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BRASIL

Revisão do PIB'

mostra economia
maior em 2005

O IBGE adotou nova

metodologia nos cálculos
d� PIB brasileiro entre

2000 e 2005. O Produto
••••••.

_ _ ...�. J '. .. _

Interno Bruto de 2005, por
exemplo, passou de 2,3
para 2,9%, somando R$
2,148 trilhões, alta de

10,9% .• 83

MUNDO�;,. PELO

Polônia quer
proibir gays de

serenrrprofessores
.83

CIVIC - Vende-se, 03.
ABS. ABG. R$ 39.500.
Tr: 8802-9605 ou 3371-

�: 0528.
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É PENTA

Pelos alcos do Brasil

Grupo, que surgiu de uma oficina de teatro, comemora 20 anos de fundação inaugurando espaço próprio par ensaios e com acervo, que estará disponível ao público

ENCONTRO ÁGUANatação contrata reforço
para Joguinhos e Jasc

PIERO RAGAZZI/OCP
20° 1300 -,
MíNIMA MÁXIMA" :

Barros aposta
em crescimento
de 4% ao ano

o desafio de
consumir sem

desperdiçar
No "Dia Mundial da Água",
comemorado hoje, a
sociedade é convidada a

refletir sobre o consumo
consciente. Na Malwee

Malhas, uma Estação de
Tratamento de Afluentes
trata a água retirada do Rio

Jaraguá. No Bairro
Amizade, a doméstica
Santina Machado usa o

, balde para limpar a casa.• 4

O économista-chefe e

diretor do Bradesco,
Octávio de Barros,
ministrou palestra
sobre "Cenários
Econômicos e Políticos"
no S2º Encontro de

Empresários, na noite
de terça-feira. No
evento também
aconteceu a posse das
diretorias da Acijs e da

Apevi. .5

Paola Mattos, IS, vem de Curitiba para disputai as
provas de fundo. Base da equipe, como o nadador

Henrique Fructuozo (foto), se mantém para esta

temporada.
.8

Sol e aumento de nuvens

de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.

• 86

www.studiofm.com.br
S BREITHAUPT

SUPERMERCADOS
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'I
IIII Pelas cidades

I

,
O governador Luiz

Henrique tem sempre na

ponta da língua o discurso da
descentralização e também o

"

da reforma federativa. Na A Fecam quer instituir um
opinião dele, o que acontece

'c comitê de articulação
com distribuição de recursos. com o Governo para
é injusto: 65% fica com � garantir a isenção do
União, 22% com os Estados e ICMS na compra de
apenas 13% fica com os

máquinas"municípios. Luiz Henrique
fala com a autoridade de
quem foi prefeito da maior
cidade de Santa Catarina e

sentiu na pele o que a

discriminação e o abandono
do Governo Federal com
relação às obras municipais.

No próximo dia 3 de abril,
o governador terá a oportu
nidade de pôr este discurso
em prática.
A Federação Catarinense

de Municípios reúne-se com

ele no Centro Administrativo
do Governo, em Florianópolis.
Vai levar os resultados da

reunião marcada para o

próximo dia 30 de março com

a bancada federal catari

nense, em Brasília. De acordo
com o presidente da Fecam,
José Milton Scheffer, a Fede
ração convocou os prefeitos, os
integrantes do conselho
executivo da entidade e os

secretários - execu tivos das

associações de municípios para

pressionar os deputados fe
derais e senadores a apro
varem projetos prioritários.
Entre eles, o aumento de 1%
do Fundo de Participação dos

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Municípios e as emendas do
Fundeb, propos-tas pela
Confederação Nacional de
Municípios (CNM), que estão
tramitando na Câmara.

Mas também há pleitos a

nível estadual. A Fecam quer
instituir um comitê de

articulação com o Governo
do Estado para facilitar o

diálogo com o próprio gover
nador do Estado e garantir a

aprovação da pauta muni

cipalista esta-dual, que inclui
.a isenção do ICMS para a

compra de máquinas pela
administração pública.

Como argumentação,
certamente José Milton
Scheffer usará a mesma

cartilha de Luiz Henrique e

dificilmente o governador
poderá escapar de seu próprio
discurso. Ou, vai ver, nem
quer isso: apoiará o pleito e

abrirá outras frentes para
nossas cidades.

III ENTRE ASPAS

'2 , Educação não é gasto, é investimentos e traz retorno ao país como
nenhuma fábrica trará. .

