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A violência do trânsito
CÉSAR JUNKES/OCP

Quatro pessoas ficaram feridas na colisão
entre um Verona, um Gol e um caminhão, na
BR-280, em Guaramirim, na manhã de ontem.

DESIGUALDADE

Pobreza atinge 205

milhões de pessoas
na América Latina
Cerca de 1 3 milhões de
latido-americanos saíram

da pobreza nos últimos
anos. Mas para o Banco
Interamericano de

Desenvolvimento, a
desigualdade persiste.
.B3
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BASQUETE
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� Equipes amadoras
iniciam temporada
Enquanto a masculina
renova o patrocínio da
unimed, feminina
continua na dúvida sobre
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Procurador diz

que Zona Azul

pode voltar
o procurador-geral do
município, [urandyr
Bertoldi, disse que o

estacionamento rotativo

pode voltar até fim do ano.

A Prefeitura quer que o

sistema seja gerenciado
por entidades filantrópicas .

•4

CORUPÁ

Vereadores mirins
da cidade serão

escolhidos hoje
Eleição vai, escolher nove
dos 27 alunos inscritos na

disputa pela vagas de
vereadores mirins da
cidade.•3

MíNIMA

, '" I

Sol com algumas nuvens.

Chove rápido durante o c ia
e à noite.
• B6
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OPINIAO2 I QUARTA-FEIRA, 21 de março de 2007

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

• EDITORIAL

Heróis de verdade
O presidente Lula disse

que os ministros são "heróis"
porque ganham "apenas" R$
8 mil por mês. Deve ter

esquecido seus tempos de
verdadeiro herói quando era

metalúrgico no ABC paulista,
mas isso agora não vem ao

caso. Se nossos verdadeiros
heróis permanecem no chão
de fábrica, não podemos
deixar de também qualificar
como ato heróico o dos

empresários que, apesar de
enfrentar uma política cam-

. bial adversa, juros estratos

féricos, falta de infra
estrutura, CPMF, etc, etc, ,

ainda apresentam excelentes
resultados para o PIB do País

(e não se pode reclamar que
tenham lucro - o jogo é este,
a não ser que seja mudado ... )

É o caso da indústria
catarinense. Vamos nos ater

aos últimos resultados
divulgados pela Fiesc. 1) As

Se ossos verdadeiros
heróis estão no chão de
fábrica, não podemos deixar
de também qualificar como
ato heróico o dos
empresários"

exportações de Santa
Catarina cresceram 13,4% em

fevereiro quando comparadas
ao mesmo mês do ano

passado. A receita com os

embarques chegou a US$
479,7 milhões, revertendo
queda registrada no mês de
janeiro. Só para efeito de
comparação, a exportação
total do Brasil em fevereiro
cresceu 15,4%, alcançando
US$ 10,1 bilhões. Em relação
ao mês anterior, esse mon

tante representa queda de
7,83%.

2) O nível de emprego nas

grandes e médias indústrias
de Santa Catarina apresentou
variação positiva de 0,89% em

fevereiro ante o mês anterior..
No acumulado do ano, o

saldo é de 1,21%. O levan
tamento foi realizado com

dados de 358 empresas. As
indústrias que participaram
da pesquisa irucraram

fevereiro com 212.850 funcio
nários e terminaram o mês
com 214.746, registrando
saldo de 1.896 vagas.

3) Em janeiro as vendas da
indústria catarinense regis
traram elevação de 6,57% na

comparação com igual mês de
2006. Material eletrônico
(24,9%), máquinas e equipa
mentos (12,3%), móveis

(10,8%) e alimentos (9,8%)
foram os segmentos que puxa
ram a alta, mostra a pesquisa
Indicadores Industriais, com
dados de 195 companhias do
Estado.

• ENTRE ASPAS

" Quando me questionam sobre a minha profissão. Eu repondo que sou ator.
E as pessoas voltam a perguntar, mas o que você faz? Muitos ainda vêem a

profissão de ator como algo que não existe".
Rubens Franco, ator do Grupo Artístico Teatral Scaravelho (Gats), falando sobre as dificuldades
de ser ator. ..

.

,f �,'..:; "I'";.��J �- T

"Minha inten-ção é renovar a política em Jaraguá do Sul, criando um partido novo,
sem vícios, e com nomes novos para disputar as eleições para prefeito e vereador".
Maristela Menel, vereadora de Jaraguá do Sul, sobre seu ingresso no PT do B e a criação da comissão
provisóríado partido na cidade.

"Me debrucei sobre a proposta, fiz um estudo cuidadoso e pude constatar coisas graves,
inconsistências. São questões de fundo, estruturais, conceituais. Vamos botar o dedo na
ferida".

f-
Dalva Dias, Secretária de Desenvolvimento Social, que após analisar a proposta da terceira reformar administrativa
do govemo Luiz Henrique da Silveira, enviou emendas à Assembléia Legislativa, para melhorar o projeto.

• PONTO DE VISTA

COMPEX - Revogação e seus efeitos

Através do Decreto nº

1.721, de 30 de abril de 2004,
o Governo de Santa Catarina
instituiu o "Programa de

Modernização e Desenvol
vimento Econômico, 'Iecnoló ..

gico e Social de Santa Catari
na", 'denominado de COM
PEX, com o objetivo de
promover o incremento da
geração de emprego e tenda
e o desenvolvimento tecnoló
gico das empresas sediadas em
território catarinense.

Após vigorar por mais de 2

anos, o Governo estadual
resolveu revogar a legislação
que permitia as concessões dos

regimes especiais relaciona
dos no COMPEX, deixando
dúvidas em empresas quanto
aos efeitos produzidos. pela
revogação, especialmente

quanto a revisão de atos

praticados sob a égide do
.

Programa, bem como quanto
ao tratamento para empresas
que ainda dispusessem de
prazo para usufruir daqueles
tratamentos tributários.

Atendendo, portanto,
anseio da classe empresarial
catarínense, capitaneada pela
FIESC, através da Câmara de
Assuntos Tributários e Legis
lativos, ao mesmo tempo em

que se determinou a revisão
dos tratamentos concedidos
no âmbito do COMPEX,
também foi inserido no texto
legal que criou o Pró-Emprego
(Lei nº. 13.992, de 15/02/
2007), disposítivo quemantém
os referidos tratamentos

tributários, até o término do
prazo de fruição ou até

.João Carlos Cassuli Jr.
Integrante da Cassuli
Advogados Associados.
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• DOS BLOGS

luhtij4 FELIX

Marta leva, mas
não ganha nada
A nomeação da ex-prefeita
Marta Suplicy para o

Ministério do Turismo faz
parte daqueles episódios da
vida política sobre os quais
costuma-se dizer: ganhou,
mas não levou. Neste caso,
talvez, seja até melhor o

oposto. Marta levou, mas

não ganhou. O presidente
Luís Inácio Lula da Silva
gostaria de ouvir de Marta
uma palavra generosa para
poupar todos os principais
atores do episódio (ele, ela
e o PT) de

constrangimentos. Destacar
a inabilidade ou mesmo

despreparo da ex-prefeita
para a pasta seria apenas
reforçar um truísmo. A

confirmação de Marta nesta
pasta apenas arremata
finalmente o perfil de um

ministério sofrível, onde há
peças a mais, fora do lugar
e faltando de maneira que a

imagem que fica é de um

quebra-cabeça incompleto,
torto e capenga.

r8f!j jofe.blig.ig.com.br

IMi�uicARTA
Coro afinado
ou ladainha?
A Agência de Notícias dos
Direitos da Infância, Andi,
que dedica boa parte da sua

atividade à análise das
políticas públicas relativas à

comunicação, acaba de
completar um estudo capilar
sobre o comportamento da'
mídia impressa a respeito
desse tema. A Andi
constata, de todo modo, que
a maioria dos órgãos de
imprensa dedica espaço
mínimo a questões
relacionadas com política de

comunicação e, quando o

faz, subordina os interesses
políticos e sociais àqueles
empresariais. Senhores da
mídia já deitam no papel
candentes editoriais, a

vislumbrar a ameaça à
celebre liberdade de

imprensa. Estamos a

milhares de léguas de uma

democracia capaz de permitir
a criação de uma tevê estatal
concebida como instrumento
institucional a serviço da

informação correta.

r8f!j blogdomlno.blig.ig.com.br

• CARTA DO LEITOR

Tirando a Mascara
Cada vez mais me decep-

,

ciono com tanta demagogia
principalmente quando esta

vem do Presi-dente da

República. O mesmo diz que
admira muito os ministros e

até os chama de heróis por
I aceitar um salário tão baixo
em torno de R$ 8.000,00.

Só esquece de mencionar
toda a estrutura de um

ministério que tem como por
ex: cartão corporative,
viagem área e terrestres,
telefones celulares sem limite
de crédito, hospedagem,
residência, influências do

cargo e etc, tudo pago com

os nossos impostos, somado a

isto tudo quanto não

chegaria o salário destes.
heróis?

.

O ex Lula deveria com

parar o salário dos mini�tros
e toda a sua estrutura com a

classe trabalhadora que vive
de salário mínimo em média
R$ 400, onde o IBEG afirma

que o salário mínimo ideal
de�eria ser R$ 1;400, fazendo
valer o que diz a constituição
no-Capítulo II Art: 7º insiso
IV capaz de atender as

necessidades básica vitais de
todos os brasileiros a exemplo
dos que ele chama de herói
que gozam de todo este

privilégio.
A classe trabalhadora, estas

sim são heróis, que merecem

todos os elogios. Quando o

mesmo compara o seu salário
com um torneiro mecânico e

diz que ganha muito bem.

i4;J�1imUl1 LOBO

Mais um na lista
do presidente
Depois do apagão aéreo
deste domingo, que
provoca atrasos em vôos
até na segunda-feira, o

presidente Lula poderá c

incluir o Ministério da
Defesa na reforma
ministerial, substituindo o I

ministro Waldir Pires. O
presidente havia decidido c

deixar esta mudança para -.

daqui a uns dois ou três
meses, mas teria decidido
precipitar a troca, segundo
uma fonte do Palácio do
Planalto. Waldir Pires foi I

convocado ao Palácio do
Planalto na manhã de
ontem. A conversa com o

presidente deve ser sobre 19
as providências tomadas - ;,

pelo governo em função da
nova crise nos aeroportos, ;

pois também foram 1

chamados representantes I

da Anac, a Agência
_

Nacional de Aviação Civil, e

também do comando da
Aeronáutica.

31.12.2008, o que ocorrer

primeiro, além de ter

convalidado, expressamente,
as operações e prestações
realizadas até a publicação da
Lei. Para aqueles tratamentos
especiais contidos no COM

PEX, que venceram entre a

data de sua revogação e a da
publicação da Lei' n2 13.992/
07, foram prorrogados por 120
dias.

Portanto, embora revogado
o COMPEX, seus efeitos estão
garantidos pela legislação
estadual, não podendo a

Fazenda catarinense opor

quanto aos seus efeitos, a

menos que sejam detectadas
incorreções noprocesso de sua
concessão, a ser verificada
pela Comissão especialmente
nomeada para esta finalidade.

,�
,

r8f!jcrIStianaIObO,gIDbOIOg,Com.br

.João Reis
Publicitáno

., J

Concordo que esta acima, G
só que o mesmo esquece d�_,
relatar que deste valor, não tira
um centavo sequer, para viver ,\
uma vida de Rei num país d�(�
tanta miséria. O Ex Lula não ..

,

) J

paga aluguel, telefone:'J
alimentação, viagem para todo
o mundo, seus filhos ten/
guarda costas com carro oficiai

'I

para a sua escolta e plano d1.G'
saúde.

O Presidente vai se

aposentar com 8 anos de'
governo com direito a quatro
guarda costa e dois carroz

oficiais e plano de saúde para 1

si e sua família para toda a sua �
vida. Que esta vantagem sejam I

estendida também aosr]
torneiros recânicos que faz ele
questão de se comparar.

-------------------------------------------------------------------:1
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
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados). \)1

,;.l
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E RESENTAÇÃO POPULAR: REQUERIMENTO APONTA FALTA DE PROPORCIONALIDADE

" f'

O CORREIO DO POVO
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Alunos elegem hoje f
os vereadores mirins

;ereador defende reformulação
,e conselho municipal do Samae

:Jp

o<'}
lizad�ra do projeto, verea- 8
dora Bernadete Hillbrecht '�3

(PPS). Nos chamados gru- :N

pas de interesse criados em 3m

cada escola, os alunos ;[11

aprenderam sobre a função GJ

')r]do vereador, participaram
')b

de palestras e sessões e
:3b

fizeram visitas aos bairros.
OJ

O Câmara Cidadã tam-
'£13

bém incluiu a'entrega de
f!3

cartilhas, a primeira para ;Íd
todos os alunos da rede, '31
sobre o papel do vereador, 2:3

e uma segunda convi- .is

dando os possíveis can- ':31

didatos a serem vereadores 'J)
mirins. De um total de 36 !:31

alunos dos grupos, que ao
. r B

final do ano receberam
certificados que os habi- f!J

�)B
litaram a disputar a elei-

.ib
ção, 27 resolveram se

candidatar.

CORUPÁ

CESAR JUNKES/OCP reuniões sejam obrígatoría
mente bimestrais, não

podendo haver o encami

nhamento de qualquer
projeto ao Legislativo sem

que haja a devida discussão
e aprovação do conselho".

Com relação às compe
tências do Conselho de

Engenharia Sanitária, Dieter
Janssen propõe que seja
incluída a deliberação sobre
os termos de contratos,

licitações, convênios e ajus
tes propostos pelo presidente
do Samae, "especialmente
aqueles que tenham como

objeto às tarifas e contribuí

ções de melhoria, incluídas
as tarifas sociais". Também
deverá ser feito o exame dos

balancetes, prestações de
contas e do relatório de
atividades da diretoria

. �Dieter Janssen quer
í� que Ujam e Câmara
1", açam parte com um

,', representante cada

Quase mil estudantes de
quinta a oitava série e

professores vão hoje às

urnas para escolher nove
vereadoresmirins. A eleição
será realizada pelo TRE

(Tribunal Regional de
Santa Catarina) e tem pro
cedimento idêntico ao de
uma eleição normal, inclu
sive com uso de urnas ele
trônicas. A votação, que
acontece em quatro escolas
do município, começa às

8h30 e termina as quatro da
tarde. A apuração começa

logo em seguida, na Câma
ra de Vereadores.

