidas Nora, exonerado do cargo de diretor de Turismo; e

fi nomeado assessor de Gabinete;
- Ra:ul Henrique das Santos, exonerado do cargo de.assistente de, .

Promoções e Divulgação da Secretaria de Desemtolvimenl0
Econômico, e nomeado coordenador de Turismodamesma pasta:

'

- Sérgio Alves de Andrade, exonerado (lo cargo de sUb-cQorderlador
de t�çnologia da informação, .go Gabinete de Planejamento e Gestão",'
e n()m�ada.•.• snb·coordenadof de dívida ativa da Fazemja.

, .. , )J-'
_" .. , -":- _':,i.,:"- ..

..: ,......
.. ..

"

-:'0', _,_ .�< -

..

':j ..

Arrecadação
chega a R$ 8 mi.
A Prefeitura arrecadou

R$ 8.072.748,00 com IPTU

e Taxas de Serviços Públicos,
somados os pagamentos à
vista e da primeira prestação
dos impostos parcelados, A �"
informação é do secretário ;'/1
da Fazenda, Alexandre Al- ,";'

ves, destacando que o

montante representa 55,35%
do valor lançado de
R$ 14.583.821,00 para este

ano, com 38.209 carnês

dis tribuídos.

Razões
o Estatuto da Cidade - de

2001 - obriga a realização de
audiência pública, de
conferência e exige maioria

qualificada na Câmara de
vereadores. Além do mais, o
projeto é matéria do Plano
Diretor e área rural é

competência federal, pelo
Incra, que tem normas legais
próprias.

'1 .

J

Que medo
A vereadora Maristela Menel (PTdoB) esta tendo

dificuldades para conseguir apoio à proposta de emenda à
Lei Orgânica para Jaraguá do Sul, que proíbe a contratação
de parentes do prefeito, vice, secretários, vereadores e

presidente ou diretores da administração pública. Para ser

protocolada na secretaria da Câmara, são necessárias quatro
.'

assinaturas de vereadores. Até ontem, só tinha uma: da
"

própria Maristela, apesar das declarações de apoio.
"1

É o medo de ser "prejudicado" no futuro. ��
Retomando
Membros do diretório do PT de Jaraguá do Sul, informaram '11

que o presidente interino do partido, Mário Pappen, pretende ',;:;

fazer uma revolução interna. Quer é resgatar algumas
"

f'bandeiras e rediscutir as propostas da legenda para a cidade.
.qA ação €Omeçará com a mobilização da militância e, em

seguida, com reuniões nos bairros.

Propostas são bem-vindas. É preciso apontar os erros, mas
apresentar possíveis soluções.

Nepotismo
A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius. ' J

(PSDB), nomeou o marido, Carlos Augusto Crusius, como';
presidente do Conselho de Comunicação Social do governo. 'I
O decreto, publicado na semana passada, estabelece que o

. cargo não tem remuneração. O Conselho foi criado pelo
"

mesmo decreto. O marido trabalha como articulador do
governo nos bastidores.
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ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR: MENINA DE 8 ANOS DE IDADE TERIA SIDO ABUSADA PELO TIO

Acusado depõe por agressão e

tentativa de homicídio hoje
Em Guaramirim,
filho bateu no rosto
da mãe com um cano,

na manhã de ontem

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM

Eduardo Silvano Luz, 54
anos, acusado por tentativa de
homicídio na manhã de

domingo, deve apresentar-se
na delegacia hoje para depor.
Ele é acusado de atirar em

Lírio Jaime Riga, 45, em uma

casa na Rua América Costa,
.
Bairro EstradaNova. Segundo
a polícia, Luz deverá respon
der por lesão corporal e porte

" ilegal de arma de fogo. Tam
• bém serra investigado se ele

I'
,atirou emRiga com a intenção
'�e matar.
"" ,

,

Riga 'disse à polícia que
Luz estava agredindo e

ameaçando de morte os

moradores de uma casa na

vizinhança. Ele teria ido à
residência para tentar apazi-,�

guar a briga quando Luz atirou
em sua perna esquerda. Em.. "

seguida, fugiu em um Ford/
Escort placas MBM-3320, de
[araguá do Sul e se escondeu
em umamata na Rua Prefeito
José Bauer - nas proximidades
da Associação Recreativa

. .Caixa Econômica Federal -

onde o veículo foi abando-

PIERO RAGAZZI/OCP

,

Polícia encontrou revólver calibre 32 e munições em automóvel abandonado durante fuga, no domingo
nado. No interior do automó
vel foram encontrados um

revólver calibre 32 marca

Taurus, além de munições,
AGRESSÃO -Namanhã

de ontem, o desempregado
Jacir Santana, 43, agrediu a

mãe, Isabel Silva Dutra, 72,
com um cano. O crime acon

teceu na casa dela, na BR-280,
perto do centro de Guara
mirim, Isabel, que usa c'àdeira
de-todas, teve ferimentos no

rosto permanecia em .obser

vação no Hospital e Mater-

nidade Santo Antônio até o

fechamento da edição. Santana
foi levado ontem à tarde para o
Presídio Regional de Jaraguá do
Sul, onde permanece par tempo
indeterminado. Segundo a

polícia, ele estava embriagado
quando agrediu a mãe.

ATENTADO AO PUDOR
No fim-de-semana, a mãe de
uma menina de oito anos

registrou boletim de ocorrência

por atentado violento ao pudor
contra o tio da criança.
Segundo a polícia, o fato teria

acontecido no fim do ano

quando as duas foram visitá
lo em [oinville, mas a mãe

soube somente agora. Ele teria
acariciado os órgãos genitais
damenina emandado que ela
fizesse 'o mesmo. A criança
será submetida a um exame

de corpo delito, para saber se
houve abuso sexual, e está

recebendo acompa-nhamento
psicológico do Conselho
Tutelar domunicípio.O bairro
onde elas moram não foi

divulgado.

�f�;Evento atrai mais
f��
�;�de duas mil pessoas
JARAGUÁ DO SUL

r, •

,1.'.-
'. A Escola Municipal,I,
Francisco Solaman, no Bairro

ç. ,
Santo Antônio, foi paleo do
'projeto "Prefeitura nos
::;.

_�'bairros", no sábado.O evento
J>,

'" - que compreendia a região
: 'formada pelos bairros Tifa

;';...Monos, Nereu Ramos, Santo
�f. Antônio e Três Rios doNorte
t: I...

C' - foi prestigiado por mais de
\

"

(. �çluas mil pessoas.
Ij) f

_ O público teve acesso a
(J!

r.'- orientações sobre pagamentoJl,

� do IPTU (Imposto Predial e

.�" Territorial Urbano), palestras
'l�: educativas, exames médicos e

C' odontológicos, exposição de

o Jotografias, pintura facial,
shows musicais e outros

t(.'

::; serviços. Cerca de 200

!::\( voluntários participaram do
encontro, que também conta

com parceria do Sesc (Serviço
�

Social do Comércio), Polícia
Militar, Aadav (Associação
dos Amigos dos Deficientes
Auditivos e Visuais), Corpo de
Bombeiros, Hospital e

Maternidade Jaraguá e outras

entidades.
A professora Rose

Michelson Reichert, 42 anos,

aproveitou a tarde para se A Pintura facial foi uma das atividades

informar sobre estações de
tratamento de água,
inseminação artificial em
animais e decupagem de
tecidos. Já a filha Beatriz, 8,
participou de uma oficina de

confecção de chaveiros.
O próximo evento acon

tece no dia 14 de abril, no
BairroBarra do Rio Cerro, em
local a ser definido. Até fim
do ano, o Projeto Prefeitura
nos Bairros vai atender os 38
bairros do município, divi-
didos em sete regiões. (DZ) Crianças aproveitaram o "Prefeitura nos bairros" para fazer arte

>
"

Coloque uma estrela para guiar o seu futuro.

Para superar os desafios da vida, é preciso coragem e sabedoria.
Você pode escolher crescer ao lado de um guia que possa
orientá-lo e indicar as melhores direções, Com mars de cem anos

de experiência na arte de educar, o Marista oferece as

condições necessárias para que você tenha uma bagagem repleta
qe valores'paraa vida, com a certeza de saber investigar e poder
percorrer os diferentes caminhos com segural')ça e fírmeze;

Por isso, na hora de escolher quem vai conduzi-lo pelo
mundo chamado conhecimento, escolha o Colégio Marista.

A estrela que leva você mais longe .

f

*!:;::� C O L É G I O

o1'fif. MARISTA
� SÃO Luís

COMUNICADO

Conforme boletim de ocorrência 00050-2007-01696, ÁGUIA BRANCA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, inscrita sob CNPJ 01.424,342/0002-82,
informa que foram extraviados da empresa filial em Jaraguá do Sul (sediada na

rua Eurico Duwe, nO 3285, bairro Rio da Luz) extraviados em local incerto e não
sabido as notas fiscais fatura na de controle do formulário nO 000956, 000957,
000961,000970,002336 à 002339 e 002347, série 2, Era o registro a efetuar,

COMUNICADO DE RECAll AOS

PROPRIETÁRIOS DOS VEíCULOS
DA MARCA RENAULT.

A RENAULT DO BRASIL SA CONVOCA os proprietários dos
veículos SCÉNIC abaixo identificados a atender ao seguinte recall:

Modelo Ano de Fabricação
SCÊNIC gasolina 1.6 16V 1889 a 2005

"

N° de Série dos Chassis: 93YJAOO25YJ049774 a 93YJAOO225J612892

SCÊNIC Hi-Flex 1.6 16V 2005

N° de Série dos Chassis: 93YJA15355J577081 a 93YJA15255J613977

SCÊNIC gasolina 2.0 8V 1898 a 2001

N° de Série dos Chassis: 93YJAMG25YJ049877 a 93YJAMG352J314883

SCÊNIC gasolina 2.0 16V 2001 a 2005

N° de Série dos Chassis: 93YJA1D351J136268 a 93YJA10355J611047

Data do Início do Atendimento: 20/3/2007

Local de Atendimento e Agendamento do Serviço:
Rede de Concessionárias RENAULT

Componente(s) Envolvido(s): fecho dos cintos de segurança
dos bancos dianteiros,

Razões Técnicas: possibilidade de quebra do fecho dos cintos

de segurança dianteiros,

Solução: substituição dos fechos dos cintos de segurança dos
bancos dianteiros,

Conseqüênc!as: em caso de acidente, pode aumentar o risco
de ferimentos graves ou fatais, observadas as condições de
funcionamento do componente.

Para informações adicionais consulte:
Rede de Concessionárias RENAULT ou 0800 055 5615

ou www.renault.com.br

RENAULT
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Noites mars frias marcam o outono deste ano
Mas os dias frios
devem começar apenas
na segunda quinzena
do mês de abril

GENIELLI RODRIGUES
JARAGUÁ DO SUL

este outono não sofrerá
influencias de sistema de

grande escala, conhecidos
comoElNifio e LaNifia, como
o que aconteceu no ano

passado.A LaNifia proporcio
nou menor oscilação da

temperatura entre dias frios e

por isso também que osdias

começam a ficar mais curtos.