.

luiz Inácio lula da Silva, presldente, em entrega do Centro Federal de Ensino Técnico (Cefet) de
c Inhumas, no Estado de Goiás.
2

"l)s partidos passam a se dividir em dois grandes segmentos: os partidos
conservadores, alçuns com tendência à direita, e os sociais democráticos, recheados
de comunistas arrependidos e neoliberais de ocasião. É pena".
Cláudio lembo, ex-governador de São Paulo, sobre a mudança de nome do PL para Partido da República e do PFL
�ra Partidg Democrata.

.

II
I

';Naquilo que estiver ao meu alcance, ajudarei a dar sustentação ao govemo Lula, que tem
exercido bem seu papel e merece a colaboração de todos que querem ver o país continuar
avançando".'

.

Fernando Collor de Mello (PTB), senador.
'j

• PONTO DE VISTA

Água: será que acaba?

As águas de Siloé , na público e natural que temos.

Palestina, regam Jerusalém. Homens e mulheres que este

Na Bíblia, lemos que desde a jam conscientes, mas livres de
criação do mundo "o Espírito alarmismos estéreis e apocalíp
de Deus pairava sobre as ticos. Atualmente, 11 países da
águas" (Gen 1,2). Jesus Cristo África e nove do Oriente
se apresenta como Senhor e Médio sobrevivem quase sem

fonte das águas: "Se alguém água. México, Estados Unidos,
tiver sede, venha a mim e Índia e China eseão em situa-
beba" Goio 7,37-39). �lo críUca.

O máximo que um ser Chesamo9 a esse pente
humano ecesegue sobrevíver porque nos íludírnos, pensando
sem água são três díss, Sem que a âgull\ nunca acabaria.
comida, 28 dias. Não é Desperdíçamoe, Poluímos. Adí
redundante afirmar que a vida amos prejetoe, Eaquecemos que
depende da água. Essa ccneta- muitas culturas só se desen
tação aponta paria li furgên�� '. volvetam:'por e�üsl\l' da água.
de cuidar, economizar e educar Agrícultura, Navegação. àera�
para uma cultura de preserva- ção de energia. Transporte.
ção e conscíentízação. É caso Alimento. Criação de animais
de vida ou morte. terrestres e aquáticos.

O Planeta Água está Se o planeta continuar
morrendo de sede. Sede de sendo tratado do jeito que está,
pessoas que valorizem esse bem ficaremos sem água. O que

.Diego Fernandes
Autor do livro Fala sério! É proibido
ser diferente? e apresentador da 1V
Canção Nova.

fazer? A ação precisa ser con

junta: família, escola, empre
sas, mídia, governo. Promover,
incentivar, sensibilizar, e se

comprometer com ações de

educação ambiental. Econo
mizar. Valorizar. Trans-por
mananciais. Revitalizar ou
tros. Investir na dessalínísaçâo
do mar � saneamenro básico.
Armazenar I1gua da chuva.

Ê urgente !l cria�ão de
políticas públicas que não

fiquem ap�na!l no papel, assim
como o incentivo à pesquisa
universttãría e a difusão do
conhecimento científico nas

diversas áreas sobre a temática
da água. Essas são algumas
ações que podem ser feitas
para que o problema vá se

resolvendo aos poucos. Não
há solução fácil para problema
difícil.
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lijlnUiicANTANHÊDE
. Nunca antes
neste país
Estranha a rotina do governo
Lula: desde a eleição, o

, presidente não conseguiu
fechar a reforma ministerial
nem acabar com o caos

aéreo. Na reforma, o Planalto
soprava que haveria "grandes
nomes" para as principais
pastas, mas os interinos
foram formalizados numas, o
PMOS acabou abocanhando
cinco, Lula foi empurrando
Marta Suplicy para um. canto
até acomodá-Ia no Turismo.
Se havia grandes nomes,
evaporaram. O grande símbolo
da atual "reforma", assim
mesmo entre aspas, ficou
sendo o vexame do tal

deputado Odílio Salbinotti, do
PMOS do Paraná, que não
resistiu a uns quatro ou cinco
dias de reportagens sobre
"laranjas" e outras casitas más
nas suas empresas. O que
era para ser exceção vira
rotina: a reforma ministerial
vira assunto e preocupação de
todos os dias, durante meses,
e o caos aéreo veio para ficar.

�elianeC@UOI.Cl1m.br

• DO LEITOR

IMUjltJINÊS DOLCI

Reação à
portabilidade
A Febraban como era de se

esperar, quer que o governo
limite a quem tiver de abrir
novas contas, o direito do
correntista escolher a

instituição bancária para
receber os vencimentos
mensais. É sempre assim,
se for para cortar possíveis
benefícios ao correntista, os

banqueiros se apressam em

obter benesses. As novas

regras da portabilidade, que
vigorarão em abril,
modificarão o funcionamento
das chamadas contas
salários. A conta salário
isenta o consumidor de pagar
pelo fornecimento de cartão .

magnético, transferência de
crédito da conta salário para
conta corrente ou poupança
de outro banco, fazer cinco
saques parciais ou totais,
dois extratos mensais
contendo a movimentação
dos últimos 30 dias, e fica
livre da tarifa mensal de
manutenção da conta
salário.