Dos 27 alunos na disputa
pelas nove vagas, sairão

quatro representantes da
Escola Estadual Tereza Ra

mos, dois da Escola Esta
dual Aluízio Carvalho de

Oliveira, dois da Escola

Municipal Francisco Mees,
e um da Escola Municipal
São [osé. Os pequenos assu-

,- 'V'. ./
'

mem os cargos no dia 26

próximo e permanecem na

função até 20 de dezembro.
� Para poder se candidatar,
os estudantes tiveram que

participar de um trabalho de

conscientização que se

seguiu durante todo o ano

de 2006, lembra a idea-

\, CAROLINA TOMASELLI
A JARAGUÁ DO SUL

Reformulação do Conse
vi i lhoMunicipal de Engenharia

" Sanitária, com a inclusão de
') representantes da Ujarn
J; (União J araguaense das
/1 Associações de Moradores)

e da Câmara de Vereadores
e a revisão do número de

" representantes do Samae

'; (Serviço Autônomo Munici
al de Água e Esgoto) e

refeitura. Este é o teor do
31 requerimento de autoria do
"' vereador Dieter Janssen
l) (PP), aprovado na sessão de
J, segunda-feira.

Assuntos de interesse

'n direto da população, como a

L definição dos valores das
;1 tarifas de água e esgoto, são
b deliberações db conselho,
�J que não conta com nenhum
'1 representante direto da
") comunidade. Atualmente
� ele é formado por dois

U I representantes do Samae,
IJ um da Acijs (Associação
1 )'>omercial e Industrial de

l Jaraguá do Sul), um da

Janssen também propõe reuniões bimestrais e mais competências
Aeajs (Associação dos

Engenheiros e Arquitetos de
J araguá do Sul), um da
Secretaria de Planejamento
e um da Secretaria de
Saúde.

No requerimento, o

vereador observa que quatro
dos seis integrantes são

funcionários públicos,
"sendo um deles, segura
mente, detentor de cargo de

confiança do. prefeito
(diretor do Samae)". Afirma
que há uma "desproporcio
nalidade quando da necessi
dade de deliberação sobre

projetos e prioridades".
Janssen também propõe

mudança na periodicidade
das reuniões do conselho,

que hoje tem obrigação legal
de se reunir apenas uma vez

por ano. Na opinião do vere
ador, a demanda de projetos
voltados às áreas abrangidas
pelos serviços do Samae exige
um maior número de

_.�

"A satisfação é muito -!!

grande, até pelo con

texto do projeto, de

primeiro esclarecer sobre
o papel do vereador, que
se confunde muito com a

execução de projetos.
Também foi importante a

on

conscientização sobre a !

compra do voto, ainda :2

muito comum em muni- ��

cípios pequenos como 'Iq

Corupá. É um trabalho ,;,.
realmente de .cidadania", ['<.

1 d
,',

ava iou Berna 'ere. (CT) _,

v

executiva do Samae.encontros. "Sugiro que as

COMPOSiÇÃO SUGERIDA:
- Diretor Geral do Samae, Secretário permanente do
Conselho;
- Um representante da Ujam;
- Um representante da Câmara de Vereadores;
- Um representante da ACijs;
- Um representante da Aeajs;
- Um representante da Secretaria de Planejamento;
- Um representante da Secretaria de Saúde.

.�

,'�

Explicação
o diretor da Câmara, Ruy

Lessmann, rebateu a nota

publicada ontem nesse espaço
estranhando que a secretaria

e o Jurídico da Casa não'

detectaram a ilegalidade e a

inconstitucionalidade do

projeto do vereador Ademar
Winter (PSDB).
Mostrou o parecer que

apontou as incongruências e

disse que Winter insistiu em

apresentar o projeto, mesmo
com o parecer contrário.

Sem direito �
��

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 503 mil brasileiros
estão com os direitos políticos suspensos. Deste total, 376,9
mil têm condenação criminal e cumprem pena, 72,6 milL�
sâo impedidos de votarem.e de serem votadas porque

prestam serviço militar, 176 porque Ise recusaram a servir
às Forças Armadas, 42,4 mil são considerados incapazes
para votar, 296 optaram por exercer os direitos políticos .I

em Portugal, 972 foram condenados por improbidade I ,)

administrativa e 9.581 não estão cadastrados na Justiça ;11

Eleitoral. V

Um filiado do PPS articula

q para tentar minar a atual

F, diretoria do partido em

.t [araguá do Sul, liderada por
) Gildo Alves, Altevir Fogaça
:3 e Carlos Alberto Reali.
Pretende apresentar-se como
candidato a vice-prefeito em
20D8 e, para isto, quer atrair
10'0 novos filiad os para

ssegurar à eventual candi

datura.
Resta saber qual partido

val encabeçar a chapa.

CESAR JUNKES/OCP

Informação
VereadorMarcos Mannes

(PSDB) apresentou pedido
de informações sobre as

atividades exercidas pela
primeira-dama de Guara
mirim, Jussara Ersching
Peixer, no Centro de Edu

cação de Jovens e Adultos.

Segundo denúncias, ela não
estaria cUmprindo o

expediente.

Exemplo
O prefeito de Curitiba, Beto Richa (PSDB), enviou à;:rr
Câmara mensagem reduzindo em 20% o próprio salário,' q

.

que passa dos atuais R$ 19.115,19 para R$ 15.292,15. A Jq

decisão saiu após a divulgação do levaritame.ntoV

comparativo entre os vencimentos de prefeitos de capitais, '.'::J
que aponta o prefeito da capital paranaense com o maior,j!j
salário. ";1

Perguotinha
O regime de meio

, expediente da Prefeitura de

[araguá do Sul - das 7h30 à

Bh30 -, que começou no dia
9 de outubro, est� previsto
para acabar no próximo dia31.

, Nesses praticamente seis

meses de meio período, os

funcionários em cargos
comissionados também

[ receberammetade do salário?
� eria o mais justo, né não?

Pra 2008
o chefe de Gabinete da

Prefeitura, Celso Piermann,
disse que a administração
concluiu que o horário de

verão, implantado no

município desde a gestão do

prefeito lrineu Pasold (PSDB),
"não vale a pena." e que

pretende pôr fim ao regime a

partir do ano que vem.

Se não vale a pena, por que
não acabar já com o regime?

Propostas
A Acijs (Associação

Empresarial de Jaraguá do
, Sul) encaminhou ao verea

dor Ronaldo Raulino (sem
partido) as propostas para o
Plano Diretor domunicípio,
que tramita na Casa.
Raulino prometeu analisar·

as sugestões e,' se forem

pertinentes, apresentá-las no
plenário.

Aposta
Nas rodas políticas, as

apostas são que os

vereadores Maristela
Menel (PTdaB) e Jurandir
Michels (PV), troquem de

partidos até setembro, data
limite para quem pretende
disputar as eleições de
2008. Os palpites estão

apoiados no potencial
eleitoral das legendas.

'isNúmeros
,

, ''31
A invasão do Iraque pelos EstadosUnidos completou quatro

anos ontem. Nesse período, o conflito matou cerca de 700)j)
mil iraquianos e 3.250 estadunidenses 'e deixou mais de 1,5:�
milhão de nativos e 26 mil invasores feridos, destes, mais de ',J
oito mil inválidos.

I,)

. ;
O apoio à guerra é de apenas 32% da população-dos EUA.

No início da invasão, em 2003, era de mais de 60%.
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Acidente em Guaramirim deixa quatro feridos
IMPRUDÊNCIA: PRF DIZ QUE MOTORISTA FORÇOU ULTRAPASSAGEM E INVADIU PISTA CONTRÁRIA

Motorista do Verona,
Messias Ramos, foi

. de helicóptero para
hospital em Joinville

QAIANE ZANGHELINI
GUARAMIRIM

I· I

�;Quatro pessoas se feriram
"'f
rta batida entre um Verona,
i1m Gol e um caminhão
Mercedes Benz em Guara

mirim, na manhã de ontem.
O acidente aconteceu na

BR-280, km 56,4, perto da

empresa Mannes Man

gueiras.: Todos os veículos
eram de jaraguá do Sul. O
condutor do Verona placas
�ABB-5191, Messias Dutra

.Ramos, 62' anos, e do Gol

!placas MCK-4740, Jair
'Astolfi, 36, tiveram feri

rrentos graves.
Ramos sofreu traumatismo

craniano, toráxico e hemo
rragia interna e foi levado de

helicóptero ao Hospital São

José, de Joinville. Astolfi
fraturou uma das pernas e foi

para o Hospital e Mater
nidade São José, em Jaraguá
do Sul, com suspeita de

hemorragia interna. Até o

fechamento desta edição, os
hospitais não repassaram
informações sobre o estado
de saúde deles.
O motorista do caminhão
placasMDC-9596, Nilson da
Silva Mendonça, 50, não se

feriu. A esposa de Nilson,
Solange Mendonça, 29, e o

filho Lucas, de um ano de
idade, que também estavam

no caminhão, tiveram lesões
leves e foram levados ao

Hospital e Maternidade
Santo Antônio, de Guara
mirim.

A Polícia Rodoviária Federal
informou que o choque
aconteceu quando o moto

rista do Verona, que vinha
em direção à Jaraguá do Sul,
forçou a ultrapassagem do
caminhão na faixa contínua.

CESAR JUNKES/OCP

Ele bateu de frente com o Gol,
que vinha no sentido contrá
rio, e na lateral do caminhão .

Ramos eAstolfi ficaram presos
nas ferragens e foram
resgatados pelos bombeiros. O
trânsito ficou congestionado e

demorou cerca de 50 minutos
para voltar ao normal.
O local onde o acidente
aconteceu não há taxões

dividindo a pista. O policial
r�dovÚ.rio federal, Telber
Pimentel, disse que a

colocação das tartarugas
poderia dificultar a ultra

passagem de veículos em

local proibido, mas que não
seria suficiente para acabar
com o abuso de velocidade
na rodovia. "Os motoristas

precisam aprender a res

peitar a faixa contínua, para
não arriscar a própria vida e

a dos outros", comentou.

Segundo ele, o trecho tem

tráfego intenso devido à

saída de funcionários das
fábricas. Verona ficou destruído; motorista teve ferimentos graves e foi retirado das ferragens pelos bombeiros" �f ' J

0:,

AL
.

�stacionamento rotativo pode voltar
heste ano em Jaraguá do Sul
....
t;

;�. Desativado há três anos, derada à pedido da
o estacionamento rotativo população em geral e dos
pode ser implantado nova- lojistas. As reclamações são
mente no município até o . de que os clientes não
fim do ano. É o que afirma o encontram local para deixar
procurador-geral do municí- o veículo porque as vagas

. rio, J urandyr Bertoldi, são ocupadas por tempo pio na semana passada, para
informando que a Prefeitura indeterminado. Também conhecer o sistema.
estuda o gerencia-mento do caberia às institui-ções
sistema por entidades filan- pagar o salário dos moni-

trópicas. Dessa forma, os tores. A Prefeitura já propôs
2ustos de instalação e o convênio ao Corpo de
'tucro adquirido com a Bombeiros, q\le está estu-

�enda de cartões ou bottons dando se aceita ou não

(2Iispositivo eletrônico) participar. O projeto também
s-eria dividido entre elas. De precisa da aprovação da
1997 a 2004, a chamada Câmara de Vereadores .

."Área Azul" era gerenciada Uma das opções conside-
pela empresa Cartão [ara- radas é o controle por
guá. parquímetros, aparelhos

O procurador diz que a digitais que controlam as

volta do estacionamento vagas pelo carregamento de
rotativo está sendo cons i- créditos correspondentes ao

tempo que os veículos ficam
estacionados. Esse tipo de
estacionamento rotativo já
existe em São Bento do Sul,
o que levou o prefeito
Moacir Bertoldi ao municí-

O estacionamento rota-tivo
foi suspenso nomuni-cípio em

virtude de ação movida pelo
Ministério Público, que
encontrou irregularidades no

'

contrato da Prefeitura com a

empresa Cartão Jaraguá. Entre
os problemas considerados
estavam a falta de prazo de
tolerância para estacio
nameritos considerados rápi
dos e a não realização de

licitação pública quando o

prazo de exploração do serviço
terminou. (DZ)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
":,,'"
.'1" �onforme rege o Estatuto Social da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Guaramirim "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS", esta
�..entidade está convocando todos os seus associados a se fazerem presentes na sua Assembléia Geral Ordinária e Assembléia Geral
" �Extraordinária, a se realizar no próximo dia 30/03/2007, em sua sede a Rua 28 de Agosto, N° 2.700, Centro, Guaramirim, SC, às 18:30

- �horas, em primeira convocação com a presença da maioria dos associados, e, em segunda, meia hora após, com qualquer número,
para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

" Assembléia Geral Ordinária
i • Prestação de Contas relativas ao ano de 2006,

• Apresentação do Relatório de Atividades referente ao ano de 2006,
I •Assuntos Gerais

Logo a seguir reunir-se-âo os Associados em Assembléia Geral Extraordinária, no mesmo dia e local, ás 1 9:00hs em primeira
convocação e em segunda convocação ás 1 9:30hs, com a seguinte ORDEM DO DIA:
Assembléia Geral Extraordinária
. Visando a sincronia de mandato com a entidade de grau superior(ABVESC), discutir e deliberar sobre a prorrogação do mandato da
atual Diretoria

I Guaramirim, SC, 19 de Março de 2007,

L
AdemirOrsi
Presidente

Saldão.de verão agrada lojistas
JC

A "Feira Saldão de Sul e Guaramirim. d d áb d' "'C ;Jj
tar e e sa a o. omprei
uma calça jeans por R$ 15 2�
uma blusa por R$ 10", dissel,')

, £ ' lU
satisreita.

b'
Quem não aproveitou o� J

descontos do Saldão de Verãb·8
terá outra oportunidade par��
comprar roupas, calçados 1, .

. 5
acessonos com preços aces-

síveis neste ano. Nos dias 16 Jq
17 de julho acontece a tradi-

9

cional "Feira da Ponta dJq
Estoque", também no Parqu�
de Eventos. (DZ)

".9

Verão", promovida pela
Episteme Eventos, atraiu
mais de 10 mil pessoas ao

Parque Municipal de Even
tos no sábado e no domingo.
Na oportunidade, 60 lojistas
ofereceram produtos com

desconto de até 70%. Esta é
a primeira edição da feira,
que lotou o Pavilhão A com

mais de 80 estandes. A
maioria das empresas par

ticipantes era de Jaraguá do

Os artigos mais vendidos
foram calçados e roupas
femininas. A proprietária da
grife "Olho Fatal", Lourdes
Junkes, disse que o movi
mento "superou as expec
tativas". As peças com

maior saída foram as cami
setas masculinas, que bai
xaram de R$ 25 para R$ 10.
A comerciante [once-mer
Wiggers, 35 anos, renovou

o guarda-roupas da filha na

Octávio de Barros, membro do C�nselho Superior de Economia da FIESP (Federaçã� das Indústria�
do Estado de São Paulo), participou na noite de ontem do 52° Encontro de empresários e da
posse ,das diretorias da Acijs (Associação Empresarial de Jaraguá do Sul) e da Apevi (Associaçãg
das Micro e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu). .