Segundo Francine, as

camadas de ar frio se deslocam
da região polar até. os conti
nentes e sem a ação dos
sistemas de grande escala,
deve-se manter a caracterís-

Box: ,

Outono:
20 de março a 20 de
junho

Temperatura:
300e de dia e 17° e à
noite

Previsão:
Mais oscilações de
temperatura e chegada
gradativa do Inverno

Fonte:
Epagri/elimer

Com a chegada do outono, hoje, a população espera que a temperatura fique mais amena

Outono começa hoje, às quentes, pois as massas de ar ticas originais dessas massas,

21h07min, e vai até o dia 20 deixaram o tempo firme por ou seja, o frio. O volume de
de junho. A,Previsão para este um período maior. Para este chuvas no outono também
ano é que a estação que ano, a previsão é que tenha diminui em relação ao verão.

antecede o inverno mante- mais oscilações de tempe
nha suas características típi- ratura, sobretudo em um curto

cas e bem definidas. Ou seja, espaço de tempo. Conforme a

temperaturas mais elevadas meteorologista, o outono de
durante o dia e declínio no 2006 foi atípico e este será

período danoite. Asmáximas normal.

para o dia são de 30ºC e à Quanto ao frio, ele deve
noite a temperatura deve ficar chegar no estado na metade
entre nos 17ºC, que pode até do mês de abril, com as

� diminuir com as massas de ar primeiras geadas nos pontos
frio. Conforme a meteo- mais altos como a Serra. No

rologista da Epagri/Ciram, entanto, o inverno vai aeon

Francine Gomes, este declínio tecer gradativamente. ''A ten-

j-noturno é algo que já está dência é que conforme o

! acontecendo no estado e é a inverno vai chegando esfriará
I

I tendência para os próximos ainda mais", informa. Isso se

: dias. dá pelo afastamento do sol em

I � Conforme as previsões, direção ao hemisfério Norte,
lo

I
I .

Llmpeza a seco é novidade em Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

O uso racional e

consciente da água é cada
vez mais debatido entre a

sociedade de consumo.

Pensando nisso, foi desen
volvido na Europa um

sistema de limpeza que não

utiliza água. É feito por
meio da aplicação de

produtos, que utilizam

pequenos panos e agem

pelo processo de cris

talização que frag-mentam
partículas de sujeira. Os

produtos utilizados têm

.
como base o silicone teflon
material biodegradável, ou
seja, não agridem a saúde
nem o meio ambiente.

Conforme Marco Anto-
I nio, gerente comercial da

empresa EcoWash, que
trouxe a novidade para a

região, a técnica é bas
tante difundida em cidades
maiores como São Paulo e

Curitiba e na Europa e nos

, Estados Unidos. Segundo
I ele, uma lavação de carro

normal chega a gastar 350
litros de água, sem contar

os resíduos que contami

nam a água de rios e a terra.

Marco garante que com

i este sistema são recupe
rados cerca de 80% da cor

, original do automóvel. A

I
I

�Q;
I

CÉSAR JUNKES/OCP

Como não utiliza água o processo de limpeza não faz barulho nemsujeira

lavação é realizada em 50
minutos e compreende na

limpeza externa e interna.
Para Marco, mesmo com a

utilização de outros mate

riais o preço é competitivo
para o mercado de Jaraguá
do Sul. "Eu acredito que

daqui alguns anos esta será

amaneira com que as pessoas
irão limpar os seus carros,

nosso apelo também é pelo
social", analisou.

A empresa aposta tam

bém em um sistema corpo

rativo, no qual a equipe vai

até o local de trabalho ou

casa dó Cliente para fazer a

limpeza do automóvel. Isso é

possível, pois o procedimento
não faz sujeira ou barulho.
Mais informações sobre o

siste-ma de limpeza no

endereço da EcoWash na

internet: www.ecowash
team.com.br.

.

,

Fim-de-semana com acidentes e morte na reçlão
,

, GUARAMIRIM/CORUPÁ

O fim-de-semana foi
violento no trânsito do Vale do

Itapocu. Somente a Polícia
Rodoviária Federal registrou ·12
acidentes de 'sexta-feira à

tarde até a manhã de ontem

naBR-280. A ocorrênciamais

grave aconteceu no km 48,6 da
rodovia emGuaramirim, às 23
horas de domingo. Mário
Hengelmann, 52 anos, que

pilotava amotocicleta Honda/
CBX 250 placasMBX-4885, de
Guaramirim, morreu na hora
ao colidir com a caminhonete
Nissan Frontier placas MCQ-
6093, de Blumenau, conduzida
por André Gustavo Gumz

Eichstaedt, 25. Omotorista da
caminhonete não se feriu.

Na madrugada de sábado,
.

uma colisão em frente à Weg
Química entre a caminhonete
Peugeot 504 placas LWf8760,
o Corsa MCN-7956 e o Gol

MBP-1664, todos de [araguádo
Sul, deixou o motorista do
Corsa em estado grave.
jackson Luciano de Oliveira,
28 anos, teve lesões na cabeça
e na face. Ele está internado
na UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) no Hospital da
Unimed, emJoinville, mas está
fora de perigo. O condutor do

Peugeot, Sandomar Nicocelli,
36, teve ferimentos leves,

Corsa flcou totalmente destruído com a colisão no sábado.

enquanto o motorista do Gol,
Tiago Fábio, 22, saiu ileso.
Segundo a Polícia Rodoviária
Federal, Jackson teria dormido
e invadido a pista contrária.

Em Corupá, dois acidentes
deixaram três feridos na BR-
280. O primeiro aconteceu às

16h45 de sexta-feira, no km
80,6, quando a motocicleta
Yamaha YBR placas MCD-

.

4012, chocou-se com o Uno

BIY-3259, ambos de Corupá.A
passageira da moto, Grasiane
Ferreira Nielsen, 17, que
estava grávida de cincomeses,
fraturou a bacia, . teve

hemorragia interna e perdeu o
bebê. Até o fechamento da

edição, ela permanecia
internada no Hospital e São

José, mas o estado de saúde não
foi revelado. O condutor da
motocicleta, Edson Alves, 24,

teve corte profundo na perna
direita. O motorista do Uno,
Adolar Alberto Heiden, 56,
não se feriu.
A outra ocorrência foi às 19

horas de sábado, no km 82, e
envolveu' a motocicleta
Honda/NXR 150 placasMDK-
4791, de Corupá, e o Monza

placas ACC4930, de
Navegantes. A condutora da
motocicleta, Alaís Teske, 17
anos, foi levada ao Hospital São
José com suspeita de fratura no
tornozelo. Por ser menor de
idade, ela não tinha carteira de
habilitação.O carona damoto,
Leandro da Silva Raimundo,
20, teve lesões leves. 'O
motorista doMonza, Francisco
Carvalho de Almeida, 38 anos,
e outras quatro pessoas que
estavam no automóvel não se

feriram.
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Encontro
Acontece hoje o 52º Encontro de Empresários. O evento

vai contar com a participação do diretor de pesquisa e

economista-chefe do Bradesco, Octávio de Barros.
Convidado da Associação Empresarial, o executivo fala
sobre "Cenários econômicos e políticos". O encontro marca

a solenidade de posse das diretorias da Acijs e Apevi. O
evento acontece às 19h30, no Centro Cultural da Scar.
Informações pelo telefone (47) 3275�7033 e pelo e-mail:
eventos@acijs.com.br. O Encontro de Empresários é
aberto a empresários, executivos, estudantes e comunidade
emgeral.

"Error solo" em Jaraguá
O espetáculo "Error solo" da Siedler Cia. de Dança, se

apresenta amanhã, às 20 horas, em Jaraguá do Sul. Para a

coreógrafa Elke Siedler, o espetáculo solo busca captar os
vários fenômenos que acontecem na mente humana
quando ocorre uma sensação de já se ter experimentado,
no passado, uma situação que está acontecendo no presente.

• O espetáculo acontece no teatro do Centro Cultural da
Scar, com ingressos a R$ 10,00 e R$5,00. No mesmo dia,
em Jaraguá do Sul, Elke Síêdler realiza oficina gratuita, às
14 horas. Informações no telefone (47) 3273�0989 ou pelo
e-mail: elkesiedler@yahoo.com.br.

Círculo de Leitura
FÁBIOSALUN

,�

Na próxima quarta-feira,
dia 28 demarço, às 17 horas,
reinicia as reuniões do
Círculo de Leitura. São
escritores, professores,
jornalistas, alunos, artistas,
pesquisadores e pessoas da
comunidade em geral
interessadas pelaboa leitura.
Nesta edição a convidada
será Taíza Mara Rauen
Moraes (foto), coordenadora

do Programa Nacional de
Incentivo à Leitura. O
evento é realizado pela
Design Editora, Livrarias
Grafipel e Editora daApeijas
(Associação dos Poetas e

Escritores de Jaraguá do Sul)
com apoio da UFSC. É
aberto ao público em geral.
Mais informações pelo e-mail
c i r c u l o d e l e i t u r a tgr
designeditora.com.br .

Vistoria
No dia 29 de março acontece em Jaraguá do Sul uma

vistoria em veículos utilizados no transporte especial
de passageiros, como vans, micro-ônibus, bestas, entre
outros. A informação é da Coordenadoria de Trânsito
e Transporte da Prefeitura. A vistoria é rápida e

compreende a verificação de lataria, buzina, luzes,
piscas, cinto de segurança, extintor, chave de rodas, pára
brisas, macaco, luz de ré, limpador do pára brizas, faixa
escolar, pneus, luzes superiores, tacógrafo, Carteira de
Habilitação e a higiene do�eículo. O evento acontece
no Parque de Eventos, das 8h30 às 12h.

mosaico@ocorreiodopovo.com.br

DNULG,çAD Curso

Lançamento de livro
No próximo sábado, dia 24 de março, acontece o

lançamento do livro "A Sapinha Meiga" em Jaraguá
do Sul. O evento será na Livraria Grafipel a partir
das 10 horas. A escritora Regina Carvalho é

especialista em obras de livros-sapos. A obra é de uma
sapinha "muito, muito louca", que encontra na poesia
e namúsica a essência da vida, As ilustrações do livro
(foto) são de Clóvis Geyer, que desenhou, digitalizou
e pintou no computador. O evento conta também
com a participação Samuel Lima e Carlos Cidade,
commúsicas infantis e a intervenção teatral dos atores
João Luís Chiodini e Liandro Piske. O livro custa

R$20,OO e a entrada é franca.

Páscoa
O GAS (Grupo dos

Amigos Solidários), iniciou
nesta semana a Campanha
da Páscoa Solidária, que
tem o objetivo de arrecadar
ovos de páscoa, no valor de
R$1,99 ou cestinhas para as

crianças carentes de Jaraguá
do Sul. A campanha aceita
também doações em

dinheiro. Mais informações
no telefone 3371�8765 ou

no email grupogastgl
netuno.com.br,

Fórum
Amanhã acontece o

Fórum de Entidades Não
governamentais para
Escolha dos Conselheiros
do Conselho Municipal de
Saúde, na gestão 2007 e

2008. Todas as instituições
representativas da socie

dade civil estão convidadas
para o evento. O Fórum
será às 18h30 no auditório
da Unerj.

Inauguração
Na próxima terça-feira,

dia 27 de março, será

inaugurada a Rua Avelino
Floriano de Borba no bairro
Ilha da Figueira que
recebeu pavimentação
asfáltica. O investimento
ficou em tomo dos R$281
mil e compreendeu 633
metros de extensão. O
evento inicia às 18h30 no

local a ser inaugurado.

Habitação
Na próxima segunda-feira,

dia .21 de março a Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul
vai entregar 21 casas do
loteamento Jardim das
Acácias, na localidade da
TuaSchubert. As residências
foram construídas dentro do
programa "Imóvel na Plan
ta/Associativo", com recur

sos do Fundo de Garantia por

Começa hoje o curso

''Análise de investimentos" é
um treinamento de

capacitação para pessoas que
queiram entender umpouco
mais sobre o assunto.O curso

acontece nos dias 21, 22, 28
e 29 de março, no Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul. Informações pelo
telefone 3275-7059 e e-mail

capacitaceozrg-acíjs.com.br,

Bota fora
A Associação de.

Moradores do Bairro dos -

Imigrantes e a Prefeitura
Municipal de Guaramirim
realiza o "10 Bota Fora do
Bairro dos Imigrantes de
2007". O evento acontece

no sábado, dia 31 de

março, das 8 às 12 horas.
Pode ser jogado fora

qualquer tipo de entulho,
galhos de árvores, materiais
de construção, entre outros.