� http://mariainesdolci.tolha.blog.uol.com,br

I: i 3 h�MCHAGAS
o surto
na Câmara

, A emenda está ficando pior,
muito pior do que o soneto, e1
a cada momento piora mais. FI
A recusa do 'governo em

aceitar um acordo com a )
oposição - que concordou jj:3J
em suspender a obstrução UI
às votações se a CCJ fbI
adiasse a votação em que. O
vai enterrar a CPI do Apagão I fi
Aéreo - é um gesto de

j

J

arrogância. Não custava
3 f]

nada esperar, jogar para a

semana que vem e reabrir o )�
diálogo no plenário em torno r �
de matérias de interesse do [OJ

país. A insensatez dos
articuladores governistas -

que estão também morrendo :3

de pressa de submeter o

parecer da CCJ ao plenário' qzi]
para botar uma pedra em

"

cima da CPI - só se explica -nOl

numa hipótese: deve, 'ser _ � . JÍ15jmesmo feio; muito feio, o .bnr
que se tem para descobrir
numa investigação sobre o

setor aéreo do país. Do
contrário, não tem

explicação. flU

:lJJIJi
-------------------

� blogdosblogs.blig.ig.com.br

ao elevado consumo ocasio
nado por equipamentos
obsoletos. Desde 2003, os

fabricantes brasileiros estão

obrigados a produzir válvulas
de descarga e bacias sanitárias
com caixas acopladas econo

mizadoras, que consomem 6,8
litros por acionamento ante os

12 ou até 20 litros dos
equípamentos produzidos
antes dessa data. Redutores
e areladctes de vasão instala
do� em chuveiros e'em tornei
ras, respecdvsmente, ajudam
a aimhluir o consumo de água
de forma consíderâvel, desde
que tenham sido implantados
com critério e bem. regulados,
de forma a atender à higiene
dos usuários utilizando menos

da metade da água consumi-

.Carlos Lemos da Costa
.

)JG�
.

Engenheiro e diretor da H2C Consultoria e

Planejamento de Uso Racional da Água

Água: racionalizar para não faltar

).G]J

Hoje se comemora o Dia
Internacional da Água, porém
com poucos motivos para festas.
Não temos políticas globais de
incentivo ao uso racional da
água e as iniciativas existentes

nesse sentido são pontuais e,
em geral, temporárias. A
sacie - dade brasileira pode
contríbuír para a melhoria das
condições climáticas e à

preservação ambiental do
planeta, desde que governan
tes e cidadãos abandon�m a

postura passiva em l'elaçlo a

essas questões.
Existem em nosso país

equipamentos e sistemas
hídrossanítãríos de última
geração, que permitem o uso

racional da água, com eco

nomia de até 65% em relação

R�
da anteriormente. A econoJ
mia, porém, 'não se restringe Ti

'r�à bem-vinda e importante'"
diminuição na conta'mens�t[Jj

, 'J£)j
mas repercute tambem para a

.

d d jon
SOCle a e.

Infelizmente, as medid�.5
visando à' racionalização d8£)2
consumo da água em nosso país)b
são esporádicas e, portanto, têIlf"l
eficácia apenas enquant{J
duram, em geral períodOl3g
relacionados a grandes secaSlp1
que diminuem a quanudade'I
de água disponíveis nos rell®fl01

vaeõncs � exigem a�ão
emergencíal por parte dl19V1
autoridades. Um programa d�
uso racional da água é mai�Q
duradouro do que campanhis

:PHpublicitárias ou programas
, 051

eventuais.

9b
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' U p
89251 200, Caixa Postal 19, É obrigatório Informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serãog:3'J
publicados), £:3V I

)j[J�i>
",.,

»sb
::Ii;:r
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PA1TICIPAÇAO: 27 CANDIDATOS REPRESENTARAM QUATRO ESCOLAS DA REDE PUBLICA

, ais de 900 alunos vão às urnas
'ara eleger os vereadores 'mirins
Pecuenos ganharam

até título de eleitor

para votar na uma

eletrônica do TRE

�J CAROLINA TOMASELLI
I� CORUPÁ

Com direito a título de
:l eleitor e uma eletrônica do
iT TRE (Tribunal Regional
3 Eleitoral) de Santa Catarina,
[Q 920 alunos de quatro escolas
b da rede pública elegeram
fa ontem os nove vereadores
m mirins. Eufóricos com a

, xperiência de "gente gran
b de", os estudantes chegaram
.B a formar filas para votar. Foi o

que aconteceu na Escola
� Municipal Aluísio Carvalho
de Oliveira, onde sete

candidatos participaram da
b disputa pelas nove vagas.