,

Na oportunidade, fez palestra abordando o "Cenários econômicos e políticos". .) '�
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PRESIDENTE DA FECATE CONSIDERA BAIXO O NÚMERO DE GRUPOS TEATRAIS NO ESTADO

Falta de incentivo é a principal dificuldade do teatro
'1�

No Brasil, apenas 0,6%
do orçamento da União
é destinado à cultura
o ideal é aplicar 2%

G,iNIELLI, RODRIGUES
JÀRAGUA DO SUL

�

Hoje é o Dia Universal do
Teatro. No entanto, o

incentivo ao teatro no Brasil e
em Santa Catarina está

iriibindo a produção da arte.

� crítica é de Leone Silva,
presidente da Fecate (Fede
ração Catarinense de Teatro).
Ele informa que atualmente
existem cerca de 105 grupos
teatrais no Estado, número
considerado baixo, já que o

Estado tem300municípios.
•

Em Jaraguá do Sul existem

apenas dois grupos oficiais de

teatro o Grupo Artístico
Teatral Scaravelho (Gats) e o

Residência Teatral. Leone
também considera pouco para
uma cidade demais de 130mil
habitantes.

O problema estaria no.

incentivo que o poder público
e privado. OGovernoBrasilei
ro repassa apenas 0,6% do

orçamento da União para a

Cultura. Mas conforme o

Fórum Mundial Cultural, o
ideal para opaís se desenvolver
no segmento seria a aplicação
de 1 a 2%. Quando ao setor

privado, os aspectos culturais
é que influenciam no estímulo.
"Não existe mais a figura do
Mecenas, pessoa que finan
ciava a arte pelo prazer de

aprecia-la", lembra.
Os atores encontram neste

cenário uma dificuldade ainda
maior: o sustento. Segundo

Leone, amaioria os profissionais
de teatro possuem uma

segunda profissão. Rubens
Franco, ator do Gats e

profissional há 16 anos,

aconselha os que estão

começando a procurar par
cerias, fazer projetos e sempre
buscar o aprimoramento.
INAUGURAÇÃO - O

GrupoGats inaugura amanhã,
às 19h30, um espaço próprio
para pesquisa e desen
volvimento da arte teatral. A
data lembra também a

comemoração do 20 anos do

grupo, com atuação emJaraguá
do Sul. Durante o dia os

artistas farão intervenções
artísticas na frente do local da
sede do Gats. O espaço de
desenvolvimento fica na Rua
MarechalDeodoro da Fonseca,
1082, sala 4, juntamente com

a sede.

-,>: 'f
.. �

e,,,,,,,'_'

o Estado tem 105 grupos teatrais e apenas dois em Jaraguá do SiJl, o Gats (foto) e o Residência TeatrafT
. if

Golpes de telefone são aplicados em Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

A população deve ficar
atenta aos constantes golpes
telefônicos que vêm sendo

aplicados em Jaraguá do Sul.
Conforme informações de
uma vítima, que não quis se

:.,i�entificar, o golpista fala que
a ressoa foi sorteada par ter
pagado as contas telefônicas

ç

dentro do prazo. E para
efetivamente receber os

prêrniosfduas TVs de Plasma
e

-

quatro celulares), ele

precisa comprar três cartões
/ L

para celular da operadora
iim. Segundo a vítima, o

estelionatário fala de

,aneira convincente e diz

Te a ligação está sendo

gravada pela Polícia Federal,
fator que intimida uma

possível reação.
Caso a vítima se recuse

a fazer o que o golpista pede,
ele ameaça de fazer algo
contra os familiares. "No

começo dava até para
acreditar. Eles falam com

desenvoltura e envolvem

empresas e pessoas de
renome Nacional", explica.

O delegado de Polícia,
Uriel Ribeiro, afirma que
nestes casos é importante
que a pessoa não atenda

ligações a cobrar. A primeira
ação é desligar o telefone e

entrar em contato com a

empresa da possível promo
ção para averiguar a

veracidade. "Quando se

recebe uma ligação a cobrar
é importante esperar a

identificação do outro lado

da linha, se não for
conhecido desligue ime

diatamente", aconselha o '

delegado.
Outro golpe bastante

utilizado por est e lio
natários é o do seqüestro.
O golpista liga a cobrar
e pede dinheiro, medi
ante depósito em banco,
para soltar a vítima.

Segundo Uriel, a pessoa
deve entrar em contato

com o possível seqües
trado, ou com órgãos
competentes como a

Polícia ou Bombeiros.
"Estas entidades não

fazem de maneira alguma
ligações a cobrar. Por isso
a pessoa deve estar

atenta e denunciar", sa
lienta. (GR)

Canoístas descem queda d' água
JARAGUÁ DO SUL

Cerca de 80 canoístas

participaram do "7º Encontro
Bio Radical de Ecoturismo"
em Guaramirim, na tarde de
sábado. O tempo nublado não

atrapalhou .a aventura: eles
desceram 29 quilômetros de

queda d' água em 40 canoas,

com saída da barragem em

direção ao Salto de Araquari.
Depois, recuperaram as

energias com uma feijoada.
O evento, que acontece

uma vez por ano e é realizado

sempre no mês de março, é

patrocinado pela PrefeÚ:ura e

conta com o apoio da Escola
de Canoagem Bio Radical. O
secretário de Esporte, Lazer e
Promoção de Eventos de

Guaramirim, Nelson Boeira

Luiz Hirschen foi eleito o novo presidente da Ujam
JARAGUÁ DO SUL

Luiz Hirschen (Luti) foi
eleito o novo presidente da

Ujam (União Jaraguaense de

Associações de Moradores).
Ele estava concorrendo pela
chapa 1 e elegeu-se com 38

votos, enquanto a 2, de José
Freiberger, obteve 11. A

executiva vencedora dará
continuidade ao trabalho
desenvolvido na última
;:

��stão.
:, No total foram 18

Associações de Moradores e

• cerca de 80 pessoas que

compareceram no evento.

Luti disse que o resultado foi
um reflexo das constantes

visitas que a Ujam realizou
nas associações.
A primeira ação da nova

diretoria é solicitar uma

audiência com o prefeito e a

vice-prefeita para discutir a.

relação da Ujam com o Poder

Público, sobretudo no que diz
respeito às obras e melhorias
nos bairros. "Queremos
continuar o trabalho e

melhorá-lo. As associações
aprovaramo trabalho já feito.
E o resultados das eleições foi

uma reposta disso", salienta.
A proposta desta gestão será

continuar com o assesso

ramento jurídico nas Asso

ciações de Moradores e as

visitas às reuniões das
entidades. "Trabalharemos
com a formação e capaci
tação de lideranças nos

bairros", acrescenta.
A posse da nova exe

cutiva da entidade será no

dia 24 de abril, na sessão da
Câmara de Vereadores. A
data lembra também os dez
anos de fundação da
entidade. (GR)

CESAR JUNKES/OCP

Luti pretende continuar o trabalho

.}

11

rI

Participantes percorreram 29 qutlôrnetros
. de Oliveira, diz que a ativi- tração municipal planejá
dade não tem caráter realizar o próximo encontro
competitivo e tem o objetivo em parceria com a Prefeitura'
de conscientizar sobre a de Araquari para ampliar (j
preservação ambiental. ecoturismo na região.

�

"Além de entrar em Para participar do eventd'
_... .

.

.... r')
nao e preciso ter pratica em

.

)

canoagem. Os interessadosr
são acompanhados por uma
equipe de apoio, de quen{
recebem orientações de'
segurança. (DZ)

contato com a natureza, os

canoístas recolhem o lixo que
encontram às margens do rio
e contribuem com a

preservação do meio ambi
ente", comenta.A adminis-

LEIA O MUNDO Se o seu mundo é saber tudo o que
acontece no globo, então seu jornal é
O Correio do Povo.

Ele traz resumos oos principals e mais r

marcantes fatos mundiais, ou seja, o ) i '

mundo que interessa a você.

g.
r..

ERRATA:
_ .,

EDITAL DE CONVOCAÇAO I
Antônio Osmir Raimundi, Presidente da Amovlr em conformidade com o estatuto da!
entidade designa para a comíssão eleitoral das eleições no dia 31 de março de I
2007: os senhores: Nilson Antonio Gonçalves de Souza (47) 3371-2966; Jader P.
Marin (47) 3371-1302 ou 9975-1338; e senhora Denl Rateke 9171-0882.

Jaraguá do Sul, 21 de março de 2007

Antônio Osmir Raimundl
Presidente da Amovlr
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II Adoção
II O setor de Zoonoses comunica que outros cães e também

gatos foram recolhidos das ruas e estão a disposição para
adoção. Vale lembrar que todos os animais recolhidos
recebem tratamento antes de serem liberados seus futuros
donos. Estão a disposição um cachorro da raça Akita,
branco, um Pitbull, macho de cor marrom e outro macho
de raça desconhecida, todos adultos. Também vários
gatinhos entre machos e fêmeas podem ser adotados. Os
interessados devem comparecer na clínica veterinária

,
- ,

,

localizada na rua Adélia Fischer, em frente à Recreativa da
Marisol, ou ligarpara 3275-3268.

Lotes interditados
A Anvisa determinou interdição cautelar de três lotes

do Preservativo Masculino Lubrificado da marca Hero
, ,

'

I _' fabricado pela Polar Pharma India e registrado na Anvisa

[I : pela Strata Medical do Brasil. Os lotes nº. 0509014,
0508045 e 0506056 apresentaram resultados insatisfatórios

1'1
no ensaio de Volume de Estouro. Dos preservativos

li testados, foram reprovadas mais unidades do que o

permitido por lei, que é de 1,5% do total do lote. Também
fói determinada a apreensão de lote falsífícado do
medicamento Cialis 20mg, da empresa Eli Lily do Brasil.
O lote A 185755 do medicamento original possui data de

,

validade de 01/2008, enquanto o falsifícado apresenta data
_, de validade de OS/2008.

I
I

II! ;�nerj apresenta trajetória

A reitora da Unerj, Carla
Schreiner (foto), participou
na segunda-feira, dia 19, do
Espaço Empresarial durante

,
a reunião da Acijs e Apevi.
A instituição completou 31
anos no dia 5 de março. A
aula inaugural do curso de
Estudos Sociais na então Ferj ,

foi omarco da instituição.A
Unerj é uma entidade
comunitária e sem fins

lucrativos, ou seja, sua

arrecadação é direcionada
para a manutenção da
universidade.Além de fazer
parte de projetos de diversas
entidades para o desenvol
vimento da região. Nos
últimos anos foram realizados
211 projetos de pesquisa
científica e 11 acadêmicos
concorrem ao prêmioMérito
Universitário Catarinense.

Parada P�dagógica'
Na próxima sexta-feira, dia 23 de março, às 13 horas,

profissionais da área da educação estarão participando
qa Parada. pedagôgíca, na Acijs. q tema do evento é
"Contar e Encantar: A Importância da Literatura
Infantil", que pretende sensibilizar a percepção sensorial

,-

", e a imagi;hação e criatividade para a leitura. A
palestrante será a professora Camila Almeida Pinheiro

.- qa Costa, que tem experiência em séries iniciais, com
atuação em concepções de leitura, escrita, formação de
professores, pesquisa, processo ensino-aprendizagem e

literatura infantil.

mosaico@ocorreiodopovo,com,br

Exposição na Unerj
A expôsição fotográfica "Bella Itália", do fotógrafo

[olvani Bueno, está no espaço cultural da Biblioteca
Padre Elemar Scheid, na Unerj, até o dia 5 de abríl.
Natural deSão Domingos, interior de SantaCatarina,
[olvani é descendente de italianos. Estudou fotografia:
;m São Paulo.unas foi cOIIl o tempo que criou um

estilo próprio de ver e captar imagens. Já visitou
quatro países, sendo o mais recente a Itália (foto). A
mostra pode ser visitada de segundaa sexta-feira das
8 às 22 horas e ads sábados das 8 às 13 horas, com
entrada gratuita.

Projeto

Curso 2
Está acontecendo-o curso

"Análise de investimentos",
um treinamento de capa

citação para pessoas que
queiram entender um

pouco mais sobre o assunto.
O curso continua nos dias
28 e 29 de março, no

Centro Empresarial de
, J araguá do Sul. Infor

mações pelo telefone 3275-
7059.

Concurso
As inscrições para o

concurso para o Corpo de
Engenheiros N avais da
Marinha vão até dia 23. A
taxa custa R$ 62 e o salário
não foi divulgado no edital.
Para mais informações e

efetuar a inscrição acesse o

endereço: www.den
sm.mar.tnil.br. A prova está
marcada para o dia 9 de
junho.

Prêmio de Jornalismo

O CORREIO DO POVO

Amanhã acontece na Estão abertas as ins-
Escola Alberto Bauer o

_ crições para o 6º Prêmio
projeto 'Kizomba'. O UnimeddeJornalismoem
evento visa a socíalízação e Santa Catarina. Serão
reflexão sobre a temática da aceitas matérias veiculadas
diversidade étnica cultural. desde o dia 16 de agosto de
A atividade visa contem- 2006. O prêmio vai

plar a Lei que estabelece o distribuir R$ 14mil para as

estudo da história e cultura melhores reportagens.
Afro-Brasileira nas escolas. Serão R$ 4 mil para as

A 'Kízomba', vai das 8h30 'categorias Jornal e Revista,
às 16h. Rádio e Televisão profi-

Investimentos
O Conglomerado Battis

tella apresenta novos

investimentos em uma

unidade instalada em

Joinville. Esta unidade vai

atender o mercado de'

manutenção industrial e é
o primeiro de uma série de
investimentos previstos para
os próximos dois anos no

Estado. O total de inves

timentos será de US$ 100
milhões.

Curso
A Aeajas (Associação dos

Engenheiros e Arquitetos
de Jaraguá do Sul) promove
hoje o curso 5'S. O
treinamento tem o

propósito de ensinar a

metodologia para aplicação
e manutenção em canteiros
de obras. O evento

acontece no Centro dos
Profissionais Liberais, das
13h30 às 20h. Informações
no telefone 3371-0863.

ssional e R$ 2 mil para a

categoria Destaque Acadê
mico. O evento foi criado
para valorizar e estimular o
tema Saúde na pauta dos
veículos catarinenses. Na

primeira quinzena de
setembro serão divulgados
os três finalistas de cada
categoria, e no dia 28 do
mesmo mês será realizado
o jantar de premiação:

Entrega
N a última sexta-feira,

cerca de 150 alunos da
rede pública de ensino de

pomerode receberam kits
'de material escolar doados
pelo Pro-grama "Volta às

Aulas", do Banco do Bra
sil. Cadernos, pasta plás
tica, giz de cera, lápis de
cor, canetas, estojo e até
mochila foram entregues
às crianças.