Tempo de Serviço da Caixa
Econômica Federal. O dono
de cada imóvel tem até 240
meses para quitar a dívida.
As prestações são em tomo

de R$350,00. Cada casa tem
em média 56 metros

quadrados, com três quartos,
sala de estar, banheiro e

cozinha. Mais informações
no telefone 3376�0536.

O CORREIO DO' POVO

Rã-Bugio
Nas próximas semanas o

trabalho desenvolvido pelo
Istituto Rã-Bugiu deve

aparecer no programaGlobo
Ecologia. A equipe . de

produção esteve em Jaraguá,
Guaramirim e Corupá entre
os dias .16 e 19 de março
gravando as imagens. O
Gl�boEcologia é transmitido
pela Rede Globo aos sábados,
às 7 horas.

ARSEPUM - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MyNICIPAIS
DE JARAGUA DO SUL - ARSEPUM -, por sua Presidente, convoca todos
os associados da entidade, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA a realizar-se no dia 29 (vinte e Rove) de março de 2007 (dois mil
e sete), quinta-feira, às 07h30min (sete horas e trinta minutos), em sua

sede, sito, à Rua Arthur Günther, 350, Bairro Amizade, Jaraguá do Sul, neste
Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

CONTAS DA DIRETORIA E RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL, DO
EXERCíCIO ANTERIOR.

Não havendo quorum por ocasião da primeira convocação, a Assembléia
será realizada em segunda convocação, 30 min (trinta minutos) após, no
mesmo dia e local acima designado, nos termos que dispõe o Estatuto
Social.

Jaraguá do Sul (SC), 18 de março de 2007.

TACIANA TECILLA GESSNER
Presidente

POLICIAL

Acidente
Um homem foi
esmagado por um
caminhão no

estacionamento do

depósito da loja Casas
da Água, próximo ao

trevo do Centro
Integrado de Cultura
(CIC)" no bairro
Agronômica, na Capital.
O acidente ocorreu por
volta das 1 Oh da manhã
desta segunda-feira.

II OBITUÁRIO

Faleceu às 00:25h do
dia 19/03, o senhor José
Roux, com idade de 73
anos.O velório foi
realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e

o sepultamento no

Cemitério. Municipal da
Vila Lenzi.

Faleceu às 15:15h do
dia 17/03, a senhora
Marta Engelmann, com
idade 73 anos.O velório
foi realizado na Igreja
Evangélica Luterana do
Bruderthal e o

sepultamento no

Cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu às 13:30h do
dia 17/03, a senhora
Isolde Oliveira dos
Santos, com idade de 38
anos.O velório foi
realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi 'e
o sepultamento no

Cemitério Municipal da
Vila Lenzi.

.:J

'; t j

�, [

.,

Faleceu às 03:00h do
dia 17/03, a senhora
Asta Bauer Spliter, com
idade 82 anos.O velório
foi realizado na Capela
Mortuária Maria Leier e o

sepultamento no

Cemitério Municipal do
Centro.

n "

.I�

II INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,077 2,079 It

PARALELO 2,19 2,29 11

TURISMO 2,040 2,197 11

EURO

I COMPRA I VENDA I2,7817 2,7833 .

• BOLSAS DE VALORES .... ,

r
lJPONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 43.712 2,30%
11 DOW JONES (N. York) 12.226 096%
11 MERVAL (8. Aires) 2.030 2,26%
11 NIKKEI (Tokio) 17.009 1,59%

Cljll1ltt"D
0,6075% R$ 791 ,50

• CUB março
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CATARINENSE: DIFERENÇA PARA A CHAPECOENSE CAIU PARA TRÊS PONTOS NA CLASSIFICAÇÃO GERAL

�.

Juventus, do zaqueiro Luciano Sobrosa, se prepara agora para o confronto com o Brusque, no próximo domingo, em casa

Vaga para a Série C continua
no sonho do.Moleque Travesso
Juventus continua
em segundo no geral
e terá três desfalques
para próximo jogo

JARAGUÁ DO SUL

.... Depois da derrota por 2xl
para o Criciúma, domingo no

.

Heriberto Hülse, o Juventus,

cohtinua sonhando com a

vaga subsidiada para a Série
C.I Mas vê o sonho de' dis-

I
. _

putar uma competrçao
nacional cada vez mais

ameaçado. A Chapecoense,
que venceu o Brusque fora
de' casa por 2xO, agora está

apenas três pontos do

Mpleque Travesso. A rodada
de domingo pode ser

r, Adriano envolvido
. em nova confusão

De acordo com a im

prensa italiana, Adriano se

envolveu em uma briga
com o jogador de basquete
norte-americano Rolando

Howell, do Varese, da 1 ª

divisão italiana, em uma

boate de Milão, na madru
gada desta segunda. A
confusão teria começado'
depois que Adriano respon
deu a uma provocação de
Howell. Os dois conti

nuaram a discutir fora da
boate e tiveram que ser

separados.

decisiva. O tricolor enfrenta
o Ianterna do returno

Brusque, em casa, e a

Chapecoense recebe o líder
Criciúma no Índio Condá.

O Juventus terá três

desfalques para a partida de

domingo. Ivo e I taIl).ar
levaram o terceiro amarelo e

não jogam e o volante Fábio

Lopes foi expulso. Com isso,
Ernesto Paulo já começa a

quebrar a cabeça para
montar o time para o próximo
domingo. No lugar do
zagueito Itamar, é provável �
entrada de Diego, que'
cumpriu suspensão contra o

Criciúma. Já para omeio, nos
lugares de Fábio Lopes e Ivo,

.

o treinador deverá colocar o
volante Márcio Martins e o

ELEÇÃO

Dunga convoca
Ricardo Oliveira

experiente Ferreira para a

função de Ivo, ou pode
promover a estréia do recém
contratado lateral Alexan
dre.

Pata o técnico Ernesto

Paulo, o tricolor valorizou a

vitória. "Jogamos bem,
principalmente nos 30
minutos finais do segundo
tempo. Foi um jogo difícil,
contra a equipe mais gaba
ritada a conquistar o título",
disse o treinador. Ele afirmou

que o time vinha bem até

sofrer o primeiro gol, em

jogada do ala Fernandinho.
"Treinamos a semana inteira

para ter um cuidado especial
com ele (Fernandinho). Em
uma falha-nossa, acabamos

.
tomando o gol". R - Returno; G - Geral

Jovem talento procura
apoio no Motocross

O atacante Ricardo DIVULGAÇAo

Oliveira, do Milan, está de
volta à seleção brasileira.
Nome constante nas con

vocações de Carlos Alberto
Parreira, o jogador ficou de
fora da Copa do Mundo de
2006 devido a uma contusão

no joelho, e agora tem a

primeira chance com o

técnico Dunga. Ele. ocupará
o lugar de Rafael Sobis,
cortado devido a uma

torção no joelho, nos

amistosos, contra Chile e

.Gana.
�------

Rafael Becker disputa estadual

JARAGUÁ DO SUL

O jaraguaense Rafael
Cristiano Becker, de 11

anos, vem fazendo bonito no
Estadual e na Copa Norte
de Motocross. Como piloto
mais jovem, disputa com

garotos de até 15 anos na

categoria 85cc e ocupa o

segundo lugar na Copa
Norte. No Supercross
estadual, é o atual vice
líder e no motocross ficou
em quinto lugarna abertura
em São José.

• LINHA DE FUNDO

JoãoPessoa
No último sábado, encerrou a fase de classificação do Campeonato
de Futebol Suíço do João Pessoa. Até o momento, foram 26 jogos
disputados pelas 14 equipes. Pela Chave A, classificaram-se Kiferro,
Camisa 10 e Nacional; pela B foram Goiás/Tio Patinhas e Amizade e

pela C, C1 Sport, Internacional e Amovipa. Agora os jogos são
eliminatórios e começam no próximo sábado, às 15h com Kiferro x

Amovipa e Internacional x Amizade. Às 16h tem Nacional x C1 Sport
e Goiás/Tio Patinhas x Camisa 10. Os vencedores se garantem na

semifinal. Até o momento, o artilheiro é Jaison Eusébio, da C1 Sport,
com cinco gols marcados,

:l
--------------------_ . ....,.,.,

Copa Norte
o Vitória garantiu
classificação para a próxima
fase da Copa Norte ao bater o
América de Joinville, no

Bairro Rio da Luz, por 3xO, Já
o Caldas bateu a Arsiper de
São Bento do Sul por 3x1 e,
dentro do campo não

conseguiu a vaga. Mas com o

recurso que será julgado esta

semana, deve ficar com a

vaga,

Clínicas
No próximo fim-de-semana
dois eventos para os

amantes do esporte. No
sábado, a partir das 13h no

Jangada, tem Clínica de
Xadrez com o mestre
internacional Bolívar
Gonzáles. No mesmo horário
e local, acontece também a

Clínica de Basquete, Mais

informações na FME, pelo
telefone 3370-9555.

Escolares
As inscrições para dois
torneios escolares
continuam abertas. Até
sexta-feira segue o prazo
para o Circuito Interescolar
de Natação - Troféu Ernani

Volpi Coitinho e também

para a fase municipal do
Moleque Bom de Bola, Os
interessados podem tirar a

fichar de inscrição no site

www.fmejaraguadosul.com.br.

.

" rt-

--
I

Tênis de Mesa
Dois atletas jaraguaenses
conquistàram bons
resultados na abertura do
Circuito Estadual de Tênis
de Mesa, em Porto União.
'Jonas de Lima foi ouro nas

categorias juventudes e

rating A. Priscila Salvador
ficou com a prata na rating
B e o bronze na infantil.
Próxima competição será de
20 a 22 de abril, ern Videira.

orr

Flamengo. perde em

casa para o Caramuru
JARAGUÁ DO SUL

O time do Flamengo, do
. Bairro Garibaldi, recebeu o

Caramuru no domingo e foi
derrotado pelo time pome
rodense por 2xO, em jogo
válido pela, Taça Pomerode.
Com isso, o rubro-negro
jaraguaense ocupa a lanterna
da competição, pois ainda não
pontuou. Já o Vitória venceu

o Água Verde de Pomerode
fora de casa e chegou aos

quatro pontos, ficando agora'
na quarta colocação. O líder
do campeonato é o Água

-..;....�

.��
"';";'::::.;;j
-"

_-o:.,.;
Verde de Timbó, que venceu:

"

I

o Vera Cruz/Müller por lxO e:'_'
chegou aos seis pontos e ainda

�

não levou gol na competição.
. Nos aspirantes, o Flamengo

se saiu bem. Bateu o

Caramuru por 3x2 e agora é o

více-Iíder do campeonato com "

,�"
três pontos. O Vitória perdeu \,
por 3xl para o líder Água '

Verde de Pomerode e, com"
,'o

•.

isso, caiu para a .quarta",
colocação, também com três�l')
pontos. No próximo sábado, às :::
15h30, tem o clássico entre

.

Vitória e Flamengo, no Bairro ' ,

Rio da Luz. ....)0";;,
CÉSAR JUNKES/OCP ':;",:

Flamengo (branco) ocupa a lanterna da Taça Pomerode
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AtiraDor terminou
em segundo lugar,
11 pontos atrás do

campeão Luiz Bork

JUUMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul já tem

representante confumado nos

JogosPan-AmericanosdoRio de
,laneitp. O atirador Samuel

·

Lopes conquistou, neste fun-de-
· semana, a vaga na carabina
deitado e, com isso, disputapela
segunda- �ez a competição. O
jaraguaense terminou em

·

.. segundo lugar, somando as

:!quiltTO s�letivas disputadas, atrás
'do também catarinense Luiz

· 8drk, O·objetivo de Lopes é

�i:�iminar entre os oito finalistas,
· melhorandoo 13ºlugarconquis
tadonoPandeSantoDomingo,
em2003.