"Foi muito fácil e legal",
o comentou a aluna da quinta
G série, Elizabeth Kaêmcehen,
ainda com o título de eleitor

(j em mãos. Jaqueline Naiara

Mulbauer, 11 anos, compar
tilha da mesma opinião de
Elizabeth. "Gostei, porque
-'!unca tinha votado". Já o

'

s aluno Cristian Pizzatto disse
D que observou as propostas de
D cada candidato para fazer sua
B escolha. ''Até falei paraminha

CÉSAR JUNKg§IQÇP

Cristian PizzaHo, da 5a série, não abriu mão da cola na hora de votar

mãe que a gente está virando

'grandinho' na escola", co
mentou, entusiasmado.

Dois dos candidatos da
escolaAluísio, Marlon Soares
Pereira e Anderson Parey,
ambos da oitava série,
lembraram o trabalho desen
volvido no ano passado nos

chamados grupos de interesse.
.

Através deles, os alunos

participaram de atividades
relacionadas ao trabalho

legislativo, e ficaram habíli-

tados para disputar a eleição
mirim. "Foi bom porque

aprendi mais sobre a política,
como funciona, coisas que eu

não sabia antes", comentou
Marlon.

O presidente da Câmara
de Vereadores, Loriano Costa
(PSDB), e a vereadora Ber
nadete Hillbrecht (PPS),
idealizadora do Projeto
Câmara Cidadã, visitaram as

escolas participantes (Aluísio!
TerezaRamos, FranciscoMees

ART
O inspetor-chefe doCrea de

[araguá do Sul, Celso Wass

mansdorf negou que a au

ta¥quia federal pretenda
notificar a Prefeitura e solicitar
a�T (Anotação de Respon
sabilidade Técnica) do autor

dojprojeto de alteração do
.. rânsito,

Disse que não há motivos'

. para o pedido porque "está

tudo em ordem". "Eles (a
Prefeitura) têm tudo", assegu
rou, o que alguns duvidam.

Negativa
o chefe de Gabinete da

Préfeitura, Celso Piermann,
negou categoricamente que
te'hha dito que a adminis

tração concluiu que o horário
de verão "não vale a pena" e
que pensa em pôr fim ao

regime a partir do ano que
vem. Disse que o repórter
[nterpretou mal a declaração
dada por ele a uma rádio local.
Fica o registro.

\

Aliás
A Associação de enge

nheiros e Arquitetos de

Jaraguá do Sul fez consulta
interna para saber aopinião dos
profissionais sobre asmudanças
no trânsito da cidade. Os

primeiros dados são negativos.
O resultado não surpre

ende, já que a entidade foi,
desde o início, contrária á

proposta. Inclusive elaborou
documento expondo os

motivos da desaprovação e

dando sugestões.

Em gestação
A reforma administrativa na

Prefeitura de Jaraguá do Sul
ainda não terminou. De
acordo com fontes ligadas ao

governo, o prefeito Moacir
Bertoldi (PR) pretende fazer
mais alguns "ajustes". no
quadro. Asseguram que o

prefeito fez pessoalmente os

convites. "Mudanças podem
acontecer de uma hora pra

outra", afirmam.

Prey
o vereador Jurandir

Michels, o Lika (PV), deve
protocolar; na semana que
vem, projeto obrigando a

Canarinhoa afixarno inte
rior dos ônibus
valor do
15 dias 'àJ:l. aumento

entrar em vigor. Será que
vem reajuste por ill]

e São José) para acompanhar
a votação. Ao final do dia,
como numa eleiçãonormal, o
material de cada seção foi
levado à Câmara, onde os

técnicos do TRE realizaram a

apuração dos votos.
Corupá é o único muni

cípio do Vale do Itapocu ao

adotar umas eletrônicas do
TRE na eleição dos verea

dores mirins. A iniciativa

pioneira aconteceu em 2000,
em São Francisco do Sul,
seguida por Joinville, Blu
menau, Caçador, São Cristó
vão do Sul e Ponte Alta do
Norte. A diplomação e posse
dos nove vereadores mirins

acontecem no dia 16 de abril,
às 19 horas, na Câmara.