DIVULGAÇAo

Entidade precisa de auxílio
A Casa de Apoio Padre Aloísio Boeing está cadastrando

profissionais para participar do programa de tratamento.
O trabalho é voluntário já que a entidade atende pessoas
com transtornos decorrentes do abuso de substan�ias
psicoativa. A casa está localizada no bairro Nereu Ramos,
em Jaraguá do Sul e conta com o auxílio de uma psicóloga
e de uma psiquiatra. A casa precisa de pelo menos mais
duas psiéólogas e uma assistente social para atendimento
e profission�is ou agente comunitários que queiram
trabalhar a questão das famílias dos residentes. Os
interessado em participar como voluntários ou com ajuda
financeira podem entrar em contato pelo telefone 9159-
4637 ou pelo e-mail: casadeapoioaloisio@yahoo.com.br.

POLICIAL

Recuperação
Na segunda-feira, 19
de março, por volta
das 23 horas foi
recuperado o veículo
no Colégio Alfredo
Ziemmermann. O
menor D.W., 16 anos,
estava com a Garelli
marca Monark: O
menor foi

encaminhado para a

Polícia e em seguida
ao Conselho Tutelar.

Assalto
Policiais militares de
cinco municípios da
Grande Florianópolis
foram mobilizados
ontem nas buscas aos

assaltantes de uma

casa do bairro
Carvoeira, mas não
encontraram os

bandidos. Os policiais
foram mobilizados
depois que uma

moradora viu quatro
homens armados nos

dois carros roubados
na casa.

Força-tarefa . I·

A Polícia Civil dos 27
:;

estados brasileiros
l'

começou ontem uma "i)

força-tarefa para m
cumprir mandados de
prisão contra

It:

acusados de
','

assassinatos. São
'!"\,

quase 900 casos sem

solução no Brasil. Em l"; ...

, ,

Santa Catarina, o ,'o

levantamento ainda
não foi finalizado, mas
já foram
encaminhados avisos
sobre a operação. ,

Jr_)�'

.
'

• INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,075 2,077 It

PARALELO 2,17 2,27 It

TURISMO 2:013 2,183 It
;fj
"

EURO
\

I COMPRA I VENOA

2,7661 2,7684
--'

"

• BOLSAS DE VALORES
-- ,

PONTOS OSCILAÇÃO ("!
11 BOVESPA 44,350 1,46%

"

11 DOW JONES N. York 12,228 051%
11 MERVAL (B, Aires) 2,040 0,46%
11 NIKKEI (Tokio) 17.163 0,90%

ClUIIII'M'd
0,6308% R$ 791 ,50

• CUB março
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! RENOVAÇÃO: EQUIPE FEMININA ESPERA CONFIRMAÇÃO DE PATROCINADOR PARA TEMPORADA

Equipe infanto-juvenil feminina tem grandes cha�ces de brigar pelo título da Olimpíada Estudantil Catarinense

No juvenil feminino,
a equipe se reforçou
com duas atletas

de Chapecó

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

BASQUETE

Janeth fala em
)
encerrar carreira

Amenos de quatro meses

para o ínícío do Pan,
Americano e seis meses

depois da campanha do

quarto lugar no Mundial em
São Paulo, a ala Janeth
continua indefinid'a em

relação a participação nos

Jogos do Rio. Porém, a atleta
mantém que sua prioridade
é encerrar sua carreita na liga
norte - americana de

basquete, a WNBA. A

competição será realizada
entre o mês de maio e agosto.

mado a parceria. Com isso, as..
duas categorias sofreram
baixas este ano. No feminino
foram quatro dispensas e duas
contratações e no masculino
duas dispensas.
A equipe juvenil feminina,

também base do adulto,

SANTOS

Kléber confirmado
no jogo de amanhã

A diretoria do Santos
obteve aval da CBF para
atrasar a chegada do
lateral- esquerdo Kléber à

seleção brasileira, que

participa de amistosos
__

frente ao Chile e Gana, dias
24 e 27, na Suécia. Desta

forma, o jogador terá

condições de atuar contra o

Gimnasia y Esgrima, ama

nhã, na Argentina, pela
Copa Libertadores. Após o

compromisso, ele segue da

Argentina para a Europa.

luta pode voltar aos
gramados no sábado

Banr.stj
9

Tuta se recupera de uma lesão

PORTO ALEGRE

OGrêmio terá um reforço
ímportante para os próximos
jogos. O centroavante Tuta
está recuperado de uma lesão
no joelho e ficará à disposição
para o confronto de sábado
contra oGuarani de Vacaria,
no Olímpico. "Estarei bem,
para o fim de semana.

Acredito que fiz falta à

equipe por ser um homem de
referência na área", afirmou.
O Grêmio enfrenta o

Esportivo hoje.
-

• LINHA DE FUNDO .

Para recordar
Um dos vídeosmais acessados pela torcida tricolor no site youtube.com
é um clipe com vários gols do hoje auxiliartécnico Alaor Palácios. O
ex-camisa 9 do Juventus forneceu, um DVD ao site

juventusjaragua.com.br que já tratou de colocá-lo no ar. Quem tive

acesso, não deve perder tempo e ver. Lances clássicos daquele
grande time de 1994, com lançamentos e gols de um artilheiro nato.
Para ver o vídeo é só acessar o youtube.com e, na busca, digitar
"Alaor, omatador do João Marcatto". São pouco mais de cinco minutos
com vários lances. Uma boa dica para matar as saudades. E, como
dizem, recordar é viver.

Inauguração
o dia 30 é a véspera da

inauguração da obra e dois
dias depois da final da Taça
Libertadores, caso haja
necessidade do terceiro

jogO. Já a partida de estréia,
contra o Carlos Barbosa no

dia 2 de abril, foi adiada,'
mas sem definição de

quando irá acontecer. Neste
ano, quatro .catarinenses
estão na Liga.

E as sedes?
Ninguém sabe ainda quando Na quinta-feira, o tribunal da
e aonde acontecerão a FCF acatou o recurso do

Olesc e os Joguinhos Vitória contra o Atlético e

Abertos. Os treinadores já condenou o time do Bairro

estipularam um prazo para Estrada Nova a perda de
os treinamentos, mas até seis pontos pela escalação
agora, nada oficial foi irregular do jogador

BaSquete I·nlcla o ano' Com divulgado. Por enquanto, Joselério, no di 26 de

especula-se que a primeira novembro. Na comissão
acontecerá em São Miguel disciplinar da Liga
do Oeste, na metade de Jaraguaense, o rubro-negro

dispensas nas duas equipes
julho.

.
N haviaperdido12Pontos,

No meio.do ',éFnG .devemesu N��se�hno,�l'pr��ur��'"Seleçao sub·:I 1 m-antem
contratar dois ou três reforços pormaisparceirosparamontar .'

::,���a equipe", disse o :':�J='�=en::;�: 1 00% de aproveitamento
Para tentar ajudar nos algumas propostas para QUITO Ainda no primeiro ternpof

custos, foi montada a.Asso- empresas para valores me- o lateral-esquerdo Fábio, aos
ciação de Pais e Amigos do nores, mas que ajudam no A Seleção. Brasileira não 43, ampliou, de cabeça. O
Basquete [araguá. Entre as final. Para as categorias teve dificuldades para golear terceiro gol do Brasil saiu no

perdeu Maíra, Vânia, Cíntia ações, estão a organização menores', já contamos com a aVenezuela por 4xO ontem, em segundo tempo, aos 14, e foi,
e Carla e trouxe a pivô Camila de coleta de material reci- renovação", disse o técnico jogo válido pela terceira marcado por Bernardo. Tales,

Todo início de ano para o e a ala Andressa, ambas de clável para a venda e, princi- MiltonMateus. Neste ano, ele rodada da fase final do Sul- aos 40, fez boa jogada indivi-,
esporte amador é a mesma Chapecó. Mesmo assim, o palmente, a de carteirinha perdeu os atletas Pedro e Americano Sub-17. A equipe dual e fechou a goleada. Com,
coisa. Com o basquete jara- treinador Júlio Patrício de associado. "Vamos fazer Gilberta. Ele espera classificar comandadapelotécnicoEdgar oresultado,oBrasilchegouaos
guaense não foi diferente. acredita que está com duas uma parceria com alguns a equipe para os Joguinhos e Pereira manteve o 100% de nove pontos e praticamente se

Enquanto o masculino j á categorias candidatas ao título pontos comerciais da cidade ficar entre os quatro naOlesc. aproveitamento na etapa garantiu no Mundial dt
confirmou a renovação de da Olesc e dos Joguinhos e, com a apresentação da "Nas duas categorias, decisiva.OBrasilsaiunafrente categoria,aindanesteano,ná
patrocínio com a Unimed, o Abertos. "Só aguardamos a carteirinha, uma parte do disputamos com jogadores do placar nesta terça logo aos Coréia do SuL A Venezuela;
feminino segue na dúvida confirmação do patrocinador que for gasto será enviado com uma idade abaixo da 17 minutos com o meia- por sua vez, segue com três
sobre o patrocinador, apesar da para montarmos a equipe para a associação", explicou máxima permitida", comen- atacante Lulinha aproveitando pontos. Na sexta-feira o BrasiP'\�.;�;
Faculdade Jangada ter confir- adulta para os Jogos Abertos. Patrício. tau Mateus. a falha da defesa venezuelana. enfrenta a Colômbia. ·f l!f£"
--------------------------------------------------------------------:�\B;�;r�\

Magrão quer renovar ·,i;P··¥;'

com o Corinthians

Estréia
A CBFS já divulgou a

tabela da Liga Futsal, mas

ainda não fez as

alterações para os jogos
da Malwee, que estará no

Mundial em Portugal e na

Taça Libertadores, na

Colômbia. Segundo a

tabela, o primeiro jogo em

Jaraguá do Sul seria no

dia 30 de abril, contra o

Teresópolis, na Arena.

Processo

SÁOPAULO

o volante Magrão :?:.
afirmou que pretende per-

�

manecer no Corinthians por
mais tempo. Ele tem contrato j

com o clube alvinegro até o
.

meio do ano. "Espero que não "

fique só até omeio do ano.A :I
esperança é' corintiana.

Queromuito ficar, espero que
a diretoria do Corinthians
resolva isso", comentou. O '8

jogador afirmou a melhor
-r

torcida corintiana é melhor =,

que a palmeirense.
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Time jaraguaense
enfrenta São Bento
às 18h, no ginásio
do Parque Malwee
JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

De olho no Mundial de
Clubes, que acontecerá de 4
a 8 de abril em Portugal, a

Malwee segue no ritmo de
treino, mesmo com oito

jogadores na Seleção Brasílei-
. ra. Enquanto isso, os outros

atletas disputam dois jogos
treinos nos próximos dias. O
primeiro é hoje, às 18h, contra'
São Bento do Sul, no Ginásio
do Parque Malwee. Na
segunda-feira o time [aragua
ense enfrenta o Colegial em
Florianópolis. Já a Libertadores
ficou para os dias 24 a 28 de
abril, na Colômbia.
A Malwee já conhece as

equipes que disputarão o

Mundial, mas as chaves e a

tabela ainda 'não foram
divulgadas. Além do time

jaraguaense, participam
também Carlos Barbosa, o

atual campeão Boomerang
Interviú, Nagoya Ocean
(Iapão),World United (EUA),
Arzignano Grifo (Itália) e os

dois times de Portugal, Benfica
e Sporting. Por causa do
Mundial, a estréia na Liga, que
seria no dia 2 de abril contra o
Carlos Barbosa fora de casa, foi
adiada em data a ser

divulgada. Os jogadores que
estão na Seleção Brasileira
embarcam direto paraPortugal
depoisdos compromissos com
a equipe.

Para o ala Xande, um dos
que treinam com a Malwee, a
falta destes jogadores
atrapalha um pouco' os
treinamentos. "É como no ano
passado, mas desta vez são oito
jogadores na Seleção. Mas os

trabalhos aqui continuam
intensos, tanto físico como

com bola", comentou. Depois
de dois vice-campeonatos, em
ambos perdidos para o

Boomerang, o camisa 6 disse
que o time aprendeu com os

erros.

O CORREIOESPORTIVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

PREPARAÇÃO: MAlWEE TREINA DE OLHO NO MUNDIAL DE CLUBES EM ABRIL, EM PORTUGAL

Jogo treino hoje
CESAR JUNKES/OCP

Xande (com a bola), durante a final do Mundial no ano passado; Malwee terá terceira chance de conquistar o título inédito

O CORREIO DO POVO

ARQUIVO/CESAR JUNKES/OCP

contra-ataque", afirmou.
Já Valdín, que se machu

cou no jogo de sábado pela
Seleção Brasileira, está em

Jaraguá do Sul para tratar do
joelho direito, onde sofreu uma
torção. "Tenho de esperar até

quinta-feira para ver o resul
tado da ressonância. Enquanto
isso, estou fazendo trabalho
intensivo e fisioterapia", disse
o jogador. O camisa 13 ainda
não sabe se poderá disputar o
Mundial, pois espera o resul-

,

tado do exame. "Sinto dor em
alguns movimentos, mas não
tenho mais inchaço no local",
afirmou o craque.

Enquanto isso, os atletas da
Seleção Brasileira ganharam
folga e se reapresentam ama

nhã em Brusque, onde sábado
enfrenta o Paraguai.A progra
mação de amistosos reserva

aindamais três partidas para o
Brasil além desta, uma diante
dos paraguaios e duas frente ao

Equador, todas em terras

catarinenses. Segundo o téc
nico PC de Oliveira, a goleada
de segunda-feira, foi influên
cia direta do tamanho da
quadra, que era de 32x18m.
"Os brasileiros estão mais
acostumados a atuar em uma

quadra tão pequena", relatou.

Jogadores acreditam que é preciso ter o emocional equilibrado

Internacional contrata
ex-zagueiro do Flu

"Precisamos de um plano
de jogo bem executado e ter o

emocional equilibrado. Esta
mos treinando bolas paradas e
ataque também", afirmou
Xande. Ele disse também que
espera adversários qu' joguem
de várias formas. Especifi
camente falando dos espanhó
is, que no ano passado adota
ram uma postura defensiva e

jogou nos erros daMalwee, ele
disse que pode ser diferente
este ano. "Temos de esperar
tanto um adversário na defen
siva como no ataque.Mas eles,
(Boomerang) têm uma defesa
muito organizada e um bom

Antônio Carlos já tra

balhou com o treinador Abel
Braga no Fluminense, em

2005, ano que em foi campeão
estadual. Vendido aoAjaccio,
acabou se decepcionando com
a estrutura do clube, que não

dá mostrar de nenhuma am

bição para chegar à elite do
futebol francês. No momento

é apenas o 12º colocado. Abel
estava insistindo com a dire
toria do Inter para que busca
sse um zagueiro de pé esquer
do, mas acabou aceitando
Antônio Carlos, que é destro.