"Os favoritossãoos atiradores
dos Estados Unidos, Canadá e

Cuba, que são todos profissionais.

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

QUE VENHA O PAN: OBJETIVO DO JARAGUAENSE É FICAR ENTRE OS OITO FINALISTAS

Samuel Lopes garante vaga no Pan
A gente briga de igual para igual
com argentinos, chilenos e

venezuelanos, mas conquistar
uma medalha é difícil",
comentouo atirador. Lopes disse
que a etapa deste domingo, que
aconteceunoRio de Janeiro, foi
a que conseguiu pior resultado,
por isso ele descartou e somou

apenas as outras três, conforme
estipulava o regulamento. �O
tempo estava ruim, tinhamuito
vento e não consegui repetir os
bons resultados.Mas resolvi usar
o regulamento".

Lopes então usou os pontos
conquistados nas três primei
ras seletivas.' Em Timbó fez
680,9, emCuritiba (PR) somou
688,2 e em Resende (RJ) ficou
com679,7. Na últimaetapa, o
jaraguaense fez 676,4 e, com

y

� ,

A NATUREZA NAU TEM NADA CONTRA SEUS HABITOS DE CONSUMO.
MAS TUDO CONTRA SEUS HÁBITOS DE HIGIENE.

Você sabia que o plástico leva até 500 anos para se decompor? A natureza não tem nada contra seus hábitos de consumo, mas exige respeito;
não jogue lixo na rua a nas mates, evitando ti poluiçã.o, enchentes e alagamentos. Não jogue fora cigarr.os acesos, evitando incêndios, Feche bem

as torneiras, mmfira se há vazamentos e cmserte-es, evitando o desperdício. Governo do Estado. Com você, preparando um futuro melhor para

todos os catarinsnsas.

PIERO RAGAZZI/OCP

isso, acabou 11 pontos atrás de
Bork.

O atirador agora reinicia os

treinamentos, no estande da
Federação Catarinense de
Tiro, em Blumenau, já que
Jaraguá do' Sul tem apenas
estandes improvisados. Ele
espera poder fazer uma boa

preparação para a competição
que acontece em julho. Para
isso já está desen-volvendo um
planejamento de treinamento
diferenciado para poder che-, ,

gar ao Pan em suamelhor for
ma. "Gostaria de agradecer a
todos que de uma forma ou de
outra me ajudaram a conquis
tar mais esse excelente resul
tado. As seletivas forammuito

difíceis, mas no final o trabalho
e treinamento", finalizou.

Secretaria de Estado
do DesenveMlRelto
Sustentável SANTA CATARINA
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CHINA É RESPONSÁVEL PELO
CONSUMO DE CERCA DE 15%
DA ENERGIA PRODUZIDA
NO PLANETA TERRA EM 2006 w

[oCº�WDÕPÕVO
NORTE-AMERICANOS ELEGEM
VEíCULO MENOS POLUENTE.
CRESCE A PROCURA POR
BICOMBUSTíVEIS NO BRASIL ®

EDUCAÇÃO EM DEBATE

Piso de professores vai ao Congresso este mês
Salário de R$ 800
para jornada de 40
horas é considerado
muito baixo. Objetivo
é melhorar qualidade
de ensino do país
BRASíLIA

,

O ministro da Educação
Fernando Haddad disse

ontem, durante o programa
"Café com o presidente",
que o projeto de fixação do

piso salarial para professores
será enviado para votação
no Congresso até o fim deste
mês. "Nes ternos hoje 50%
dos nossos professores
ganhando menos de R$ 800
pormês, por uma jornada de
40 horas, é muito baixo",
disse o ministro, que

�participou do programa

como convidado especial.
A valorização do

profissional domagistério foi
citada pelo presidente Lula
como um dos pontos
principais do Plano de
Desenvolvimento da Edu

cação, chamado de "PAC
da Educação". "Com o piso
dos professores, a gente,
certamente, vaimelhorar o
nível e a vontade deles de

participar. Eu penso que a

proposta foi bem aceita pelo
conjunto da sociedade,
porque todo mundo sabe

que nós precisamos me

lhorar a educação no Brasil",
afirmou.

O objetivo do programa
é melhorar a qualidade do

aprendizado nas escolas
brasileiras e incentivar o

retorno de crianças que

abandonaram os estudos.

O-presidente Lula afirmou
que não quer que projeto
seja somente do governo,
mas que deve haver parti
cipação popular.

O governo, de acordo
com o ministro, vai ofe
recer apoio técnico e tam

bém financeiro para as

escolas. "Depende do mu
nicípio. Há cidades que

.

têm baixo indicador de

qualidade e precisa de

apoio técnico. Outras

precisam de apoio finan- .

ceiro e técnico", afirmou
Haddad.

De acordo com Lula, o
governo também disse que
vai instalar internet banda

larga nas escolas para

proporcionar a melhora
na qualidade do ensino.

Antônio Palocci lança livro e conta por que caiu

SÃO PAULO

O livro Sobre formigas e

cigarras (Objetiva, 256

páginas, R$ 29,90), escrito
pelo ex-ministro da Fazenda,
chega agora às livrarias de

.

todo país. Nele, Palocci dá
sua versão para a avalanche
de denúncias que enfrentou
e revela bastidores do

governo que ajudou a

construir. No texto, Palocci
traz à superfície um Lula

pouco conhecido. É o

presidente ortodoxo em

matéria de economia, que
jamais troca o certo pelo
duvidoso, e que, se estivesse
na fábula de La Fontaine,
que dá título ao livro, seria
uma operosa formiga -

nunca uma cigarra. Num
dos trechos mais intere

ssantes, Palocci conta como
Lula definiu metas estreitas

de inflação, mesmo quando
alertado para as conse

qüências que isso traria na

política de juros. "Inflação
baixa sempre foi questão de

,

DIVULGAÇÃO

Palocci diz que cometeu erro

político no caso do caseiro

honra para ele", disse
Palocci em entrevista a

ISTOÉ. "Isso revela que
nunca houve uma era

Palocci; o que existe, desde
o primeiro dia de governo,
é a era Lula."

Palocci narra episódios
curiosos da formação de

governo, como a sua

escolha, que deixou de lado
Aloizio Mercadante, e o

momento em que Lula

quase convidou Armínio

Fraga para permanecer no

Banco Central. O livro
também contém algumas
gafes. Numa delas, o ex

ministro admite que leu em

primeira mão a Carta ao

Povo Brasileiro para o

empresário João Roberto
Marinho, das Organizações
Globo.

Tais escorregões, porém,
não tiram o valor da obra,
que também aborda o

inferno pessoal do ex

ministro. Palocci atribui os

ataques que sofreu a duas
razões: a necessidade de

atingi-lo, quando se ven

tilou a hipótese de que ele

poderia concorrer à Presi

dência, e a oportunidade de

enfraquecer o próprio
presidente Lula.No episódio
Francenildo Costa, que
determinou sua queda,
Palocci assume apenas um,

"erro político", uma vez que
a quebra de sigilo, da qual
ele garante não ter tomado
conhecimento, ocorreu

numa área sob sua

responsabilidade.

DANIEL NE'/E S

. "New York Times"
fala de Inquisição

Nove prefeitós ganham
mais que governadores

Uma matéria do jornal
"TheNewYork times" sobre
a prisão do casal Estevam e

Sônia Hernandes, líderes
religiosos da Igreja Renascer
acusados de transporte ilegal
de dinheiro para os Estados
Unidos- fala de uma "nova

Inquisição". A expressão,
utilizada por uma das filhas
do casal, ecoa a opinião de

evangélicos que se sentem

ofendidos como o caso vem

sendo conduzido.
A matéria hot� que as

correntes pentecostais vêm

ganhando não só cada vez

mais adeptos, mas "riqueza e

poder" no Brasil. "Mais de
10% dos membros do

Congresso do Brasil perten
cem à bancada evangélica, e
o vice é de partido
dominado pelos grupos

pentecostais".O advogado
do casal Hernandes disse que
o caso "não é uma questão
religiosa, mas que envolve a

mídia, e interesses políticos e

comerciais".

Ern nove dos 26 estados

brasileiros, o prefeito da

capital recebe salário

superior ao do gover-nador.
Além disso, �4 desses

prefeitos recebem salário

superior ao do presidente da
República, Luiz Inácio Lula
da Silva (PT), que desde
2003 ganha R$ 8,9 mil.
Dentre os 27 governadores,
26 ganham mais que o

presidente.
De acordo com as

informações das câmaras

municipais, em Belo Hori
zonte (MG), Cuiabá (MT),
Fortaleza (CE), Manaus.
(AM), Porto Alegre (RS),
Porto Velho (RO), Recife
(PE), Rio de Janeiro (RJ) e.
São Luís (MA), os prefeitos
têm subsídiosmaiores que os

dos governadores.
A maior diferença sa

larial entre o governador e

o prefeito da capital do
estado está no Maranhão,
onde o governador Jackson
Lago (PDT) recebe R$ 13

mil e o prefeito de São Luís.
Tadeu Palácio (PDT), R$
19,1 mil. Do ponto de viste

jurídico, não há impedi
mento a que um prefeito
receba mais do que (I

governador de seu estado OL
o presidente.
DIFERENÇA
A diferença salarial entre

os prefeitos das capitas
chega a 234%, levando em

conta a menor e a maior

remuneração (a dos prefeitos
tucanoslPário Berger, de
Florianópolis, e Beto Richa,
de Curitiba. Berger ganh a
R$ 8.174 e Richa, R$
19.115).

Para o prefeito de Flor-a

nópolis, Dário Berge:
(PSDB), o salário "estámui
to aquém da realidade".
Além do prefeito de

Florianópolis, Dário Berge
(PSDB), apenas o c e

Salvador, João Henriqi e
Carneiro (PDT), reccl e
salário inferior ao d ()

presidente Lula.
"I
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SANTA CATARINA O CORREIO DO rovo
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Emprego na indústria
aumenta em fevereiro
o setor de alimento
registrou maior alta
seguido de material
elétrico e comunicação

FLORIANÓPOLIS

O nível de emprego nas

grandes e médias indús
trias de Santa Catarina

apresentou variação posi
tiva de 0,89% em fevereiro
ante o mês anterior. No
acumulado do ano, o saldo
é de 1,21%. O levanta
mento foi realizado pela
Federação das Indústrias
(Fiesc) com dados de 358

empresas.
As iridús tr i.as que

participaram da pesquisa'
iniciaram fevereiro com

212.850 funcionários e

terminaram o mês com

214.746, registrando saldo
de 1.896 vagas. Os setores

que tiverammelhor desern
penho foram os de alimen�
tos (mais 593 vagas), mate
rial elétrico e de comuni

cação (524) e o mecânico

(293).
Segundo análise da

Unidade de Política Econô
mica e Industrial da Fiesc,
o crescimento do emprego
no setor de alimentos
ocorreu em função do
aumento da produção,
contratação de temporários
e a abertura de um terceiro
turno de produção em uma

grande empresa do segmen
to. Já os setores de material
elétrico e comunicação e o

metal-mecânico tiveram

aquecimento das vendas,
aumento de produção e

efetivação de temporários.

No acumulado do ano,

também são os setores de
material elétrico e de

comunicação, alimentos e

metal-mecânico que

apresentam os resultados
positivos mais expressivos.
No outro extremo, as

indústrias que mais demi
tiram no mesmo período
foram as têxteis e move

leiras, que .n o primeiro
bimestre fecharam 429 e

115 vagas, respectivamente.
Nos últimos 12 meses, o

incremento no emprego foi
de 1,85%. Em termos

absolutos, além de material
elétrico e de comunicação,
o destaque foi para o setor

de material de transporte.
O Vale do Itapocu foi a

microrregião catarinense

onde mais empregos foram
criados no intervalo.