Projeto Prefeito Mirim I
.

é retomado este mês
oq

Bb

qo,
;0:)

( !'J

lU

.ELEITOS POR ESCOLA

Aluísio Carvalho de Oliveira
Victor Magar
Diogo Martini
Nilton Diego Gonçalves Kroth

Teresa Ramos
, Djeferson Roberto Melcherth
Camila de Mira
Jefferson Vieira

São José
Beatriz Dias Martins

Francisco Mees
Lucas Pasold

Jaqueline Stiz

q.s
Jill

LSI

on
[en

JÀRAGUÁ DO SUL
--

Suspenso em 2006 por falta
de agenda no calendário
escolar, a Secretaria de
Educação retomou este mês
o Projeto Prefeito Mirim.

Ontem, a Escola Anna Tõwe

Nagel. realizou, a eleição para

escolha dos candidato� que
vão representar a instituição
na disputa final. A chapa é
formada por 13 estudantes:

prefeito, vice -prefeito e 11
vereadores mirins.

Até o dia 4 de abril, as

outras 23 escolas da rede

municipal também deverão

eleger suas chapas. No total,
o processo deve envolver
cerca de dez mil alunos de

sexta a oitava série. A eleiçã�
final, que resultará na escolha
de uma entre as 24 possíveis
chapas, ainda não tem

dat�:'definida. Já até o dia 13 d'"
abril, deverá ser entregue nai
secretaria uma cópia do plano
de governo e os componentes
da chapa vencedora de' cada"

, escola. O plano será aplre,:)
sentado a uma equipe d1,
jurados, e o candidato a pre;)
feito mirim vai expor sua:sJ
propostas num tempo limit�
de cinco minutos.

...

Implantando em 2005, à
projeto, que envolve alunog
do 6º ao 9º ano, pretende,
despertar a cidadania no�
adolescentes e identificar'
novas lideranças. Ii!a

�
�--------------------�--------------------------------��

Assembléias
o Sinsep (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais)

realizou na noite de ontem, em Jaraguá do Sul, a primeira de
uma série de assembléias específicas pelos municípios da ."

microrregião, dando início às campanhas salariais de 2007. vi
A presidente do Sinsep, Idinei Petry, diz que a entidade D

sindical quer avançar em pelo menos três pontos principais � L
nas negociações com a administração jaraguaense: saúde do ,j,..,

servidor, revisão anual de salários e reajuste no benefício do )P,

auxílio ..alimentação. <}"J

Homenagem
A Câmara de Jaraguá do Sul faz na próxima segunda-feira,

26, durante a sessão ordinária, homenagem ao DiaMunicipal Jd
da Micro e Pequena Empresa. A cerimônia pretende reunir :;t

representantes do setor, como o secretário de Desenvolvimento
n

Econômico, Márcio da Silveira, presidente da Apevi'J.'_I-.

(Associação da Micro e Pequenas Empresas do Vale do
n:

Itapocu), que deve oficializar a criação do Fórum Municipal .�J
. da Micro e Pequenas Empresas. -!�-i
Indiciado ,

)J)

O ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do

PTB, foi indiciado ontem pela Polícia por "formação de .«

quadrilha" no episódio que deu origem ao escândalo do,' 1

mensalão: o caso dos Correios. "-

Por duas vezes jefferson conseguiu escapar da convocação
para depor, mas ontem foi até à sede da PF, em Brasília.

r'
!

Especulação
Se depender de setores do

PMDB de Jaraguá do Sul, a
vice-prefeitaRosemeireVasel
e o secretário deUrbanismo,
Afonso Piazera, que estão

sem partido, devem se filiar
aoPMDB ainda este ano, de
olho na eleição de 2008.
Tanto Rose quanto Piazera

têm origem no PMDB..

�'\

Duvidoso
O vereador' Ronaldo

Raulino (sem partido) quer
proibir a aplicação de

tatuagem e a afixação de
adornos, como piercing, em
menores, por estabelecimen
tos comerciais, profissionais
liberais ou outros.Aproposta'
consta de projeto de lei

protocolado esta semana.
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AQUECIMENTO: AUMENTO QATEMPFRATURA PODE CAUSAR INUNDAÇÕES � PERDA DA VEGETAÇÃO
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_
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Dia MUIlÔJ(lI·· da Agua alerta
sobre o censuino consciente...",.� .l.":....... " ,o. �'.�I"''-'''',,,,,,_ .. _.,,,",,_,,,,,,•. _