Valdin está com um problema no joelho direito e faz fisioterapia

PORTO ALEGRE
O Internacional parece ter

finalmente definido a con

tratação de um zagueiro para
ser o substituto de Fabiano
Eller, que deixou o clube em

janeiro e transferiu-se para o

Atlético de Madrid. O
<

escolhido éAntônio Carlos, 23
anos, ex-Fluminense, atual
mente noAjaccio, da segunda
divisão da França. Os clubes
estão acertados quanto ao

valor a ser pago, o jogador já
teria combinado o salário com
os dirigentes.

Gustavo Kuerten está
confirmado naüaels
FLORIANÓPOLIS

O novo capitão da equipe
brasileira na Copa Davis,

- Francisco Costa, anunciou
ontem, em São Paulo, os

tenistas convocados para o

duelo com o Canadá, de 6 a 8
de abril, em Florianópolis.
Oito nomes estão na lista, que
segue principalmente as

posições do rankingmundial e
ainda premia Gustavo
Kuerten.

Flávio Saretta (102º do
mundo), ThiagoAlves (119º),
Ricardo Mello 127º)e Marcos

Daniel (159º) seriam, teorica
mente, os titulares da seleção.
Mas, na prática, eles disputa
rão vaga até o último dia com
André Sá (182º), André
Ghem (186º), Rogério Silva
(191 º) e Gustavo Kuerten
(670º). "Essa lista é a provável,
mas não é definitiva. Sabemos
que só quatro poderão jogar,
mas seria um desperdício,
atuando no Brasil, levar só

quatro. Por isso, todos os

chamados terão a chance de
fazer parte da equipe", disse

(1):+Costa.
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ELES OU GANHAR MAIS

OCORREIODOPOVO 81

AMÉRICA LATINA TEM
MAIS DE 200 MILHÕES
DE POBRES. ECONOMIA

""

NAO TRAVA DESIGUALDADE @)

GUERRA NO IRAQUE
COMPLETA QUATRO
ANOS COM A MORTE
DE VICE DE SADDAM $

Chlnagíía retoma o

debate sobre reajuste
Aumento de 100%
deve ser deixado
de lado após o

desgaste originado
pela proposta

BRASíLIA

Opresidente da Câmara,
ArlindoChinaglia (PTSP),
retomou ontem, em reunião

com os líderes partidários da
Casa a discussão sobre a

proposta de reajuste salarial
dos deputados. Chinaglia
pediu para' os líderes dis
cutirem com suasbancadas
o aumento nos salários -que
prevê a correção dos subsí-

�
dios com base na inflação

�'i acumulada dos últimos

suatro anos ..

Segundo o líder do PSOL
na Câmara, Chico Alencar

(RJ), a proposta em discus
são prevê o reajuste nos

salários dos parlamentares,
nas verbas indenizatórias e

nas verbas de gabinete de
cada um dos 513 deputados.
A idéia de Chinaglia é ouvir

os líderes e, posteriormente,
submeter a proposta para o

plenário da Câmara decidir
o reajuste. "Ainda hámuita
água para correr debaixo
dessa ponte", disse Alencar.

O reajuste nos salários
dos deputados está em

discussão na Câmara desde
o final do ano passado,
quando os parlamentares
propuseram equiparar seus
salários de R$ 12.847 ao teto

do funcionalismo público
federal, que é de R$ 24.500.
A proposta promoveu um

desgaste ao Legislativo que,

agora, deve aprovar o rea

juste nos subsídios dos

.
parlamentares com base na

inflação o que elevaria os

salários para R$ 16.457.
Se o reajuste for efe

tivado no formato atual, o
valor mensal da verba de

gabinete também subiria de
R$ 50,8 mil mensais para

R$ 65,1, um reajuste
acumulado nos últimos dez
anos de 225% contra uma

inflação de 91%. Aproposta
de reajuste da verba foi

apresentada na semana

passada pelo segundo
secretário, Ciro Nogueira.
Chinaglia chegou a desau
torizar Ciro ao afirmar que
o reajuste não estava em

discussão. Mas ontem,

pediu aos líderes que
reflitam sobre o tema. Presidente da Câmara Federal, Arlindo Chinaglia retoma debate, mas teme desgaste político :',,-

FGTS pode render menos que inflação
Manchete da edição de

terça-feira da Folha de'
S.Paulo revela que o

dinheiro aplicado no FGTS
(Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço) pode
render menos que a infla

ção em 2008 se a fórmula
), de correção não for mu

dada. A reportagemmostra

que no fim deste ano a

correção do FGTS deverá

empatar com a inflação ou

ficar ligeiramente negativa,
segundo cálculos do profes
sor José Dutra Sobrinho,
matemático da USP (Uni
versidade de São Paulo).

Os depósitos do FGTS
tendem a perder' para a

inflação quando os juros
básicos definidos pelo BC
caírem abaixo de 11,5%, o
que o mercado financeiro

espera que aconteça no fim
. de 2007.0 FGTS tem

depósitos de mais de R$

�q:1€:Iíi.,'II,.,
Governo pode rever cálculo para não prejudicartrabalhador
181 bilhões. No ano pas-. correção acima da inflação

.

sado, os recursos foram neste .ano, mas não faz
remunerados em quase 2% projeções para 2008.As
acima da inflação do duas maiores centrais sindi-

períodomedida pelo IPCA. cais do país, CUT (Central
Na reportagem, o Minis- Única dos Trabalhadores) e

tério da Fazenda diz "res- Força Sindical, pretendem.
peitar a necessidade de . questionar juridicamente a

preservar a rentabilidade do mudança na fórmula de
FGTS". O governo prevê cálculo.

.

Controladores
sem concurso
BRASíliA

INSS convoca segurad¢�'
que não fizeram o cens .

Foi publicada ontem, no
Diário Oficial da União a lei

que autoriza o Ministério da
Defesa a contratar pessoal
para o controle do tráfego
aéreo, sem concurso público,
por prazo determinado. Em
novembro do ano passado,
durante a crise nos aero

portos brasileiros, o presiden
te Luiz Inácio Lula da Silva
editou uma medida provi
sória (MP) autorizando a

contratação.AMP foi trans
formada agora em lei.
A contratação é de no

máximo 60 controladores de
vôo e tem validade de dois
anos, prorrogável por igual
período. Todos os efeitos da
medida provisória continu

am valendo, exceto o prazo
. que começa a contar desde
ontem.

BRASíLIA Número de Identíficação do
Trabalhador (NIT) e Títlt o
de Eleitor.Caso esses

beneficiários não compd

reçam, será suspensa, a partir
de maio, a liberação do
benefício (que fica disponível
nos bancos no início de

junho).
O benefício pone ser

reativado no próprio banco,
mediante a. realização Co

,
.

O Instituto Nacional do

Seguro Social (INSS) está

convocando 303,3 mil

segurados com benefícios de
final zero, que deveriam ter

feito o censo na rede
bancária a partir de janeiro
de 2007. Desses, 183,5 mil
receberão cartas e 'outros

119,7 mil, notificação.'
Eles têm 30 dias para fazer

o censo no banco onde
recebem o benefício. Devem

comparecer com o cartão do
CPF e documento de
identidade (RG, CTPS/CP,
Passaporte, CNH ou registro
de conselho profissional) do
titular do benefício e, em

caráter complementar,
comprovante de residência,

censo.

Se o censo não. for
realizado, o benefício' será
suspenso a partir de agosto
(pagamento nos bancos no

início de setembro). Nesse
caso, o benefício só pode ser
reativado em uma Agência
da Previdência Social. A
dica é fazer o cadastro o

quanto antes.
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DESATE DEVE VIRAR PROJETO DE LEI

Mulher
•

mars ara se aposentar
Diferença entre os

sexos será debatida
hoje e tende chegar
ao fim, segundo Ipea

BRASíLIA -

Os participantes do Fórum
Nacional da Previdência se

reúnem hoje para o segundo
encontro de discussões e

palestras sobre temas

polêmicos que envolvem tojos
os segurados do IN'::;S. O fim
das regras difer ',' <.S ,J,lI 1

mulheres será \1, -s temas

debatidos. Se f()1 'ad" '1$

trabalhadoras lei J,Ó de
contribuir pormais cinco anos
-ou ter idade cinco anos

superior- para poder se

aposentar. A al.cração é
embasada nas análises do Ipea
(Instituto de Pesq uisa
EconômicaAplicada).
A proposta é que o tempo

mínimo de contribuição
exigido para a aposentadoria
das mulheres seja igual ao dós

cadernobesocorrelodopovo.corn.br

ode trabalhar

homens. Hoje, a trabalhadora
pode pedir o benefício com 30
anos de contribuição. Pela
proposta do governo, a

contribuição seria de 35 anos.

Também pode haver

mudanças na aposentadoria
proporcional-que só pode ser

pedida por quem estava filiado
à Previdência antes de 16 de
dezembro de 1998. A regra
SI::! in igualada também à usada
para homens: pedido de
benefício aos 5J anos de idade
. 30 "nos de contribuição
(n ais um adicional de 40%
""hre ) tempo que faltava em
1 C ue dezembro de 1998 para
completar '30 anos de

contribuição). Hoje, amulher
deve ter 48 anos de idade e

25 de contribuição -mais um

pedágio de 40% sobre o tempo
que faltava em 16 de
dezembro de 1998 para

completar 25 anos de

contribuição. Segundo o Ipea,
uilheres vivem mais que

.

homens e, em tese.recebem a

aposentadoria do INSS, por
maistempo.

Além disso, o Ipea aponta
que o número de mulheres no
mercado de trabalho está em

crescimento. No futuro, a

aposentadoria aos 30 anos de

contribuiçâo pode
comprometer o equilíbrio das
contas.

A ministra Nilcéa Freire,
da Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres,
que também participa do
Fórum, acredita que uma

mudança na regra pode ser

discutida. "A alteração nas

exigências é uma questão
polêmica, mas que deve ser

debatida", disse.No entanto, a
ministra defende que outros

aspectos também sejam
levados em consideração,
como, por exemplo, as

condições de trabalho das
mulheres e suas atividades
após o expediente.Os debates
no Fórum vão até agosto e

podemvirar projetos de lei.

Governo em ossa

83 novos po lclals
FLORIANÓPOLIS

O governo estadual
empossa hoje, 83 nO\'05

_'policiais civis aprovad )

c'6ncurso público. Outros 268
funcionários estão sendo
nomeados pela secretaria de
Segurança Pública: são 166

agentes prisionais lo 107
monitores e técnicos para
atendimento ao adolescer-tc
infrator.

,-

Os novos servidores vão
;1,l todas as cidades

onde existam unidades
f ristonais subordinadas ao

amento de Adminis
tr. ç50 Penal (Deap). Os 102
1 .)S profis-sionais já foram
r or-ie.ados, conforme

portaria publicada no Diário
I)F1 .ial, para atuarem nos

c e r ros educacionais da
L .:.. de Florianópolis, Lages
e Chapecó.

EMPREGO

Fazenda e Facisc
promovem fórum

.

Amanhã, representantes
da Secretaria de Estado da
Fazenda e da Federação das

Associações Empresariais de
SC (Facisc) se reúnem para
uma apresentação do
programa Pró-Emprego,
concebido para desenvolver
as vocações econômicas

regionais, e facilitar também
as relações comerciais no

Estado.

.:'."'fADO DE SANTA CATARINA

:VIUN!cípIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL

I JivlADA DE PREÇOS N° 28/2007
SECRETARIA DE URBANISMO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de service de engenhar;1 sara execução dos acessos e estacionamento da Arena Multiuso, sita a Rua Gustavo
Hagedorn, s/n'', num total de 9,279, 12m2 (nove mu cuzentos e setenta e nove vírgula doze metros quadrados), com fornecimento de
materiais e mão de obra, em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de
Contraio,
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais aíterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTHEGA dos ENVELOPES: all; as 10:00 horas do dia 05 de abril de 2007, no Serviço de ProtocoLo desta Prefeitura.
ABERTURA dos ENVELOf'ES: 11 :00 horas do dia 05104/2007 na sala de reunióes da Coordenadoria de Licitações e Contratos,
DATA fi HORÁRIO PARA VISITA TÉCNIC;\ 03/0'1 ,i r 1S 09:30 horas - Agendar visita com EngO Civil Alberto João Marcatto, no telefone (47)
3376,0536 ou (47) 9922-0083.
RETIRADA DO EDITAL E AN�XOS: 1) O edital es\�r, di )Jilivel na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.goy.br sem qualquer custo, ou;
2) O editai e anexos (cópias) e projetos poderão ser retirados na Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
telefone (47) 3372-8195, no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nO 1,111 - Barra do Rio Molha - Jaràguá do Sul- SC, mediante pagamento
de taxa de R$ 30,00 (trinta reais),
ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA: R$ 507.682,30 (quinhentos e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta centavos).
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelo Fax (0**) (47) 3370-7253, ou ainda pelos
e-mail ·scºntratoS@iru:.aguadºsul.com.brourose.compras@jaraquadosul.com.br .

Jaraguá do Sul (SC), 16 de março de 2007.

'IOACIR ANTÔNIOBERTOLDI
Prefeito Municipal

Pelo Estado
LHS reafirma posição sobre corte de 'cargos
A maioria governista no Palácio Barriga Verde admite - e até deseja - fazer mudanças no
..Llprojeto de reforma administrativa. Mas sem passar recibo de que isso seja uma derrota
ao governador Luiz Henrique. O presidente da Assembléia, Julio Garcia, agregou-se ontem à
etapa final da missão catarinense à Europa e, naturalmente, vai tratar com o governador das
alterações necessárias. Garcia reconhece que, dificilmente, os temas "controversos" como o

tamanho do corte de cargos comissionados nas secretarias centrais, a concessão da Biblioteca
Pública do Estado à Prefeitura de Florianópolis e a autorização para venda do controle acio
nário da Casan passam como estão. O governador, entretanto, já adiantou que não negocia
o corte dos cargos comissionados. "Se mantiverem estes cargos, os deputados vão assumir o
desgaste com a sociedade e eu não vou nomeá-los. Nomearei apenas 70%, porque a conta é
clara: se não cortar, são R$ 12milhões de custo ao ano", afirmou. A proposta demudança que
mais irrita Luiz Henrique, contudo, é aquela relacionada à Biblioteca Pública do Estado. "Isto
é um absurdo, eu falei para a Zuleika (Lenzi, a diretora da Fundação Catarinense de Cultura)
que estão defendendo um privilégio. Então, estadualiza as outras. Todas as bibliotecas são

municipais, só em Florianópolis que não. Todas as estradas sãomunicipais, só em Florianópo-
lis que não. Por que este privilégio?", questionou. Na verdade, das três principais polêmicas,
a única que tem grande chance de morrer na casca é a relacionada à Casan. Luiz Henrique
explicou que a intenção era preventiva, apenas para o caso de incorporação pela Celesc ou por
outra empresa do governo e que jamais pensou em privatizar a companhia.