Ca.sa de Apoio
,

Pe, A oísio ·Boeing
JGS-$14 Estrada Bela Vfsta,. nG 3.950 • Ribeirão Grande do Norte. bairro

Nereu Ramos. CEt> 89000-000 • Jaragua do Sul-SC

ENTIDADE PRECISA DE AuxíLiO

A Casa de Apoio Pe. Aloísio Boeing dispõe de serviços de atenção a pessoas
com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas e está
cadastrando profissionais p8r� oartlciparern voluntariamente do seu programa de
tratamento.
Nesta proposta terapêutica através de reuniões em grupos e atendimentos
individualizados já conta com o auxílio de uma psicóloga e de uma psiquiatra.
"Para esta etapa do cadastramento, precisamos de pelo menos mais duas \

psicólogas e uma assistente social para atendimento na Entidade.", afirma
Sérgio Luiz Pedrotti, Presiderte da Entidade. "Também estamos aceitando
profissionais ou agentes com.mitários que queiram trabalhar a questão das
famílias dos residentes", complementa.
Quem estiver interessado em participar, ou mesmo se alguma empresa desejar
subsidiar os custos destes profissionais, pode entrar em contato pelo telefone
9159-4637 ou pelo e-mail: casadeapoioaloisio@yahoo.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Na qúalidade de Síndico deste Condomínio, sirvo-me da presente para convocar V. Sas. Para
participarem da Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 25 de março de 2007
(Domingo), no salão de festas do próprio residencial, às 18:30 horas em primeira convocação,
contando com a presença de pelo Menos 50% dos votos totais, ou ás 19:00 horas em segunda
convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a

seguinte ORDEM DO DIA:

1) Prestação de contas da atuai administração;
2) Votação do orçamento e obras para a próxima administração;
3) Eleição do novo síndico e conselho consultivo;
4) Assuntos diversos de interesse coletivo;
5) Palavra livre.

OBSERVAÇÕES:
* É lícito aos senhores proprietários se fazerem representar na Assembléia ora convocada por
procuradores, munidos com procurações específicas;

•
* A ausência dos senhores condôminos não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância
aos assuntos que forem tratados e deliberados.
* Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão votar nas

deliberações.

Cordialmente,

Maurus Fiedler
Síndico Geral

Pelo Estado
Tira-teima de se com Alemanha

Depois de 16 anos da Queda doMuro e na condição de terceira maior economia do mun
do, aAlemanha recém começa a lidar com sua unidade nacional e com o papel político

que pode desempenhar nomundo.A colonização germânica de parte de se - que agora pas-,
sa a ser vista como positiva pela facilidade da língua e da gastronomia em comum - chegou a
representar, na verdade, um incômodo para o país de origem. Porque, desde a SegundaGuer
ra, com a ocupação russa naAlemanhaOriental comunista e dos EstadosUnidos, Inglaterra e

França naAlemanhaOcidental capitalista, nada que trouxesse àmemória o tal Estado Nacio- �,
.

nal perdido poderia atrair os alemães. A diretora paraMercados Internacionais e Relações Bi- ,

laterais da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Beatrice Kühne, confirmou ontem que
)

o Brasil é o maior parceiro comercial do país e o que recebe maior volume de investimento
alemão, mas observou que o "estreitamento" dos negócios regionais ainda está restrito ao Ce
ará e a Goiás. Bem longe do Sul 'germânico. Mas, superadas as questões culturais e políticas,
a única coisa que pode dificultar o sonho de uma avalanche de investimentos alemães no Es
tado são os movimentos e tendências da globalização. Mais do que as instituições políticas e
diplomáticas, são as corporações empresariais que direcionam o fluxo de capitais. E nisso, SC,
mais do que o Brasil, tem vantagens: infra-estrutura aeroportuária, qualificação profissional !'
e bons índices de desenvolvimento humano. Mas SC também é Brasil, país que ano passado
deixou de ser considerado terceiro-mundista e teve, portanto, rompido o acordo que impedia
a bitributação da renda e do capital alemão. Ainda que nosso Estado ofereça um custo de
vida três quartos mais barato do que o da Alemanha, ainda que indústrias como a Netzsche
obtenham aumento de produtividade de 48% na filial catar' ense contra apenas 12% na ma

triz alemã, o exigente investidor alemão ainda vai pensar algumas vezes antes de decidir pelo
Brasil em vez de morar (ou :er casa de férias) a preço de euro em Portugal e na Espanha ou
demontar suas indústrias com a blindagem tributária e demão-de-obra barata dos asiáticos.
Tomara que, afinal de contas, o coração continue falando mais alto no pós-trauma alemão. O
Encontro Brasil/Alemanha de novembro, em Blumenau, será um bom termômetro.

desdece O
Crianças alemãs, (e filhos de brasileiros) que

.

aprendem português em escola públíca de
Berlim cantaram Borboleta eMarinheiro ontem
durante reunião com o trade turístico. Saíram com

presentinhos e passaporte - ainda figurativo - de
cidadãos catarinenses. Agora Se, com a contratação
dos serviços de Hans-Dieter Beuthan, da Associação
Alemã de Fomento ao Turismo naAmérica Latina,
passa a ter representante institucional para atrair
turistas alemães. Acordo chancelado com a "bênção"
do ltamaraty, pormeio do apoio doministro Roberto
Colin. Florianópolis hoje é o quinto destino no
passaporte dos endinheirados turistas alemães.

insólitas
Em frente ao funcional prédio da Embaixada

. Brasileira naAlemanha fica amorada de três ursos,
símbolo de Berlim. Ontem, em menos de duas horas
a paisagem passou do schnee-schauer, que é como
chamam a chuva com neve, para o sol. Dentro do
edifício, exposição de fotos de Clarice Lispector.

Sagacidade
A diretora da CNI deu as boas-vindas com
a seguinte tradução: "Nunca ficamos sur

preendidos quando nos encontramos com

amigos brasileiros e .1a:. ece haver uma certa
desordem, porque, nc final, sabemos que
tudo, tudo vai dar certo." A surpresa, então,
ficou por conta dos brasileiros, que sequer
perceberam eventual perturbação. Emmeio
ao staff feminino da poderosa entidade das
100mil indústrias alemãs, instalada em aço
e vidro às margens do Rio Spree, a diretora
concedeu 28 minutos de audiência e dois
minutos para um café com tortas.

preendimento classe A. Há 80 milhões de
turistas no mundo que podem gastar em
média de US$ 2mil dólares/dia.

Evento na Capital
o italiano do ócio criativo também vai dar
griffe ao recém-gestado Florianópolis Fes
tival, em abril de 2008. Função cultural em
tomo da Ponte Hercílio Luz. Vai ao Estado
entre 2 e 6 de abril para fechar a pauta.

Martelo batido
Depois de percorrer duas regiões de maior
PIB da Alemanha - Baden-Württemberg
(Stuttgart) e Baviera (Munique) -, a missão
catarinense à Europa foi informada de que
empresa da Pomerânia, ao Norte, investirá
na área de produção de biodiesel em Se.

Ponta do lápis
Aposentados alemães não abrem mão de
garantias de atendimento médico nem de
acerto para evitar que tenham de pagar
impostos duas vezes, no caso de decidirem

, passar longas temporadas em Se.

-,

Entra na briga
o prefeito Anisio Soares, por telefone, de
Berlim, mandou que enviassem fotos de
satélite de terreno de 200 hectares para
atraír investimentos bilionários articula
dos pela M+W Zander. Trata de bancar,
em Governador Celso Ramos,: a primeira
fábrica de chips de computador da Amé
rica Latina. Também cuidou do conceito
de turismo comDomenico de Mais: só em-

Associação dos Diários do lnterior - ADIjSC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BALrnSSARfiUEM COBERTURA iSPECIAL DA MISSÃO CATARlNENS£ A. EUROPA.

Associados: A Gazela - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do Sul
Deslaque Calarinense - Diário da Cidade � Diário da
Manhã - DiMo do Iguaçu· Diário de llaja! - Diário O
Tempo - Folha da Cidade - Jornal de Manhã - Jornal
O Iguassu - Município Dia·a-<lia - Notisul . O
Atlântico - Jornal Pertil - O Vale - Sul Brasil - A
Tribuna Tribuna C. larim%d V07 Regional

Associação dos Diários do Interior
)

(j
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nmenta procura por
harnadosecocarros

',Bicombustíveis já
rrespondem a

7% das vendas
,: de automóveis

<: RIO DE JANEIRO

Conforto e potência já
r, não são os primeiros requi
t' sitos na hora de adquirir um '

'I carro. Hoje, a maioria dos
. compradores quer saber se a

': fábrica agride o meio ambi
: ente, se o combustível uti
.: lizado é ecologicamente
correto e se a emissão de

. ases está dentro dos limites
: a ética verde. Tanto é Pesquisa norte-americana mostra que Honda Civic GX é o menos poluente
v verdade que, em quatro
" anos, os 'veículos bicorn
j bustíveis (ou flex) viraram
::i mania rio Brasil e já res

'j pondem por 77% das vendas
( segundo a Associação Naci

J onal dos Fabricantes de
-/ Veículos Automotores. A
indústria automobilística da

j Europa e Estados Unidos
'j também entraram nessa

) cruzada contra o aqueci
mento global.

Dono de um quarto da
frota mundial (230 milhões

je veículos), o mercado
, americano começa a exigir
modelos. ecologicamente
corretos. Para atender a essa

demanda, o Conselho Ame-

ricano para Eficiência Ener

gética, independente e sem

fins lucrativos, listou os

carros que menos agridem a

natureza. O estudo levou em
conta a emissão de gases e a

poluição produzida na

fabricação. O rol não inclui

modelos movidos a etanol,
sem expressão nos EUA.

N o topo do ranking
aparecem o Honda Civic

GX, movido a gás natural.
Em segundo lugar está o

Toyota Prius, que faz
notáveis 25 quilômetros por
litro de gasolina. A explica
ção para isso está no uso de
um sistema elétrico inteli

gente que conta com uma

bateria. O engenho atua na .

partida, ajuda a equilibrar o
consumo de combustível e é

recarregado na desacelera

ção pelomovimento do cano,
quando o motor é "desliga
do". Na lista estão ainda as

versões híbridas do Honda
Civic e do Nissan Altima,
também movidos a gasolina
e a baterias elétricas. Todos
os modelos são asiáticos.
"Nenhum americano apare
ce entre os 20 primeiros",
nota James Kliesch, um, dos
autores da pesquisa, para

quem a ausência é justi
ficada pela falta de inves

timentos dos americanos em
eficiência energética.

Controlar aquecimento
custaria muito pouco

O custo para impedir que
a temperatura média do

� Janeta suba mais de dois

graus seria de apenas 0,6% do
PIB mundial previsto para

2030, segundo o Painel

Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas, órgão
criado pela ONU. O texto

inicial preparado pelo grupo

pede a aplicação de medidas
contundentes e imediatas

para que se possa reverter a

, tendência do atual

aquecimento do planeta.
Os especialistas calculam

que as emissões de C02
crescerão entre 40% e 110%
até 2030 em decorrência do
aumento da produção nos

aíses em desenvolvimento.

Evitar que a temperatura do

planeta aumente até três

graus em média em relação à

revolução industrial, no

século XIX, custaria os 0,6%
do PIB mundial estimado

para 2030.

Assim, com menos de

0,1% de média anual do PIB

agregado de todas as

economias do mundo seria

possível impedir a alteração
catastrófica da temperatura

global. "Asmedidas que serão
tornadas para atenuar o

aquecimento do planeta nos

próximos 30 anos

determinarão até que ponto
a temperaturamédia do globo
aumentará e quais serão as

conseqüências ambientais
deste aumento", afirma o

relatório.