Na Malwee Malhas,
tecnologia de ponta
alia qualidade e

preservação ambiental

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

No "Dia Mundial cia:·
Água", comemorado hoje: a"
previsão sobre o futuro do
planeta não é animadora ..
Estudo recente realizado
pela ONU (OrganizaçãQ"
Mundial das NaçôesUnj-r: N

das), alerta cerca de três:'" :,s*domlm;Amizade láva a louça com a torneira fechada: consciência
bilhões de pessoas em. todo. ?_uúç.;'i!{�t�_· 'pClEa causar:' limpeza. "Uso sempre o

o mundo podem sofrer com inundações, a perda de solos balde para lavar a calçada
a escassez de água. cultiváveis e destruição da e.o muro", disse a doméstica
A falta do líquido da vida

-

vegetação em algumas re - Santina Machado. A dona-
seria conseqüência dos giões do globo. de-casa Isolina An to-
desequilíbrios provocados O consumo consciente é nowski, 28, diz que a família
pelo aquecimento da Terra. o grande aliado da escassez não demora no banho e

A pesquisa prevê um ali- de água, e prática começa costuma lavar a louça e

mento de 2 a 4,5 graus em casa. Na casa da admi- escovar os dentes com a

centígrados da temperatura nistradora escolar Tânia torneira fechada. "Assim
média do planeta em relação Dutra, 48 anos, a mangueira não desperdiçamos e a conta
ao nível de 1990. Calor . p.erd�-u .. ·espaço na hora da de água sai mais barata",.. . .... "" '...... � "- ,.

� .
. .

ME:II"BR":f '"",c� """,

.
.• t �_ '"

PN'
�

-'-'E'�-'
..

'

,:'

...... -.' �"

"PREÇO

comentou.

Para evitar a falta de
água no planeta, algumas
empresas do município reu

tilizam a água usada nos

processos indus tr iais. Na,
Malwee Malhas, uma Esta

ção de Tratamento de Aflu
entes trata a água retirada
do rio. Depois de utilizada
na fábrica para tingimentos,
lavações de tecidos e estam

pas e para o uso geral, a água
contaminada vai para um

tanque de equalização na

Estação de Tratamento de
Efluentes - conhecida como
Tecnobio. Usando essa tec

nologia, a Malwee deixa de

captar do Rio Jaraguá mais
de 200 milhões de litros de

água por ano.
DIA MUNDIAL DA

ÁGUA - A data foi
instituída pela Assembléia
Geral das Nações Unidas em
1993 para ser comemorado
em 22. de março de' cada
ano.

Atividades no Dia
Mundial da Água

�

Manifesto

Os alunos do jardim ao go ano da Escola Municipal Anna
Tôwe Nagel fazem hoje um manifesto para o uso racional
da água e preservação dos mananciais. Eles vão distribuir
1.300 sacotnhas de lixo no semáforo da Rua Francisco de
Paula e no pátio do Posto Marcolla.

Evento na Praça

Desde segunda-feira, estudantes das redes particular e
pública do município participam de gincanas e oficinas
relacionadas à conservação da água e do meio ambiente,
na Praça Ângelo Piazera. O evento, promovido pela
Prefeitura, acontece das 8 às 11 horas e das 13h30 às
16h30 e envolve 650 alunos.

q
r

O

Limpeza do rio

O Dnit (Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Iransportes), Polícia Militar e Prefeitura de taquna
promovem na manhã de hoje mutirão de limpeza às
margens da Lagoa do Irnaruí, em Laguna. A ação conta
com a participação de cerca de 50 alunos das escolas
Saul Ulysséa e Elizabeth Ulysséa Arantes, da rede pública
do município. Após a limpeza, os estudantes vão alertar os
motoristas da BR-1 01 sobre a importância da preservação
ambiental e informar sobre os programas de educaçãO
ambiental desenvolvidos durante a duplicação da rodovia.

.

to

MAIOR

FIrestone fateO.

\

. , . . ... �... . ...

.sPEED Loia 01 - Jaraguá do Sul
Rua João Januário Ayroso, 233

Tel. 3372.2400

roo

'':>1

Loia 03 .. Jaraguá do Sul
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1311

Tel. 3370·0021

)"lJLoia 02 .. Guaramirim
Ruo Henrique Friedemann, 240

Tel. 3373·0000

lip
BII
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RQUIVO: GATS DISPONIBILIZA ACERVO COM PEÇAS DE TEATRO

1f

pe comemora 20 anos com inauguração de espaço'
grupo participa do
alco Giratório do Sesc
om apresentações
or todo o Brasil

GENIELLI RODRIGUES
I JARAGUÁ DO SUL

Hoje, a partir das 19h30,
. acontece a inauguração do

espaço de ensaios, pesquisa
e desenvolvimento da arte

J do Gats (Grupo Artístico,
Teatral Scaravelho). A sede

, abriga também um arquivo
com peças teatrais, disponí
veis para consul tas ao

público em geral, depósito
de figurinos' e materiais de

teatro, local para realização
e projetos e uma exposição
com reportagens, premiações

a e trabalhos realizados no

Gats nos últimos 20 anos,

localizada no hall de entrada
da sede do grupo. A sede
fica na Rua Marechal Deo
doro da Fonseca, 1082, sala
4.