'

stensiva
Na última etapa da viagem à Europa,
Luiz Henrique chegou ontem, no final da
manhã, ao novo e ousado aeroporto de
Madri, na Espanha. Mal sabia que a tão
elogiada construção, assim como todas as

demais - e grandes - que se vê pela cidade,
é da Dragados de Espanha, empresa lider
no mercado europeu. Com quem manteve
audiência à tarde.

-

sob C ntrole
)

Ainda que em viagem de caráter particular, o deputado
Julio Garcia foi chamadopor [orginhoMello a trocar a

guarda do Poder Legislativo na comitiva oficial de LHS.
Recepcionado no HotelWellington pelos secretários
DerlyMassaud da Anunciação e Gilrnar Knaesel quando
perguntado se estava tudo certo com a votação da
reforma brincou:. "Tudo certo, mas não sei pra quem".
Com a interlocução de João Henrique Blasi, ele acha que
a Assembléia vota o projeto da reforma um dia antes do
combinado, no dia 28, portanto.

RealmenteMadri
A cidade respira futebol. O presidente do
Grupo ACS, holding da Dragados, Flo
rentino Pérez Rodriguez, por exemplo, foi
presidente também do Real Madrid. Mas
não foi ele quem recebeu Luiz Henrique.
Este conversou com o vice-presidente exe

cutivo, Antonio Garcia Ferrer, que está
absolutamente interessado em adquirir
créditos de carbono com a instalação de
aterros sanitários para tratamento de resí
duos sólidos em Se. "Dinero no és proble
ma.Dinero tenemos", assegurou aos sócios
brasileiros daWRC para investimentos no
Porto de São Francisco.

Estrutura de portos
Confirmada a inversão de R$ 90 milhões
para duplicar a capacidade do Porto de
São Chico. SC Parcerias pretende construir
acesso rodoviário exclusivo a partir da BR-
101, com cobrança de pedágio.

Deolho
Prefeito Beto Martins também pretende
assegurar a Dragados entre os investido
res do Porto de 1mbituba. Ele acha que no
máximo em 60 dias sai o novo edital para
construção de terminal de contêineres na

área interna do porto. O fim da concessão
em 2012 tem inibido novos parceiros.

Explicação
Deputado Dirceu Dresch cobra explica
ções de Dejandir Dalpasquale, que teria
afirmado durante troca do comando do
PMOB, que tem pessoas enriquecendo
com os cargos que ocupam no governo.
Dalpasquale passou à lista de mágoas de
LHS quando não "compareceu sequer à
convenção que homologou a candidatura
à reeleição ao governo.

Ministério petista
A troca de Mares Guia pela ministra Mar
ta Suplicy no ministério de Turismo é
vista com reservas pelo secretário da área
em SC, Gilmar Knaesel. liA mudança in
terrompe um ciclo de desenvolvimento,
Mares Guia não discriminou ninguém,
foi parceiro. Fica, no mínimo, um ponto
de interrogação."

Metáforas
"Os alemães fizeram o diabo,mas também
comeram o pão que o diabo amassou."
Este é o ponto de vista do ministro da Em
baixada Brasileira na Alemanha, Roberto
Colin. De qualquer modo, acha injusto
que a história da Alemanha - os gênios e
a tecnologia que ofereceu ao mundo - per�
maneça embaçada pela memória fixa dos
horrores do nazismo.
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Associação dos Diários do Interior - ADljSC colunaadi@cnrsc.com.br
ÃDruANA�BAiOISSARElii:'EM-COBERTU-RA "ESPEC'iALH'HÕÃ-rViISSAOH"CAiARI-NÊNS"i: EUROPA.
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Associação dos Diários do Interior
se

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo- Correio Lageano - Correio do Sul
Destaque Catarinense - Diário da Cidade - Diário da
Manhã - Diário do Iguaçu· Diário de ltajaí - Diário O
Tempo - Folha da Cicade- Jomal de Manhã - Jamal
O Iguassu • Município Dia-a-dia - Notisul - O
Atlântico - Jornal Perfil - O Vale - Sul Brasil - A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional
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América Latina tem mais

de 200 milhões de pobres
residente do BID

( iZ;qUe o crescimento
econômico não ajudou
dírnlnuir desigualdade

I
.

SÃO PAULO

Mesmo com o significa
i; tivo crescimentoeconômi
: co dos últimos anos, cerca

I
L de 205 milhões de pessoas

. ainda vivem abaixo da

1 linha da pobreza na Amé
rica Latina, segundo o

presidente do Banco Intera
mericano de Desenvolvi
ento (BID), Luís Alberto

1 Moreno, que classificou a

1 situação de "inaceitável".
! No entanto, ainda de acor
J do com o Moreno, o

1 número de lati-no-america
I nos vivendo abaixo das
J linhas da pobreza e da
j miséria é o mais baixo da
história recente.

"Embora 13 milhões de

pessoas tenham escapado
das garras da pobreza nos

últimos anos, a expansão
a econômica não se refletiu
numa melhora da quali-

�

ade de vida para grande
I parte dos nossos habítan

� tes", afirmou o presi-dente
do BID.

O BID estima que 40%
D dos moradores da região vi
vem na linha da pobreza,
enquanto 15% ainda esta-

Cerca de 40% da população vive na linha da pobreza

riam na miséria. O presi
dente do banco previu um

crescimento econômico

para a região de 4,8% a 5%

para este ano, pouco .abaixo
do registrado no ano passa-

do, de 5,3%.
.

Moreno salientou que
essa expansão, no entanto,
não levou à melhora espe
rada para grande parte da

população latino-america
na. "A desigualdade conti
nua. É inaceitável que 205
milhões de pessoas vivam

abaixo da linha da pobreza",
disse Moreno.

Em seu discurso de aber
tura do encontro na Guate

mala, Moreno aproveitou
para elogiar o pioneirismo

do programa PrÓ�Álcool
no Brasil.

"Devemos nos espelhar
no Brasil, lídermundial em
biocombustíveis, e não só

para aprender com essa

experiência, m�s também
pela importância do inter
câmbio de tecnologias
entre países-irmãos."

Participaram da aber
tura do encontro autori

dades da região como a

presidente do Chile, Mí
chelle Bachelet, o presi
dente de EI Salvador, Elías
Antonio Saca, o presiden
te de Honduras, José Ma
nuel Zelaya, e o anfitrião,
presidente da Guatemala,
Oscar Berger, entre outros.

,

Indice de aluguéis
sobe 1 ,02% ao ano

10 DE JANEIRO

O aumento no preço dos
alimentos puxou a inflação
medida pelo Índice Geral de

Preços � Mercado (IGP�M),
que passou de 0,13% em

fevereiro para 0,24% em

março.Com esse resultado, o
índice de inflação utilizado
no reajuste dos aluguéis e

tarifas públicas acumula alta
de 1,02% em 2007 e 4,16%
em 12 meses. Nos três

primeiros meses do ano, os

alimentos foram o item que
mais subiu (3,9%).

O IGP�M é formado por
três índices: preços no

NO aoiso

Poupador esquece
1,9 trilhão de reais

Há cerca de R$ 1,9
atacado, ao consumidor e trilhão nos bancos privados
construção civil.A inflação e públicos à espera dos
no atacado passou de 0,02% poupadores para ser resga- .

para 0,22%. Os produtos que tado. O dinheiro refere-se à

mais influenciaram essa alta diferença de indexadores da
foram: tomate (37%), ovos remuneração da aplicação
ti 4,4%), aves (8,6%) e carne em caderneta de poupança
bovina (2,5%). Os preços ao com a entrada em vigor do
consumidor recuaram de - Plano Bresser, em 12 de

0,37% para 0,31%. Mas
. junho de 1987.

houve alta nos alimentos, O prazo máximo para

que subiram 1,24%. Entre as reaver a diferença termina

altas estão novamente o no dia 31 de maio. Depois
tomate (15%), cenoura dessadata,partedodinheiro
(23%), beterraba (27,7%), passará a integrar.o patrimô-
manga (1 7 ,8%) e mamão nio dos bancos. Com isso, os

papaya (9,9%). Os inflação poupadores perdem o direito
da construção civil passou de de reaver a diferença dos

0,28% para 0,21 rendimentos.

O CORREIODOPOVO

• PELO
Ontem, 20 de março, dia que marcou os quatro anos da

invasão liderada pelos Estados Unidos que depôs Saddam
Hussein e deu início à Guerra do Iraque, o país enforcou o

vice-presidente do antigo regime, "(aha Yassin Ramadan, par
crimes contra a humanidade:

Segundo a TV pública iraquiana AI Iraqiya, Ramadan foi
executado antes do amanhecer, por volta das 3h da

madrugada (21 h de segunda-feira de Brasília).
Ramadan foi inicialmente sentenciado à prisão perpétua

em novembro de 2006 por envolvimento na morte de xiitas
em Dujail. Ele foi considerado culpado por participar da

detenção, tortura e morte sistemática de 148 homens,
mulheres e crianças da vila em 1982. Posteriormente, a

sentença foi mudada para pena de morte.
Saddam e dois co-acusados também foram condenados

à morte pelo caso Dujail. O ditador foi executado na forca em

30 de dezembro de 2006, e os dois co-acusados em janeiro .

.f/:
último.

Apesar do cumprimento das penas de morte, a violência
que assola o país desde 20 de março de 2003 não dá trégua.
Na última quinta-feira (15), o Departamento de Defesa dos

EUA admifiu em um relatório que o Iraque enfrenta uma guerra
civil.

MÁFIA As forças de segurança italiana prenderam
ontem, 199 supostos membros da máfia napolitana
(Camorra) durante uma grande operação policial. A

ação contou com cerca de mil agentes.

GREVE GERAL O Nepal amanheceu ontem, paralisado
por uma greve geral de comerciantes e empresários,
que protestam contra a extorsão a que são submetidos

pela ex-guerrilha maoísta.

DESEPERO Dezenas de moradores de Mogadício,
capital da Somália, fugiram da cidade ontem, após
uma noite de ataques com tiros de' morteiro atribuídos
a grupos rebeldes. Enquanto isso, médicos relataram

que 22 pessoas morreram em 24 horas no sul da
Somália devido a um possível surto de cólera.

Incêndio em asilo deixa 63 mortos

Guerra do Iraque
completa 4 anos

com enforcamento
de vice de Saddam

Violência aumenta
e situação é vista
como guerra civil

�;
V' .• �
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O incêndio que destruiu na madrugada de ontem, um

asilo na região de Kuban, no sul da Rússia, matou 63

pessoas. O fogo devastou o asilo que abrigava 93
idosos. A tragédia também deixou 27 feridos, que foram

. levados para um hospital da região.
Fontes do Ministério para Situações de Emergência
informaram que o incêndio começou à 1 h11 (e que os

bombeiros só chegaram ao local uma hora depois. O
I quartel de bombeiros fica a 50 quilômetros do asilo.

Escolas britânicas poderão proibir o uso de véus

As escolas britânicas poderão proibir que
as alunas usem véus que cubram o rosto

por motivos de segurança e de

aprendizagem, segundo novos guias sobre
uniformes escolares que serão lançados
pelo governo do Reino Unido. As novas

diretrizes do Ministério da Educação não
ordenam nem recomendam que as escolas

proíbam o véu, mas afirmam que estas

poderão fazê-lo caso considerem
conveniente ou após consultar o guia,
afirmou ontem, um porta-voz da pasta.
Os guias, que serão divulgados em breve,
são uma resposta ao caso de uma menina
de 12 anos que' no mês passado não

conseguiu que o Supremo Tribunal de
Londres revertesse a decisão de seu

colégio de proibi-Ia de usar o "niqab", o véu
islâmico que cobre todo o rosto.
"Se o rosto de um aluno é oculto. por
qualquer razão, o professor não pode
avaliar sua aprendizagem e fazer com que
ele participe de discussões e atividades
práticas", afirma o Ministério da Educação
no guia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VIAGEIVI: VEJA DICAS DE COMO CHEGAn [ O QUE FAZER

Paraíso repleto de água
morna, peixes e ondas
+Porto'de Galinhas
apresenta cenário

".inesqU,eCível paraturistas exigentes
,

c

�;, Localizadanomunicípio de
lpojuca, a 70 quilômetros de

:.:Recife, capital de Pemabuco,
':Porto de Galinhas é ernol

�urada �or piscinas naturais
"com aguas mornas e
t, '

�ttansparentes repletas de

�eixes coloridos e jangadas
f.aeslizando de um lado para o

��utro namaré baixa. Mas tem
¥::-ilt'

�ambém praias com ondas
ortes, perfeitas para a prática
e surf - não é à toa que a praia

:.
e Maracaípe é um dos
�enários do Campeonato
,

undial de Surf, sediando as

tapas do mês de outubro. Os
:sportes náuticos, aliás, vêm

.anhando cada vez mais

f.�deptos na região, transfer
;inando a praia de Muro Alto
e.;:... • d . ri�m point os apaixonaaos por

(sqUi aquático, wakeboard e

�'-t,ski.�� Apesar das ruas estreitas e

��a vida 'correr devagar em
[�Porto deGalinhas, a vila ferve
� -,;,,:<"
,,� -

d bi:,:no verao, quan o rece e

(f:turistas de todas as partes do
�':Brasil, além de estrangeiros

DIVULGAÇÃO
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Praias de rara beleza sâourn dos atrativos de Porto de Galinhas

dos quatro cantos du planeta.
Todos chegam atraídos pelos
aquários naturais, entretanto,
surpreendem-se com a riqueza
de atrativos e opções de lazer
da região, como passeios de
bugue, de jangada ou a cavalo,
quase sempre emoldurados por
"...'V··Wllar.' -e-.,:í.' "1"0.;<"'\(' l""\r'11,("'<")t;: p. 11m.... IL.I........""'..._......., �. _ .................... L""'_. .- .....� .... _ ..............

mar de nuances ora verdes, ora
azuis.