"

MERCADO

Ipiranga vendida

por US$ 4 bilhões
A Petrobras, o Grupo

Ultra e a Braskem anun

ciaram ontem,acordo para a

aquisição dos negócios do

Grupo Ipiranga por US$ 4
bilhões. O Grupo Ipiranga
opera nos setores de refino de

petróleo, petroquímico e de

distribuição de combustível.
A operação deve estar con

cluída até o quarto trimestre

deste ano.

Pelo acordo a Petrobras
deve desembolsar US$ 1,3

. bilhão, enquato a Brasken

pagará US$ 1,1 bilhão. Já o

Grupo Ultra planeja fazer
uma emissão de 52,8milhões
de ações. Em 2006, o Grupo
Ipiranga teve um lucro

líquido de R$ 534 milhões e

receita líquida de R$ 30
bilhões.

o CORREIO DO POVO

• PELO
e erçra
(.lr ,duto
,r D)inião

j
"

A China consumiu no ano

produzida no planeta para prod;
Interno Bruto) global, uma situaçã

. do vice-primeiro-ministro chinês -:

claro em entrevista ao jornal "C�
"É imprescindível acelerar'

crescimento para conseguir um d �

recomendou Zeng, referindo!
ambientais e de recursos, à irr, i 'I' )

ao desenvolvimento diferente ent I' • ma.

O atual modelo de crescimer t rn um

alto consumo de energia e recur , r ao for
alterado a quarta economia d r'lr a

desacelerar o crescimento, mar- ' ,t C.'

nos últimos anos. Zeng pror " LI c � lOS

mecanismos de preço e nos incentivos tributários 8 urr reforço
das medidas de poupança de energia e proteção 1 c'''1')iente

A economia chinesa cresceu 'iO,7% no ai o 'fl' ado,
enquanto as receitas também auov.ntararn e a in['1(,"J se

manteve baixa. No entanto, a ineficácia no uso da energia é
um problema grave em um dos fJ�/�"s que .. nl ILlI no

planeta.

China consumiu
15% da energia
produzida no

planeta em 2006

Ministro diz que
situação já está
insustentável e

traça mudanças

FECHADO Os Estados Unidos e a Coréia do Norte chegaram
ontem, a um acordo para desbloquear cerca de US$ 25
milhões que estavam em contas norte-coreanas

supostamente vinculadas a atividades ilegais em um banco
de Macau.

NA CLASSE Uma professora norte-americana acusada de
fazer sexo com um aluno de 13 anos foi condenada a 10
anos de prisão na cidade norte-americana de Wilminton,
no estado de Delaware.

ENTRADA APROVADA Os Estados Unidos aprovaram o

visto de entrada para o presidente iraniano, Mahmoud

Ahmadinejad, para que ele participe da reunião do Conselho
de Segurança da ONU,

Explosão em mina mata 60 na Sibéria
Cerca de 60 pessoas morreram após uma explosão de gás

metano em uma mina de carvão na Sibéria ontem, segundo
informações de agências de. notícias russas.A explosão
ocorreu na região siberiana de Kemerovo (Sibéria). No
momento da explosão, 168 operários estavam na mina

Ulyanovskaya, segundo o Ministério do Interior, citado pela
agência de notícias Interfax. Um total de 82 trabalhadores
foram resgatados do local.Doze equpes de resgate trabalham

para retirar os mineradores que ainda se encontram nas

galerias cobertas por uma densa fumaça.
Segundo versões preliminares, a explosão, ocorrida em

uma das galerias da mina pouco antes do fim do primeiro turno
de trabalho, não chegou a provocar um incêndio e só originou
um escapamento de pó de carvão em uma das passagens
subterrâneas.A mina Ulyanovskaya, localizada na tradicional

bacia de carvão de Kuzbass, começou a ser explorada em

outubro de 2002 e é considerada uma das mais modernas do
consórcio Yuzhkuzbassugol. A bacia de carvão de Kuzbass é a

principal fornecedora da Rússia, com várias dezenas de jazidas
em operação.

BA se desculpa por colocar cadáve
'

A morte de uma passageira idosa em um vôo da British

Airways (BA) entre Nova Déli, na índia, e Londres, na semana

passada, forçou a equipe de bordo a conceder um inusitado

"upgrade" que irritou um passaqeiro da primeira classe e levou
a companhia aérea a divulgar uma nota de desculpas. O

passageiro contou que acordou no meio da noite com um

cadáver preso, corri cinto de segurança e travesseiros, ao
assento ao lado, que estava vago quando ele adormecera .

Ele reclamou ainda de ter que agüentar os lamentos dos

parentes da senhora, que passaram o resto da viagem
velando o corpo.A senhora viajava na classe econômica, que
estava lotada, quando morreu e, segundo a nota da BA, foi
levada para a primeira classe porque essa "era a opção que
eles pensaram que provocaria o rnenor transtorno".

O passageiro incomodado com a situação reclamou ainda

que não foi avisado pela pessoal de bordo sobre a situação
da senhora ao seu lado.

. ,�

e
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TE Por Franciene Fagundes

Formandos de Gestão Financeira e Marketing de Varejo
da Fatej, que colam grau no dia 23. Sucesso!

Aniversariou dia 4, Albano Mallmann. Parabéns
dos familiares

Ivy Maitê Assmann, completou 13 anos no dia 18.
Parabéns dos pais Mauri e Leonice

Uniram-se aos laços do matrimônio, no dia 17, na Igreja
Nossa Senhora do Rosário, em Nereu Ramos, Schirlei

Scoz e Jair Andrade. Após os convidados foram
recepcionados na Recreativa Duas Rodas

publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

Aniversaria dia
21, Nicolas V.

Kersting.
Felicidades dos
pais e irmãos

Completou idade nova dia 15, Tatiana J. Mendonça, ao
lado da sua prima que comemorou seu 10 aninho dia 17.
Felicidades dos pais, do irmão e do primo

Rosiné Pradi completou idade nova dia 17.
Parabéns!

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem
ser enviadas até sexta-feira pela manhã.
É obrigatório o envio em alta resolução.

Colou grau em

Comércio
Exterior, pela
Unerj no dia 16,
Luziani
Aparecida
Ciricor,
Sucesso!

PARABÉNS

Clàrice Paula
Koch .

aniversaria hoje.
Quem lhe deseja
felicidades são

.

os familiares

Troca idade hoje, Katy Madjuly. Felicidades é o que deseja
Vilma e Carlos

PARABÉNSI PARABÉNS II

No ultimo dia 13 Francisleine completou idade nova,
e junto a isso teve a surpresa de receber a aliança de
noivado. Parabéns ao casal é o que deseja os

familiares e amigos

Completou idade nova dia
11, Roberta Bastsch: Seus

familiares desejam
felicidades.

Bruna Eduarda Ruysam
aniversariou dia 10.

Parabéns dos avós Maria
e Amaury, nos tios

Adernar, Claudete e Estela

FELICIDADES FELICIDADES II

Comemorou idade nova
. dia 19, Juliane Vazo

Felicidades!

Jessica Allyne�

Ruysam aniversariou
dia 19. Felicidades
dos familiares.
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AMTVfoiaprincipal
responsável

pelo cancelamento da

apresentação que a

dupla Sandy & Júnior
faria, em maio, para o

papa Bento 16, no
estádio do Pacaembu,
em São Paulo. O

problema é que os

dois são obrigados,
por contrato, a

gravar um show
exclusivo para a

emissora
. jovem em versão

acústica.
Para se livrar da

pecha de "sertanejos
caretas, famosos só

por causa dos pais",
eles preferiram
contrariar a cúpula

. da Igreja Ca�ka,
que adota

posições tidas
como conservacl
como a proibi
do uso de
camisinha, a
condenação�do

. segundo
casamento e

dosgays.
No começo da semana,

os irmãos

alegaram que o

cancelamento da

apresentação para
Bento 16 se devia ao

fato de estarem

"totalmente dedicados
a um novo projeto da

carreira, que será em

breve anunciado
oficialmen:te".Mas o

segredo não durou
muito. As agências
publicitárias de São
Paulo começaram a

receber os planos
comerciais para o

"Acústico MTV '

Sandy & Júnior". O
documento traz as

tabelas de preços para

patrocinadores do

programa.
No plano comercial,
consta que o

"Acústico" da dupla
terá três exibições -a

inédita (domingo,
19h30) mais duas

reprises (segunda, ISh,
sábado, 14h30). A
atração vai 'durar uma

'\

Ana Maria Braga
deve mesmo se

casar com

Marcelo Frisoni no
dia 31 de março.
A festa será na

casa de Ana Maria,
para 100
convidados.
78

---------------'----------_ .. _ ...__..._--

Sandy e Júnior tentam se livrar da pecha de

"sertanejos caretas", e preferem contrariar a

cúpula da Igreja Católica para gravar um acústico

hora. Em

julho deste

ano, aMTV
exibiria o

"Making of'
do programa,
durante 30
minutos -tambérn com
duas reprises. O plano
comercial do programa
prevêa divulgação do

patrocinador tanto na

TV como no'site da
emissora.

O patrocinador terá
de desembolsar cerca
de R$ 744 mil para um

.

total de 1 71 inserções.
Só o banner na página
da atração está cotada
em R$ 20 mil.

Já os 50 comerciais de
30 segund<2§i'tcolados
às chamad��, custam
R$ 412.500 .

Para convencer o
mercado publicitário, a
MTV informa os

números do Ibope
sobre a audiência de
versões anteriores do

,

"Acústico MTV". O
do Rappa atingiu 329
mil telespectadores .'
entre 15 e 29 anos. Já
o "Acústico" do

tentam imprimir a sua

carteira (ou imagem
pública). Para quem
odeia os pupilos da

grife sertanej a
"Chitãozinho e

Xororó" (o tio e o pai
dos dois,
respecrivamcnre), será
a tortura dos ouvidos
na versão "um

barzinho, um violão".

Ultrage a Rigor foi
visto por mais de 511

mil, nessa faixa etária.

Será a primeira vez em

que a dupla Sandy &
Júnior se apresentará
em versão acústica.

Para os fãs dos dois

prodígios, será a

chance de mostrar o .

amadurecimento e o

verniz descolado que
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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)
Motoqúeiro Fantasma
(21 h20 - Sex)
Apocalypto
(15h40, 18h20, 21 h -

Sab/Dom/Seg!Ter/Qua/Qui)
CINE SHOPPING 2
Pecados íntimos
(21 h30-
Sab/Dom/Seg!Ter/Qua/Qui)
A Grande Família - O Filme
(15h30, 17h30, 19h30 - Todos os

dias)
CINE SHOPPING 3
Motoqueiro Fantasma

.'

(14h20, 16h40, 19h, 21 h20-
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
(13h50, 15h50, 17M50, 19h50-
Todos os dias)
Cine Mueller 3
serat
(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 O, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Motoqueiro Fantasma
(14h30, 17h, 19h20, 21 h50-
Todos 0S dias)
Cine Neumarkt 3
Nornit
(15h, 17h1 O, 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 O, 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 Mô.nica - Uma
aventura no tempo
(14h20 - Todos os dias)

.. SERViÇOS
-

Exposição
JARAGUÁ DO SUL
Museu Emílio da Silva

'�ogos de todo o mundo"

(2 de março a 22 de abril)

Ináuguração
MASSARANDUBA
Rua 11 de novembro, 2681
Lojas Salfer

(20 de março, às 8h30)

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

II SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

,%'fu,

Cidade ganha trinta novos policiais militares
O efetivo policial militar de Jaraguá do Sul estava sendo aumentado
em março de 1987, segundo reportagem de capa do Correio do Povo,
de 14 a 30 de março. O grupamento de rádio patrulha contava com

25 homens, sendo que 10 outros, já chepavarn na cidade e nos

próximos dias outro tanto reforçaria o contingente.
A informação era do então comandante da PM, 1° Tenente Anílson.
seuunooa matéria, a Companhia quando efetivamente em

funcionamento, teria 120 homens, com jurisdição, além da sede, nos
municípios de Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba.
A rádio patrulha estava mudando a sua sede da rua Gaspar, no bairro
Vila Nova, para a rua Lourenço Kanzler, imediações da Escola
Municipal Albano Kanzler, na Vila Lenzi. Com a vinda dos policiais
aquardava-se que a Companhia fosse logo ativada.