Segundo Sandra Barom,

-

atriz e integrante do Gats, o
local trará motivação e

tranqüilidade para os en

saios. "Poderemos ensaiar a

hora que queremos. É um

espaço nosso", destacou. O
diretor do grupo, Leone

Silva, considera o espaço um

ato de coragem e reflexo da
vontade e audácia de mos-

• SERViÇO

O que: Inauguração do

espaço de ensaios do Gats
,

Quando: Hoje, às 19h30

Onde: Rua Marechal
Deodoro da Fonseca, 1082,
sala 4.

Horário de
Funcionamento: Comercial

Ingresso: Gratuito

Informações: 3275-2309
O Gats fará intervenções
teatrais na frente da sede.

trar o trabalho para a cornu

nidade.
Outra novidade do

Grupo é a participação no

projeto Paleo Giratório do
Sese (Serviço Social do Co

mércio), com o espetáculo
"O patinho feio". O técnico

de cultura do Sese de [ara
guá do Sul, Sérgio Luis

Pedrotti, brinca ao dizer que
"o patinho vai conhecer
outros lagos". No total serão
33 apresentações em oito

Estados diferentes. A primei
ra será no Festival de Teatro
de Recife, de 11 a 16 de
abril.
A companhia foi escolhi

da por uma comissão repre
sentada por todos os Estados,
que assistem as apresen

tações e selecionam os

grupos. O trabalho desenvol
vido em Jaraguá do Sul deve
continuar. Atualmente são

13 atores fixos que integram
a trupe. No ano passado, os
espetáculos e projetos
somaram um público de 16
mil pessoas.

------------------------------------------------------------------------���----------------------------------------------------·}B

A nova sede do Gats vai proporcionar ao grupo muito mais motivação para os ensaios

Casan reassume serviço
de água e saneamento

Águas de Barra Velha,
consórcio que administrava
anteriormente. Em abril do
ano passado, uma anteci
pação de tutela (recurso
onde os usuários podem pre
viamente receber os efeitos
de uma sentença futura) foi
deferida para á administração
dos serviços à Prefeitura.

No inicio deste ano, a 2ª
Câmara de Direito Público
do TJ deu parecer favorável,
por maioria de votos, ao

recurso feito pela Casan para
determinar que a empresa
retome os serviços de abaste
cimento de água e coleta de

esgotos no município. Na
época, o TJ havia decidido

pelo prazo de 30 dias úteis

para a retomada dos serviços
em Barra Velha. (GR)

MARISTA: formando alunos leitoresEmpresários debatem
crescimento da Scar

O economistaOctávio de
Barrosministrou, na noite de

terça-feira, palestra sobre
"Cenários Econômicos e

Políticos" no 52º Encontro de

Empresários, que aconteceu
no Centro Cultural Scar. Ó
evento também mareou a

posse das diretorias da Acijs
(Associação Empresarial de
[araguá do Sul) e da Apevi
(Associaçãodas Micro e

Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu).

Um dos assuntos aborda
dos foi os 'problemas que

..�mpedem o crescimento

econômico no país. A visão

de 'Barros sobre ao cresci

mento econômico é positiva.
Ele acredita que o PIB

(Produto Interno Bruto) terá
condições de crescer a uma

taxa de 4% ao ano, já que as

reformas trabalhista e previ
denciária estão ganhan-do
atenção maior dos polí-ticos
e da sociedade. Barros

classíficou a carga tributária
como o "maior entrave ao

crescimento no país" e disse

que o problema está relacio
nado ao alto gasto público.