No centro da vila, andar a
pé é melhor maneira para
conferir de perto o artesanato

produzido pelos nativos. São

galinhas de cerâmica - o

souvenir oficial -, bordados,

redes,mantas ...A gastronomia
também ocupa lugar de

destaque, com restaurantes

que oferecem pratos à base de
frutos do mar e também da
cozinha regional, como came
de-sol e galinha cabidela. E
Porto de Galinhas ainda tem

fôlego para o agito depois que
o sol se põe. Nos bares e nas

boates itinerantes, montadas
na região nos meses de verão,
a música rola solta até altas
horas. Todos os estilos têm vez

e, do forró ao eletrônico, a

ordem é não deixar ninguém
parado.

"

,Dicas para saber o que ver e fazer
� .' Por terra ou mar, os

�.;:passeios são as grandes
��'atrações de Porto de Ga

;;.Jinhas. Os de bugre permi
,

tem conhecer grande parte
das praias, enquanto as

jangadas levam às piscinas
naturais repletas de peixes
coloridos. J á os barcos

apresentam a deserta ilha de
Santo Aleixo,' perfeita para
mergulhos profundos.
'J Jangadas coloridas
partem da praia da vila e

'levam às enormes piscinas
formadas na maré baixa, que
ficam a 200 metros da costa
;� a cinco minutos de viagem,
Para aproveitar ao máximo o
.mergulho emmeio aos peixes
coloridos é bom ter em mãos

máscara e snorkel - nor-

::malmente, as jangadas já
:oferecem o kit, incluindo

I <�ação para atrair os animais.
tOs aquários naturais são
� "

C cercados por bancadas de
,

recifes, sendo aconselhável
��usar calçados que possam
':fmolhar durante o passeio -

DIVULGAÇÃO

Passeios de jangada fazem parte do roteiro obrigatório em Recife

é a única maneira ele evitar
machucados ao pisar em

corais e ouriços,
Para desfrutar ( paz e as

belezas das praias de Muro
Alto e Pontal de Maracaípe
faça um passeio de bugue.
É a maneira mais ágil, além
de mais emocionante, de
curtir os cenários mais

tranqüilos de Porto de
Galinhas.

O tour marítimo leva a

dois interessantes pontos da
costa de Pernambuco. A
praia de Carneiros é
considerada uma das mais

bonitas e rústicas do estado,
enquanto a ilha de Santo
Aleixo é famosa pelas dezenas
de naufrágios em seus

arredores, atraindo mergu
lhadores de diversas origens.
A ilha oferece ainda piscinas
naturais e praias desertas. O
passeio dura seis horas.

Aproveite também que
Porto de Galinhas oferece
praias de estilos diversos e não
deixe de badalar na praia da
vila, curtir o sossego de Muro
Alto e conferir de perto as

manobras dos surfistas nas

ondas de Maracaípe.
(

História e Cultura.

Desfile de bonecos gigantes marcam a alegria do povo de Recife

Está localizado na região nordeste, tendo sido uma das primeiras áreas
brasileiras ocupadas pelos portugueses. Quem visita as cidades de Pernambuco
logo percebe que há muita história para se contar:são monumentos históricos,
praças, casarios e igrejas, fortes, pontes e teatros, etc.

Pernambuco é embalado por músicas, danças e folguedos que refletem
um pouco da sua rica formação cultural. Caboclinhos, maracatus e passistas
desfilam no Carnaval, em junho as festas juninas animam as cidades do
interior, no Natal, os pastoris celebram o nascimento de Jesus. A força de
sua cultura somada à riqueza de suas belezas naturais faze de Pernambuco
um dos principais centros de atração turística do Brasil , tendo durante todo
o ano cores, sons, ritmos, manifestações populares e a alegria de um povo
que tem amor por sua terra.

Localização Geográfica: Região Nordeste do Brasil
Capital: Recife
Área: 98.938 km2

I

Clima: Tropical Atlântico (litoral) e Semi-Árido (Agreste e Sertão)
Relevo: Planície litorânea, Planalto Central, Depressões à Oeste e a Leste
Bacias Hidrográficas: São Francisco, Capibaribe, Ipojuca, Una, Pajeú, etc.
Vegetação Característica: Mangue (mangue), Floresta Tropical (Zona da,,�i

Mata), Caatinga (Agreste e Sertão).
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C' Três
décadas

') após ter ido ao
, '

ar pela primeira
vez em seu país-natal, o

"f' México, o seriado "Cha
::. ves" mantém quase intacta
r sua popularidade no Brasil,
S onde um novo livro pro

f' cura explicar as causas do

(sucesso deste clássico

: latino-americano.
.

As reprises dos episó-
dios originais de "Chaves",
o programa mais famoso da

uerer

TV infantil mexicana; são
transmitidas diariamente
desde 1984 pelo "SBT",
mantendo um razoável ín
dice de audiência na faixa
horária commaior número

de espectadores. Em 2004,
o "SBT" deixou de exibir a
série e provocou um inco

mum protesto do público,
com abaixo-assinados e

milhares de cartas, forçan
do a emissora a recolocá-lo
em sua grade de progra-:

mação.
"Chaves de um Suces

so" é o título do livro do

jovem jornalista Pablo Ka

schner, publicado este mês

pela editora Senac RhO
título é um trocadilho e

traduz o esforço para ex

plicar como - em tempos de
alta velocidade, nos quais a

ingenuidade é um bem em

extinção até em muitas

crianças uma série de
"humor branco" como

"Chaves" continua fazen
dosucesso.

O autor do livro disse

que "Chaves" é o único se

riado que é igualmente
famoso e querido no Brasil
e na América de idioma

espanhol."Em ummomen

to em que tanto se fala de

integração, é um programa
que 'sem querer, queren

do', alcança esta incum

bência", disse Kaschner,
que en;t seu livro analisa o

Luana Piovanni
cobrou R$ 470
mil por mês para
participar da
versão brasileira
de Desperate
Housewives, na
Rede TV!, e vai
ficar fora do

programa
.7

seriado como fenômeno
comunicacional.

As figuras destes adul
tos vestidos de crianças,
com seus diálogos muitas

vezes absurdos, continuam
presentes na "Vila", cujos
cenários fazem parte da
memória afetiva da infância
de milhões de latino
americanos.

No Brasil, "Chaves
maníacos" de todas as ida
des participam de fã-clubes

',.,,,,,,,,1>'
" 'f

e freqüentemente organii
zam encontros, atualmen-, .)

te facilitados pela internet;
'Em várias cidades do país,
costumam reunir-sê para
rever capítulos, trocar

peças de coleção ou simr
plesmente cultuar a infânl
cia que já se foL''Um dos
trunfos de 'Chaves! é st{�

simplicidade, e o simples
não 'é algo fácil. É aí qü�
está o detalhe", defende
Kaschner.

'

)

'I
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III PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

CINE SHOPPING 1
A Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(14h - Sab/Dom/Qua)
Motoqueiro Fantasma
(21 h20 - Sex)
Apocalypto
(1Sh40, 18h20, 21 h -

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

Sab/Dom/Seg(Ter/Qua/Qui)
A Grande Família - O Filme
(1Sh30, 17h30, 19h30 - Todos os

dias)
CINE SHOPPING 3
Motoqueiro Fantasma
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Todos os pias)
Pecados Intimos
(1Sh40, 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 hSO - Todos os dias)
Norbit
(13hSO, 1ShSO, 17hSO, 19h5O -

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

Blumenau

Cine Neumai'kt 1
A Rainha
(14h10, 16h30, 19h1 0, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Motoqueiro Fantasma
(14h30, 17h, 19h20, 21 hSO -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
Nornit
(iSh, 17h1 0, 19h1S, 21 h20-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
Apocalypto .

(16h40, 21 h4S - Todos os dias)
O Labirinto do Fauno
(14h1S, 19h30 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Cartas de Iwo Jima
(16h10, 21 hi O-Todos os dias)
Letra e Música
(14h, 19h - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Borat
(16h, 18h, 20h, 22h - Todos os

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

� SERViÇOS

Teatro
JARAGUÁ DO SUL
Pequeno Teatro da Scar
"Error Solo"
(hoje, às 20 horas)

Exposição
JARAGUÁ DO SUL
Museu WOlfgang Weege -

Parque Malwee.
"Instrumento musical ... o dom
do músico ... os acordes de uma
história"
(8 a 2S de março)

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Rotary Club comemorou seus 35 anos

A edição do Correio do Povo de 14 a 20 de março de 1987, noticiava
que o Rotary Club de Jaraguá do S�I havia comemorado o 350
aniversário de fundação com um jantar festivo, no Restaurante Itajara. O
evento reuniu os então companheiros rotarianos e esposas, bem como

autoridades e lideranças comunitárias.

Segundo a matéria, na ocasião haviam sido homenageados os sócios
fundadores remanescentes, que no dia 14 de março de 1952, deram
início ao primeiro clube de serviço da cidade.
Diversos oradores marcaram suas participações, dentre as quais o

presidente do clube na época Aristides Pansten, que destacou a

dedicação e o trabalho humanitário dos sócios, e também, Dietrich
Hufenuessler, que fez um relato histórico de Rotary em Jaraguá do Sul,
que mantém vivo até hoje o ideal de servir, plantado por Paul Harris.

• O DIA DE HOJE

� SANTO
São Berilo
São Lupicínio
São Nicolau de Flue
São Bento

�EFEMÉRIDES
Dia Universal do Teatro
Dia Internacional Contra a

Discriminação Racial
Dia da Floresta Mundial

� 1961
Brásil firma relações com três
países comunistas: a Bulgária, a
Hungria e a Romênia.

�1983
Os oito países da Comunidade
Européia pertencentes ao

Sistema Monetário Europeu
(SME) reajustam suas moedas.

�1989
Cargueiro da Transbrasil cal a
menos de dois quilômetros do
Aeroporto Internacional de
Gumbica, em Guarulhos SP.

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

À vontade, a pequena Cindy alimenta seus filhotinho-s e posa para o clic do
dono e leitor Anthony Matheus Fodi.

O CORREIO DO POVO

r

• UTILIDADE PUBLICA
-sesc saúde
No dia 28 de março, das 8h

às 12h30, o Sesc Saúde ao

seu Alcance acontece no

Shopping Breithaupt. Haverá
orientações e prevenção de

saúde.

�Curso
O curso de Bijuteria
acontece nos dias 10, 11

e 12 de abril, das 19 às 21
horas. O valor é de R$ 40.
As vagas são limitadas,
outras informações pelo
fone 3371-8930.

• ANIVERSÁRIOS
21/03

Alexandra Cunha
Ana Lucia Mass

, Débora Gazzola
Emira Volz
Geovane Gretter
Guilherme R. Doege
Ingo Siebert
Jackson Alexandre Kuester
Jaqueline Schaquete
Jean Lucas Jardim
Jefferson Tomaselli
João Pedro Papp
Josiane Tissi '

Karla Venturi
Kethlin Cristiane Fischer
Lauro Spiess
Leonardo Odorick
Licinete de Luca
Luan Marcel Weber
Nicanor da Silva
Nicolas Kerting
Pablo Ademir da Silva
Paula E. Bertoli
Paulo S.P de Lima
Renato Escobar
Roberto Artur Piancó Júnior
Sandra Sueli S:'Delagnolo
Wigando Behli�g

-Felra
O Núcleo de
Automecánicas da Acijs
organiza uma Missão
Empresarial à Feira
Automec, em São Paulo,
nos dias 14 e is de abril.
Informações pelo fone
3275-7033.

""

• PREVISAO DO TEMPO

LEIA O MUNDO
Se o seu mundo é saber tudo o que

acontece na sua cidade e região, então
seu jornal é O Correio do Povo.

Ele traz uma cobertura completa da sua

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

seja, o mundo que interessa a você.

Tempo estável em Santa Catarina

Condições de chuva isolada no início do dia
da Grande Florianópolis ao norte do estado,
com sol no decorrer do período. Nas demais .

regiões, o sol predomina. Temperatura em

elevação. Vento de sudeste a.nordeste, fraco
a moderado e com rajadas.

> Jaraquá do Sul e Região

.r=>.
,,�

.

'C�,
�JARAGUA
DO SUL

MíN: i8" /MÁX: 3iC'

ô
� LAGES

MiN: W/ MÁX: 25"

:,.
,

1

f'

Ç0
FLORIANÓPÓLlS �:J
MíN 19°/ MÁX: 30°

IJ

HOJE .:¥�
�,/) QUARTA

MíN.: 180 C MíN: 20° C
MÁX: 31° C MÁX: 32° C
Sol com nuvens Sol com chuva rápida

� fases da lua

SEXTA
MíN: 21° C
MÁX: 32° C

QUINTA
MíN: 22° C
MÁX: 32° C
Sol com nuvens Sol com pancadas de

chuva

CHEIA MINGUANTE. NOVA CRESCENTE � Leg(Hldas

('J (':) Ç5�) 0 Ç) ..,..
Ensoiarado Parcialmente r�ublal1o lnstfi .... EJ! GllUVQ�O Trovoada

flubla�o
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NOVELAS
� GLOBO -18H

'O Profeta
Marcos diz que ama Sônia. Zélia proíbe
as visitas para Rosa. Alceu expulsa
Miriam, que é acolhida por Dedé. Sônia
sonha com os pais, que prometem que
tudo vai melhorar. Miriam faz charme

!

para Arnaldo, irritando Carola. Marcos
decide visitar Analu. Carola liga para a

escola. Clóvis é avisado. A madre
informa a Carola e Marcos que Analu
não está mais na escola. Lia e Sofia

negam para o delegado que tenham sido

chantageadas por Camilo. Laura indica e

Abigail encontra a chave do sótão.
Teresa fica abismada ao ser proibida de
visitar Rosa. Sônia e Analu se abraçam
comovidas. Marcos começa a atender
nocorsultório.