II O DIA DE HOJE

� SANTO
Santa Alexandra
Santo Ambrósio de Sena
SãoMartinho de Braga
São Teodósio
Santa Juliana

�1570
Promulgada a primeira lei
portuguesa favorável à liberdade
dos índios.

� 1953
Morre o escritor brasileiro
Gracillano Ramos.

�1995
Terroristas lançam gás no metrô
de Tóquio.
�1996
José Sarney instaura a comissão
parlamentar de inquérito (CPI)
destinada a investigar
irregularidades no sístêma
financeiro.

'�2003
Mais de mil americanos são
presos em protesto contra a

guerra do Iraque.

.

II O eLI·C DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

I Para alguns, ap�;�;jardim, quintal ou matagal, para outros, a observação

I de várias formas de vida. Observando essa natureza, a leitora Jéssica Kruger
. clicou uma delicada borboleta. .

O CORREIO DO POVO

II UTILIDADE PÚBLICA
�Treinamento
Dias 26, 27 e 28 de

março acontece o

treinamento "Cálculo de
custo e formação de

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

�Inscrições
O Festival Alternativo 2007

terá as inscrições abertas
a partir de abril na Escola
de Música Bicho Grilo.
Serão 20 bandas, a
inscrição custará R$ 5 por
integrante.

-

. III PREVISAO DO TEMPO

• ANIVERSÁR_IOS
19/03

Marlene Dalri
Luciano Hupner
Joao C. Teixeira
Jessica Allyne Ruysam
Fabiane Kneubuhler
limar José Kunh
Arno Marquardt ,

Maria Iria de Oliveira Drews
José Antônio B. Pinho
Henrique João Küster Neto
Vivian Bruch
Gustavo André Pereira
Clara H, Fodi
Ursula Kluck
Gabriel Darem
Martha Mohr
América Coral Neto
Cristiane Kren�e
Renato Tirch�kcoski
José Forlim
Maria José Franzn'er
Ronida Costa
Vaffrido A. Ferreira
Daniel Richard Carvalho
Fabiana Rodrigues
Adolfo Hoeft
Valdenir J. -Borges
Rubens Tomio
Conrado Nellmann
Eduarda Philadelspho
Leonora Parma Konell
Jéssica AIIyne Ruysam
Carmen Maria M. 'Tomellin
Joceane Borchardt
Daniel Pahoeski
Renilda Lichtemberg
Iraci Fagundes
Maria das Neves A. de Miranda

ri

O dia terá maior nebulosidade e condições
de chuva isolada no início e fim do dia do

\Planalto ao Litoral. Nas demais regiões, o sol

.

aparece entre algumas nuvens. Temperatura
em elevação. Vento de sul passando a Inordeste, fraco a moderado com rajadas. ....�_.-"

20/03

Bernadete Maria Gasda
Jorge Antunes Silva
Laércio Muller
Pamela C. L. Maes
Araci Winter Schmidt
Justina Stein
Emerson R. Gandra
Adriano José Demarchi
Cristiane Olska
Suelen Ribeiro
Geraldo Júnior (Cavalo Véio)
Fabiana Conrado
Thaís Michele Hilbert
Ivane Teresinha Soares
Marli de Melo
Edelinda Lescowicz
Fidelis Demarchi
Ronald Eggert
Luciangela Fontana
Jonathan O, da Rochas
Cleiton LuTs Caetano

Tempo nublado em Santa Catarina

� Jaraguá do Sui e Região

��"-
( )"

_./'

� CHAPECÓ
.J>-.......""'<L:MiN: 13" IMÁ_X: 28"

HOJE �> QUARTA
MiN: 200 C �-i';) MiN: 18° C
MÁX: 28° C MÁX: 28° C
Sol com pancadas de Sol com nuvens
chuva

.

� Fases da lua

SEXTA �'"'"MiN: 20° C
MÁX: 30° C

I Sol com pancadas de
chuva

r")/ ._'''" \QUINTA '"-c '

MiN: 18° C
,,�-.-/

MÁX: 29° C

jNublado
CHEIA MINGUANTE

IJ",! If

�JARAGUÁ
DO SUL

MíN: 20" / Mfx: 28°

12/03 18/03

CRESCENTE

<S 25/03
Ensolarado P�r[;jalrntJ::t:J'

nublado

Ó.
LORIANÓPÓLlS
MiN: 20°! fv1ÁX: 26°

03/03

r�,

:
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II NOVELAS
� GLOBO -18H

o Profeta

Sabine vê Marcos na platéia e decide
não entrar em cena. Lulu entra no palco.
Reinaldo avisa que Flávio não estará no

programa, por causa do acidente de
Rosa, e que Marcos deve fazer o show
sozinho. Marcos é muito aplaudido e

conduz o programa com firmeza. O
médico avisa que Rosa precisa de uma

transfusão. Teresa se apresenta como a

mãe verdadeira. Sônia diz a Julieta que o

filho não é de Clóvis e que ele está
.

tentando prejudicá-Ia. Clóvis flagra
Abigail e Cida no sótão e toma-lhes a

chave. Rúbia segue Ernesto. Julieta
decide ajudar Sônia. Gisele manda
Tainha embora. Alceu, Wanda e Rúbia

flagram Miriam e Ernesto juntos. Sabine
beijaMarcos.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca

Elizabeth diz a Laura que não pode
participar do exame. Morgana insiste

que Maria deve procurar Lance. Percival
está com sarampo e Arthur fica em

pânico. Lance' vai à cabana no rio e

encontra Maria com Renan. Lance diz

que vai tirar Maria do seu coração e

queima todas as recordações dela.

Morgana manda Deodato pegar
amostras de Arthur e se irrita ao saber

que Elizabeth viajou. Elizabeth e Juan se

divertem no Rio. Gui se aborrece por
Vanessa dar ordens no sítio. Elizabeth

pensa em Arthur. Marquinho manda
Lance ir embora da cidade, para Tadeu

esquecer a humilhação que viveu. Tadeu
faz um escândalo no meio da rua e

Lance finge ter sido ele para salvar o

irmão e é preso por Tanaka. Marquinho
não acredita no pai, quando' ele diz que
se colocou no lugar de Tadeu. Maria
flerta com Juan deixando Elizabeth

insegura. Tadeu exige ser preso, mas

nada consegue. Maria beija Juan e vai
embora com ele. Elizabeth vê tudo e

sabe que a modelo fez de propósito.
Lance pede que Dorinha o faça esquecer
Maria e ela afirma que deixará Plácido

para eles voltarem a ser uma família.
Vanessa faz Gui flagrá-Ia bem próxima a

Arthur.

Teima diz que foi a responsável portado
o golpe e pede R$ 20 mil para rnudar'a
versão para a polícia. Daniel promete
levar o dinheiro no dia seguinte. Bebel se
diverte na praia. Daniel gravou a

conversa com Teima e leva para um

delegado. Olavo pede a Jáder que dê
dinheiro a Teima e mandeque ela saia do

país.lvan acha a carteira de um hóspede
do hotel na praia. Olavo transfere
dinheiro da empresa para pagar Teima.
Fred acha a manobra arriscada. Daniel
manda que Sobral encontre Paula.
Valderez procura uma caixa em que
Amélia guardava cartas e fotos. A

polícia avisa Daniel que Teima morreu e

que a inocência dele foi provada. Lucas
chega na empresa. Antenor começa a

reunião de acionistas.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato

EM FUNÇÃO DO TÉRMINO DA NOVELA,
A EMISSORA NÃO DIVULGOU O
RESUMO DOS CAPíTULOS FINAIS.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Em meio a mulherada, funk proibidão e

muita bebida, Jacson propõe aos

comparsas um brinde ao irmão morto,
prometendo vingança. Dr. Abreu vai à

delegacia exigir garantias de segurança
para seu cliente, Miguel. Nogueira,
irônico, estranha que o advogado soube
do ocorrido no xadrez quase no mesmo

tempo que ele. Dr. Abreu previne Mario

que não dá mais para continuar fazendo
a péssima defesa de Miguel em prejuizo
de sua própria reputação profissional

Os msumos.são de responsabilidade das emissoras'

Extra
. extra@ocorreiodopovo.com.br

� � INTERNACIONAL ��TERMINOU ��NA JUSTiÇA
A segunda fase de A produtora de moda Em entrevista ao jornal O
"Páginas da Vida" tem feito Júlia Faria, ex de Júnior Globo, Murilo Benício falou

o maior sucesso em Lima, circulou sozinha, sobre a guarda do filho

Portugal. Mas a carreira da na sexta-feira, 16, no Pietro, de um ano e dez

novela de Manoel Carlos Club Royal, em São
meses, fruto de sua

fora do Brasil não pára por . Paulo. Ü casal terminou
relação com a atriz

aí. A Globo inscreveu a
Giovanna Antonelli. "A

trama no Emmy, o Oscar
o namoro, que durou única coisa que eu quero é

da televisão, na categoria pouco mais de um ano; ter o meu filho perto de

série dramática. As recentemente. Julia mim. Sou tão pai quanto

novelas "Belíssima" e
confirmou o fim do ela é mãe", afirmou. Murilo

"Cobras & Lagartos" romance: "Nós entrou com uma ação na

terminamos, mas Justiça contra a ex-mulher
também são candidatas a para ganhar mais poderes
uma indicação ao vamos continuar sendo

na guarda do filho, depois
cobiçado prêmio. O evento bons amigos. Não quero que Giovanna viajou para
acontece em novembro, falar sobre vida pessoal", os EUA sem a autorização
nos Estados Unidos. disse a loira. dele.
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��FAMA
Apesar de ter deixado a casa

do BBB com 93% dos vçtos,
Felipe Cobra está colhendo
os frutos da fama. Pelo
menos é o que garante Carla,
a irmã do ex-participante. "O
Felipe recebeu uma proposta
de patrocínio muito boa de
uma empresa que já atua no

esporte. Eles querem
patrociná-lo como

competidor e organizador de
eventos", garantiu. O
skatista também temum

projeto de fazer uma viagem
pela América Latina.

��CASÓRIO
Ana Maria Braga deve
mesmo se casar com o

namorado Marcelo Frisoni
ainda no dia 31 de março. A

apresentadora já escolheu

quem fará o seu vestido de
noiva: o estilista Walter

Rodrigues. A festa será na

casa de Ana Maria, para 100
convidados. Haverá uma

benção religiosa, um sonho

antigo da apresentadora -

que nunca se casou na

igreja. Ana e o empresário, F

de 36 anos, se conheceram

por amigos em comum no

fim do ano passado.

• SUDOKU • DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extra: -

extra@ocorreiodopovo.com.br _

I

Entrevista de Emprego
Numa entrevista de emprego:
- O senhor é casado? - pergunta o chefe de pessoal ao
candidato.
- Não senhor, mas apesar disto, faço tudo o que me

mandarem fazer.

Conversa Barulhenta
Dois sujeitos conversando num barzinho:
- Aqui o barulho é tamanho, que não consigo ouvir as
minhas próprias palavras. - comenta o primeiro.
- Não se preocupe - responde o outro. - você não está

perdendo nada.