1 � GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Gui e Vanessa discutem. Elizabeth volta
sozinha para o hotel. Maria fica
entediada enquanto Juan fala dele
mesmo. Dorinha pede um tempo 'para
ajeitar a vida. Juan diz a Elizabeth que
sofreu um seqüestro relâmpago, mas

ela manda ele desaparecer de sua vida.
Lance fica inseguro quanto à decisão de
Dorinha e não sabe se ele vai realmente
deixar Plácido. Gui expulsa Vanessa. O

engenheiro diz a Lance que não deve ter

água no sítio e que vai avisar Arthur.
Lance indica a direção errada para que o

engenheiro jamais chegue ao sítio.
Tadeu fica chateado ao perceber que
ninguém confia mais nele. Deodato

consegue um guardanapo usado por
Arthur. Marquinho pede ao pai para
treiná-lo. Dorinha veste a fantasia de
mulher canga para não ser vista.
Husseim se passa por engenheiro.
Maria garante a Elizabeth que a fábrica
vai falir. Lance conta para Tadeu que vai
formar uma familia com Dorinha e os

filhos. Hasseim aponta' um local e

encontra água. Lance avisa Dorinha que
arrumou emprego em Piracicaba.
Elizabeth fica pasma quando Juán
confessa que seus pais são da cidade e

que ele foi adotado.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Daniel apresenta Lucas a Fabiana. Olavo
fica ansioso por causa na reunião. Ana
Luisa afirma que Daniel está livre de

� todas as acusações, Xavier rebate.
Antenor encerra a discussão e manca

que todos votem. Olavo é escolhido o

novo diretor de operações. Ana Luisa
decide convidar Daniel e Fabiana para
um final de semana fora. Neli decide

investigar mais sobre Fred. Paula diz a

Gilda que não sabe onde procurar a sua
família. Daniel concorda que Sobral vá a

Marapuã ver se encontra uma pista de
Paula. Olavo confidencia a Fred que não
tem como repor o dinheiro que desviou.
Daniel pega um ônibus para voltar ao

trabalho em meio a um temporal. Taís
olha quando Daniel grita por Paula de
dentro do ônibus.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Irritada, Stella pede para Maria Eugênia
levá-Ia para o hospital, uma vez que já
está em trabalho de parto. No motel,
Freddy toma um banho com uma linda
mulher. Na porta do hospital, Stela e

Georgina comparam os tamanhos das

barrigas. Maria Eugênia reconhece

Georgina. Em Angra, Eliana também
sente contrações na barriga e entra em

um barco com Agenor e Fausto. Eles
avistam um barco com bandidos se

aproximandO. Começa um tiroteio e os

bandidos avisam que só estão atrás das
mercadorias.

� RECORD - 2011

Vidas Opostas
Rosárla arruma a casa enquanto
Madalena se apronta para ir à prata
com Lucília e Wilson. Carlinhos liga
para Carmem para pedir desculpas e

avisar que está embarcando para o

Rio Grande do Sul. Cilene está em

plena recuperação. Na barraca de

Cicio, Felipe é arrogante com

Madalena por quer ser servido

primeiro. Helio manda um recado

para Jacson através de Cicio: para
ele invadir o Torto sem susto que a

barra está limpa.

Extra
��CAPA
A capa da Playboy de abril
será da ex-BBB7, Fani. A
moça deixou o reality
show e não enrolou o meio
de campo na hora de

negociar com a publicação.
A redação da Playboy terá
de correr já que o

fechamento normal da
revista deveria ocorrer já
na terça-feira, 20. A
assessoria diz que a

Playboy continua de olho
em Flávia e íris, que até

agora não se decidiram

sobre posar ou não.

O diretor brasileiro
Fernando Meirelles
acaba de convocar

Daniel Craig - o último

agente da série 007 -

para estrelar seu novo

fllrne, "Blindness". O

longa vai ser rodado
nos Estados Unidos e

é uma adaptação de
"Ensaio Sobre a

Gegueira':!, deJosé
Saramago ..Jambém
direto de Hollywood,

.

Julianne Moore faz

parte do elenco.

A adolescente Emma'
Watson, 16 anos, que
interpreta Hermione

Grangernos filmes de

Harry Potter está com

medo. O fato é que a

menina já foi várias vezes

abordada por um homem

enquanto saía da escola.
A garota se sentiu

ameaçada pelo sujeito
que insistia em perguntar
sobre os filmes. Apesar
da fama, Emma tenta
levar uma vida mais
normal possível, mas
confessa que é difícil
arrumar um namorado.

extra@ocorreiodopovo.com.br

�INTERNACIONAL ��COM MEDO

• SUDOKU'
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��FAMA
A ex-BB Flávia começou a

sentir o gosto da fama. Na

segunda, 19, ela desfilou

no Bom Retiro Fashion

Business, evento de moda
de um dos maiores centros

de comércio popular da
capital paulista. Na primeira
fila do evento, estava o

namorado da loira,
Fernando Luiz, também ex

integrante do BBB, que
revelou: "estamos

procurando apartamento
;
para morarmos jUntos. E,
no futuro, pretendemos nos
casar".

��EXIGENTE
Não é desta vez que Luana

Piovani volta a televisão. As

negociações com a Rede

TV! se encerraram depois
que a atriz exigiu 470 mil -

reais por mês para
participar da versão
brasileira de Desperate
Housewives. O valor do
cachê seria por três meses,

mas Luana só iria trabalhar
31 dias. O jornal "Agora"
ainda garante que ela queria
escolher os 18 participantes
do elenco. A Rede TV! ainda
não sabe quem substituirá
Piovani. � .;� 1
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• DIVIRTA-SE
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Divisão dos Bens
Dois amigos se encontram depois de muitos e muitos anos,

- Caramba, Maurício! Como é que vai você, rapaz? Que você fez
da vida em todos esse anos?
- Ahh, vou indo, Luís. Eu já casei, tive filhos, me separei e já foi
feita até a partilha dos bens.
� E as crianças?
- Bom, o juiz decidiu que ficariam com aquele que mais bens
recebeu.
- Então elas ficaram com a mãe?
- Não, na verdade elas ficaram com nosso advogado.

Novos Tempos
O pai do Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o

Boletim.
- Na minha época as notas baixas eram punidas com uma boa .

surra - comenta, contrafeito.
- Legal, pai! Que tal pegarmos o professor na saída amanhã?
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• HORÓSCOPO

Áries 20/3 a 20/4
gosta, mas o ariano não ... Ele adora! Por
isso está sempre dando o start num projeto
diferente, plantando uma nova semente.

Mas lembre que as coisas também têm
meio e fim. Domine a impaciência e a

dispersão e dê andamento às coisas, regue
suas plantinhas. Só assim elas vão crescer

e dar belos frutos.

Touro 21/4 a 20/5
O astral que você pediu ao céu está lá, aqui,
em todo lugar, trazendo o que você sempre
quis, Lua e Vênus formam uma conjunção em

seu signo e (re)despertam os afetos
verdadeiros, aqueles que realmente unem as

almas. Se alnda não fizeram contato com você,
não perca tempo: telefone, mande um torpedo,
envie flores de todas as cores ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Sossego, serenidade na mente. Como é bom

quando vocês conseguem, não? Em seu

mundo, tudo gira moto-contínuo: quando um

gêmeo'se aquieta, o outro quer festa, e por aí
vai. Nesse processo, vocês têm contribuído
muito para a comunidade, fertilizando
cabeças mais terrenas com sua fonte

inesgotável de idéias. Inesgotável? Sossego?

9

2 5

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

Câncer 21/6 a 21/7
Seus instintos dizem para seguir suas emoções?
Ok, isso deve ser respeitado, mas o seu lado

.

racional tem alqolrnportante a lhe falar. Sendo
você uma criatura que habita os limites de dois

mundos, terrestre e aquático, tal situação não
lhe é estranha. Mas não é pra se esconder na
areia e deixar a concha endurecer. Use a cabeça
pra se divertir também.

Leão 22/7 a 22/8
Escove e perfume sua juba, apare suas unhas e

prepare suas patinhas fofas para acariciar".
Apesar d� seu gosto pelo glamour cos
restaurantes caros e & outras baladas, a
barbada quente para este dia é um charrnoso
seqüestro para sua leo-caverna, em alto estilo.
Você não vai decepcionar, não é, querido felino?

raça suas artes.

Virgem 23/8 a 22/9
Parece que está tudo entendido, combinado,
que seu sentimento é óbvio e tal? Será? Não
deixe dúvidas, virginiano, antes que você
mesmo se perca nelas e acabe se atrasando. Se
der para colher flores no caminho, ótimo, mas o

que importa é você chegar lá e dar aqueeele
abraço no seu amorzinho, embalando-o às
alturas com poesia.
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Capricórnio 22/2, a 21/1 ;; '; i

Tudo com você, caprica! O quê?! Ei, espere aí, . �: :
não se assuste com a respon_sabilidade, abrace a :.

I

!
oportunidade e encha-a de beijos! Smack, .:; ;
smack! O céu abençoa, recomenda e ainda lhe ",

dá uma superaditivada para transformar este e
.
� I

outros dias em um grande acontecimento. E �; ;

você que nem imaginava que poderia entrar para '.�" I

a história... .�: I
.

f��

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

�

9

6

Libra 23/9 a 22/10
Num prato da balança, a alta cotação de Libra
nos assuntos românticos; no outro, as ações
que levam aos fatos. O que você poderia fazer

para este dia tornar-se mais que interessante

para você e aquela pessoa com quem você vive
o amor? Como, a tal pessoa só está nos seus

son.ros? Então abra a porta e convide-a para
entrar na sua vida!

Escorpião 23/10 a21/11
Precisa pouco, muito pouco, num dia como esse,
em total clima de amor, para que um escorplano
da gema entre em combustão espontânea
apenas em contato com o ar. Sua natureza
apaixonada e Intensa está a mil, louca pra ver

qual é a dos-tantos pretendentes ao seu redor.
Precisa de estímulo? Ora, mire-se no espelho e .. :

Ao ataque!

Sagitário22/11 a21/12
Vamos, mexa-se, centaurinho! Cavalo amarrado
também pasta, claro, mas às vezes não

consegue alcançar a melhor parte do verde
novinho que a terra dá. Se desenrole da preguiça
e encare os fatos do dia. Acerte os ponteiros do

relógio e das idéias e chegue na hora daquela
reunião (encontro?) decisiva. Providências já,
sem mais milongas & delongas.

Aquário 21/1 a 18/2 ' :.) i
bem juntinho de você, pode ser exatamente o que

.. ::::;
estão querendo, Achou que nunca encontraria :.1
alguém louco o bastante para acompanhá·lo, .�...-:
aquariano? Talvez já estejam até com as malas ":
prontas, esperando o seu convite, Você está com < :

o tanque cheio e esses planos todos na cabeça faz :.:;

tempo, Vamos lá: 5, 4, 3, 2, 1... i'l I

Peixes 19/2 a 19/3
Você está num dia fértil, peixinho. Tem muito
a (re)produzir pelos mares afora. Use suas

ágeis nadadeiras e nade rumo aos seus

sonhos. Vai demandar algum esforço, mas
tudo que dá prazer requer também um pouco
de suor. E não se preocupe com correntes
turbulentas: as águas estão tranqüilas, pode
seguir em frente sem medo.

.

, ;
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CAMAROTE

moagoncalves@netuno.com.br

Por Moa Gonçalves

DEl MAIS CHAlOS DE�JARABUÁ
Essa é para acabar! Está circulando na

in���net a.tH�ta q.�F "pee mais chatos
de [aragua". E o que é pior, virou o

ma.io�. assunto' dos fo;fQqueiros de
pla'ntã:b. Duas ceisass a<primeita, eu

acho uma falta de responsabilidade de
quem lanyou namídia, e •.� outra.� que
a lista está incompleta : nomes que
deveriam aparecer ficaram fora, e

figuras qucia'pareletamnão tem\nàda
a ver com os quesitos malas e chatos.
r��r o qus:?Ago:t;ajá foi!'�, é.O".: ,-

NOITE DOS FRUTOS DO MAR
Hoje à noite Tiba Garcia, Vanessa
Palácio e Karla Schacht serão
anfitriões da Primeira Noite dos
Frutos do Mar, -

no Hotel Vale das
Pedras, versão 2007. A festa reúne
nomes de A a Z da sociedade
jaraguaense.

Disque-entrega
3275-1685

O CORREIO DO POVO

• TE CON-rEI?

A festa bacana quem está armando para o próximo
dia 4 de maio é o pessoal da Creche Constância
Piazera. Eles estão convocando todas as

luluzinhas e gatas da nossa região para mais uma

esperta Noite do Ti-ti-ti, que acontecerá no

aristocrático Clube Atlético Baependi.

O boa praça e galã das trevas Jefferson Bonatti,
assessor parlamentar da Câmara de Vereadores,
depois de curtir férias de fim de ano, o carnaval
e o verão, radicalizou de vez. Bonatti já perdeu
13 kg, mas não está satisfeito. A meta é perder
mais cinco quilinhos e ficar mais fino do que
assovio de papudo.

No domingo (25), durante o intervalo do jogo
entre Juventus e Marcilio Dias, será apresentada
aos torcedores a moto zero KM, doação de
Motos Jaraguá, referente a uma rifa que está
sendo comercializada pela diretoria do clube e

que será sorteada dia 15 de abril no intervalo do
jogo entre Juventus e Figueirense.

o presidente da Fesporte, Cacá Pavanello, deixa
mais cedo a capital na sexta-feira (23). Ele volta à
terrinha porque é bem neste dia que ele recebe
coro de parabéns pela idade nova e promove festa
daquelas.

E hoje quem recebe o carinho de amigos e '

familiares pela troca de idade é a aventureira e

'Ieitora assídua da coluna Simone Raquel Wolf.
Os nossos maiores cumprimentos.

Nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, o prefeito
de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer (o Dego) será
anfitrião na sede social do Clube Diana, em
Guaramirim, do jogo de futebol entre a prefeitura
da cidade e a imprensa .. Após o confronto
futebolístico, haverá um churrasco de
confraternização.

MODELO

XSARA PICASSO 2 e GXS 05/05 GaseL Prata
00104 GasoL Prata
02103 GascL Verde
IMiOS Gasol. -Branca
02/02 Gasol Prata
02102 Gawl .. Boroo
01!02 Diesel Prata

04/05 Gascl. Bnmca

00,103 Gas!}L Branca
02/02 Gasm. Cilmi

02103 Gaool. Prata

01/02 Gasul. Preta
0310,4 Gast1l. Prata

06 SaseL Prata
00'01 G�t \i�IOO
05!Q:5 Flex Plieta

ANO

AIR BAG, AC, AL C.OURO, CO. CI3, Df; OH, LT, PL PC, TEM? TE, VE, VOlN,REG.
ECOSPOflT XL t ,6 L OH, At., AC.lllLT, TE, PL
FIESTA 1.0 8V At. OT, IT, \tt. AC. 01-1, PI.,
FOCUS 1JlL HATCH IT. Dl At.. U:,. OH, VOLNJlHI., Pt AC. CO. lIE,
FOCUS to Gl SEDAN Fe AI.. M.m OH, Pl. TE.MR rE.
fOCUS 1,aL HATCH Al. AC, 01 LT: 00. T£ .. '.if..

AlR SAG. M. CO. OH. fREtOS .. ABS, PL. RlL, UtA Ao 4�4, lE:, \it, \l()LN.REG.RANGfR XtT 13F 2A Turoo
PAUO to 8\1 fiRE 2P. At. PL

SIENA to fiRE
AIR eAG. en, 1Ii:, TE. ca, A.C,.IR OH, Wll.NLREG .. AL Pl, Rll. F�, pt.
TRlQ. AC, 01: OH.11 re, RLL VR,

Allit. eAG� AC, AL. COURQ,. CEl. tEl m. OR A!$S, IFIN:,. u Pl RH u:w. TE. \lIE WIt I\JUSTE..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