3

SOBRE O JOGO

É um jogo de

lógica muito
simples e

viciante. O
objetivo é

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

cada coluna.
Também não se

pode repetir

li HORÓSCOPO
.

�� I
I

I

Áries 20/3 a 20/4
Êêêê ... Viva! O Sol está em Áries, trazendo de

presente um monte de energias quentinhas pra
você. É o seu período de alta solar, em que você

se reabastece de forças, concluindo um ciclo

pessoal e iniciando uma nova fase. Talvez você
se sinta o centro das atenções, pois é o centro

energético dentro de você que está sendo

recarregado. Feliz aniversário!

Câncer 21/6 a 21/7
O trânsito do Sol por Áries, até 20/4, atrai sua
atenção para as atívidades profissionais e

imagem/vida pública. E um período de desafios
no sentido de concluir projetos em que você
vem trabalhando há algum tempo, para então
colher os resultados. Pode haver estresse:

equilibre suas intensas atividades lá fora com

momentos de repouso.

Libra 23/9 a 22/10
A passagem do Sol por Áries, até 20/4, assinala
um período de desafios e de muito crescimento.
É fundamental que você esteja bem centrado,
pois talvez enfrente alguns obstáculos e a

oposição de outras pessoas. Todos os tipos de

interação e relacionamentos serão importantes
nessa fase: você tende a aprender muito com

.

eles, principalmente sobre você mesmo.

4 8 6 1

Capricórnio 22/2, a 21/1
A passagem do Sol por Áries conduz sua

atenção para os aspectos íntimos da sua vida

pessoal e para pessoas que dela fazem parte. É
provável que vocêsinta necessidade de ficar
mais no ambiente familiar e no aconchego do
seu lar. É um momento de olhar para dentro, uma,
fase mais subjetiva e com muita atividade

psicológica. Reserve tempo para si mesmo .

:
.

Aquário 21/1 a 18/2
O Sol em Áries e troca as pilhas do seu radinho.
Nessa fase, até 20/4, suas características de
socíabílidade e comunicabílidade sao acentuadas
e você fica mais atento às pessoas que vê todo
dia, percebendo o papel importante que fazem
em sua vida. A criatividade solar se reflete nas

atividades ligadas a falar e escrever,

possibilitando desenvolver novas linguagens. -',

Peixes 19/2 a 19/3
Com o Sol em Áries, até 20/4, você pode ter uma
fase superprodutiva, com melhora nos negócios.
Na verdade, esse progresso só ocorrerá a partir
de uma reavaliação do seu sistema de valores e

de uma atitude mais equilibrada na utilização dos
recursos. Piscianos são tão sensíveis que, não
raro, absorvem bem màis do que podem
assimilar, gastam mais do que ...

7 23

7 2 5

7

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

Escorpião23/10 a21/11
O trânsito do Sol por Áries (até 20/4) convida a

refletir sobre como você administra sua vida e as

responsabilidades e deveres que isso envolve. Sim,
você está sempre ligado nessas questões, mas o

enfoque é diferente: pense na sua própria
satisfação. Você é eficiente e prima pela qualidade
em tudo que faz ... Use essas qualidades também
para cuidar de si, você merece.

Leão 22/7 a 22/8
Leão é um signo de Fogo e é muito estimulado

pela passagem do Sol por Áries, também deste
elemento. Nessa fase, até 20/4, seu entusiasmo e

vitalidade. característicos aumentam e acentua-se
a necessidade de expandir horizontes através do
conhecimento, estudos, viagens, pessoas,
espiritualidade, de tudo que possa ampliar sua
consciência e visão de mundo.

Touro 21/4 a 20/5
Não entre na paranóia de inferno zodiacal, isso
não existe. O período que precede seu aniversário
é uma fase de reciclagem, de preparação para
um novo nascimento. No trânsito do Sol por Áries,
até 20/4, faça um balanço do seu último ano.

Reflita, por exemplo, sobre como você está se

virando com a arte de viver e as coisas que
pretende mudar para ser mais feliz ...

Sagitário 22/11 a,21/12
o Sol está em Áries, um signo de Fogo como

Sagitário, até 20/4, animando sua toquelrlnha. É
uma fase divertida, em que você vai se sentir
bem, com vitalidade e disposição, apresentando
uma atitude positiva e otimista diante das coisas.
Nos relacionamentos, podem rolar novidades; se
você já tem uma relação, aproveite para renová

la, pois sua criatividade está em alta.

Gêmeos 21/5 a 20/6
A passagem do Sol por.Áries, até 20/4, aquece
seus relacionamentos com grupos e amigos,
intensificando a troca afetiva. Você produzirá
muito mais ao atuar em cooperação com outras

pessoas. É também um bom momento para
fazer uma reavaliação de seus propósitos e

ideais e sobre como você está se saindo para
concretizá-los. Sintonize em ondas longas.

Virgem 23/8 a 22/9
O trânsito do Sol por Áries (até 20/4) faz você ficar
mais atento às sutilezas da sua psique e de seus

sentimentos mais profundos, para as questões
psicológicas, de forma geral e particular. Muitas
coisas lá do fundão começam a vir à tona para
serem iluminadas pela consciência. Dê uma boa
olhada nos seus interiores: é uma fase de
necessária nanstormaçao.
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II TE CONTEI?
Por Moa Gonçalves O bem nascido e figura espirituosa Daniel Lunelli está

se preparando fisicamente e psicologicamente para
muito breve fixar residência no Estados Unidos. O
primeiro passo de Daniel será percorrer de carro todo
o território dos yankees. Ele quer conhecer e
aprender a cultura da terra do Tio Sam. Quem pode;
pode!

moagoncalves@netuno.com.br

BOXE
O esporte que vem atualmente sendo
mais procurado para prática no Brasil

af<?tª é o.�8�e, prinÇi�iifllmente �éJ, ala
feininina. Entre as celebridades,
quem se destaca como as mais novas

acl<i.;wtas aos'$qços e.eG1!rujvas sãq,!;1
cantora Ivete,Sangalo, e a nossa

querida amiga Denize Zimmermann
8t��a, eSI?osi�(�O Pl!esi��nteda,�G,
Dêtio Silva� E, mas o� homens não
estão ficando pra trás: uma trupe de .

bambambã�;a9ui da'terrínha r��0Ive4
seguir os pa��os delas. Entre elés;
estão; Chico Piermann, Nando
Raboch, Fel:finha, Vande Pierraann e

!>�; ...

',:, i'"
o amigo Cléiton, mais conheeídc
como Gianechini.

NOVO AFFAIR
E a bonita nutricionista Nanda
Muller já não consegue esconder de
ninguém que está apaixonada, que
existe um affair novo no pedaço.
Resistente, por enquanto ela guarda
o nome em segredo, e vive um amor

platônico. Mas fontes próximas a

Nanda garantem que o rapaz curte a

praia Brava em Balneário Camboriú
.

e adora surfar. Volto ao assunto.

No próximo dia 30 de março o presidente do Juventus,
Lia Tironi, será anfitrião em Jaraguá do Sul! Vai
recepcionar todos os presidentes de clubes de futebol
de campo de Santa Catarina, mais o presidente da
Federação Catarinense de Futebol, Delfin de Pádua
Peixoto,

É bem nesta terça-feira que o amigo e festeiro dos
bons lá de Floripa Ricardo Jacomino, recebe coro de
parabéns e corta o bolo pela idade nova. Esse ano ele
vai ter mais um motivo para comemorar. A' cegonha
vai visitar a casa dele e da esposa Priscila. Quem
comemora também idade nova hoje é o bem lançado
Leonardo Rowe. Os nossos cumprimentos.

O pessoal da Studio FM 99.1 ampliou a frota de carros
da empresa adquirindo recentemente um Fiat Doblo zero
bala, que já está totalmente plotado - aliás, com muito
bom gosto. O novo carro será utilizado para trabalhos
externos, praticamente uma rádio ambulante.

CEGONHA
o mais novo casal jaraguaense a estar

grávida é Airton Tasca e a sua sempre
bonita esposa Sabrina Ristow. Será o

segundo filho da família.

(47) 3370-4522
As luluzinhas e gatas maravilhosas de nossa bela e

Santa Catarina e de todo território nacional estão se

movimentando para participar da Noite da
Champanhe no próximo dia 30 de março, na Deseo
em Balneário Camboriú. A festa promete mil .

novidades!

.

1

I
j No sábado (17), Sandra Ristow, esposa do empresário

Alexandre Menegotti (dono da Calcei), recebeu amigos
no Kantan Sushi Lounge, a base da culinária japonesa,
para celebrar em grande estilo o aniversário dela.

Meus amigos, o renomado médico jaraguaense
Amaro Ximenes e sua esposa, a bioquímica Rita
Zonta Ximenes, já estão com as passagens
compradas: em maio eles curtem temporada de
férias na índia e no Nepal.

plNlco' NO CINEMA
A tendência que o cinema nacional adotou para o

huworístico......Q.ê sua mais nova e forte cartada: a
produtora Oiler & Associados acaba de fechar
contrato para fazer a versão cinematográfica do
programa Pânico, exibido com sucesso na rádio
Jovem Pan 2 e na Rede TV!. O longa, que se

chamará Pânico no Cinema, contará com a ajuda de
Wellington Muniz, o Silvio Santos, e Rodrigo Scarpa,
o V�sgo, no� roteiros. e está com previsão em iniciar
prp�ução patà janeiro próximo.

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

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

PARA COLECIONAR
E para alegria dos mais nostálgicos
lá vêm a Turma do Chaves em

bonequinhos articulados! Serão
bonecos de 13,5 cm, com preço
máximo definido em R$29,90.1.'Chaves, Quico, Seu Madruga, l�
Professor Girafales e Dona Florinda
serão os personagens disponíveis
pela coleçãoda Gulliver, ainda sem

data prevista para chegada às lojas.

GAROTAS-VERÃO 2
Mesmo o título tendo ido para outra cidade vale destacar: o
concurso Garota Verão 2007 só deu Jaraguá! Das finalistas, 3
foram da cidade: Carnila de Lima (representando Barra Velha),
Nádia Vieira (representando Jaraguá) e Laisa Marquelli
(representando Schroeder) figuram entre as 10 garotas mais
bonitas do estado! Parabéns às meninas, que foram um

espetáculo na passarela.

No destaque, Camila de Lima, que entre 50 candidatas
conquistou a preferência do público na votação on.line do site
ClickRBS.

ERROR SOLO
Tem espetáculo de dança contemporânea nesta quarta
feira na SCAR. "Error Solo", produção da bailarina e

coreógrafa Elke Siedler tem apresentação marcada
para as 2Óh de amanhã. Ingressos à venda ao valor de
R$ 10,00 e R$ 5,00 completam a boa sugestão.

GUNS NO BRASIL
O grupo Guns N' Rases voltará mais uma vez ao Brasil para
um turnê brasileira no mês de maio com shows nas cidades de
São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Por enquanto, a

única data confirmada foi a dos gaúchos - 15 de maio 110
Estádio do Gigantinho.
Ainda sobre o Guns, no mês de abril os ex-companheiros de
Axl Rose - Slash, DuffMcKagan e Matt Sorum - desembarcam
no país com o grupo Velvet Revolver para shows no Rio de
Janeiro e para a abertura da apresentação do Aerosmith em

São Paulo.

NEREU IN ROCK
J

Neste próximo final de semana, dias 24 e 25 de março, estará
acontecendo o 10 Nereu in Rock, no autódromo de Jaraguá
do Sul. Sábado, o festival de música com participação das
bandas Homens do Pântano, Arrogantes, Repulsores,
Adversor, Estado Deplorável, SKP e Rejects é atração
principal. No domingo acontece o inédito Dernollcar (festival
de destruição de carros). Ingressos: R$4,00 mais 1 kg de
alimento. Ampla estrutura contará com área para camping. Chico e Adri Conti
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