Segundo o palestrante, é
necessário reestruturar a

, previdência social e a legis-

PIERO RAGAZZI/OCP

lação trabalhista para acele
rar o crescimento. Tam-bém
salientou a flexibilidade e

criatividade das 'empresas
brasileiras em tempos de
crise. "Nossas empresas

aprenderam com as crises

que o país enfrentou. A

capacidade de reação delas
em cenários mais adversos é

espetacular", pontua.
PERFIL - Octávio de

Barros é economísta-chefe e

diretor de pesquisas do

Bradesco, além de membro
do Conselho Superior de
Economia da Fiesp (Federa
ção das Indústrias de São

Paulo), da Funcex (Funda
ção Centro de Estudos do
Comércio Exterior), e da

Ordem dos Economistas de
São Paulo. Foi duas vezes

assessor do Ministério da

Fazenda, consultor do Banco
Central e do BNDES (Banco
nacional de Desenvolvi
mento Econômico), entre
outras funções. (DZ)

BARRAVELHA

A Casan (Companhia
Catarinense de Água e

Saneamento) reassumiu na

manhã de ontem o serviço de
água e saneamento do

município de Barra Velha. O
ato foi uma determinação do
Tribunal de Justiça porque a

Prefeitura não pagou à

estatal os investimentos

realizados na cidade nos

últimos 30 anos, período que
. a empresa detinha a conces-

são no município. O valor
estimado da dívida era de R$
5 milhões.

No mesmo dia, técnicos e

diretores da companhia
seguiram para o escritório da
estatal na cidade ·e fizeram
um levantamento da situa

ção deixada pela Companhia

Vivemos cercados de muitos estímulos visuais e dos
mais atrativos possíveis. Essa realidade torna

imprescindível a leitura dessas fontes, pois elas nos
mantêm informados sobre tudo que o mundo nos

proporciona.
Por outro lado, tantos estímulos visuais e auditivos
acomodam nossas crianças, 'condicionando-as a

receberem mensagens rápidas, coloridas e sonoras.
Uma boa forma de despertar e manter o gosto pela
leitura é proporcionar à criança um local apropriado e

acessível onde ela possa guardar seus livros e possa
manuseá-los sempre que tiver vontade.
O incentivo ao gosto pela leitura, deve ter seu começo
nos lares, por pais que gostem de ler e de contar
histórias aos seus filhos, mostrando-lhes prazer no
que fazem. Esse prazer iniciado no ambiente
doméstico deverá ser perpetuado, a partir do momento
que a criança entra na escola.
Quando o professor e outros adultos acreditam que
ler é importante e comprovam esse ato através de

exemplos concretos, estão automaticamente criando
métodos de incentivo à leitura.
Somente através de um ambiente favorável à leitura,
seja através de revistas, jornais, uma pequena
biblioteca ou através do exemplo do professor
interessado em livros, é que uma criança verá no ato
de ler um alicerce para a compreensão do mundo.
No Marista as aulas de leitura procuram ser bastante

diversificadas, utilizando-se de técnicas que
estimulem o gosto, o prazer, o hábito pela leitura.

EXTRAVIO DE DOCUMENTO FISCAL
QUIMITÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPp, CNPJ
nO 81.024.267/0001-10, comunica o extravio das
seguintes Notas Fiscais Série IS, nO 0001 à 0150, todos
em branco, conforme registro de perda de documento
ou objeto nO 00425-2007 -à0122, da 15a Delegacia
Regional de Polícia.

Após tempo afastada, a Casan volta a controlar o saneamento em Barra Velha L.....- _
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Ação Com�nitária
A Escola Hermann Guenther de Pomerode organiza

neste sábado, dia 24, uma Ação Comunitária. O evento

inicia às 9 horas na instituição de ensino. A ação vai contar
com atividades recreativas e de utilidade pública para toda
a população. Pela manhã, serão realizadas oficinas de arte
e dança. Estarão disponíveis brinquedos como a cama

elástica, piscina de bolinhas, entre outros. A tarde terá
show com abanda Cambaçu, além de roda de capoeira. A
oportunidadelembra os 15 anos da escola. Durante todo
o dia, haverá corte de cabelo gratuito, feira de artesanato e

serviço de bar e cozinha.
'

'Construindo a Escola Inclusiva'
. Começou terça e vai até o dia 18 de abril o curso de
capacitação "Construindo a Escola Inclusiva". São cerca

de 100 profissionais da rede municipal de ensino que
participam do treinamento.O curso é elaborado em parceria
com o FundoMunicipal de Desenvolvimento da Educação
e destinado a educadores que trabalham com alunos
portadores de deficiência mental. O objetivo é dividir
informações, buscando métodos e atividades de
relacionamentos com estas crianças. Os temas debatidos
são a deficiência mental, aprendizagem e avaliação escolar,
linguagem oral e escrita, cérebro e aprendizagem.

Centro Histórico
PIERO RAGAZZI/OCP

, A Comissão Nacional de
Incentivo à Cultura, órgão
lígàdo ao Ministério da
Cultura' autorizou o re

passe de 100% do imposto
de renda devido por pessoas
físicas e jurídicas para as

obras de revítalização do
centro histórico de Jaraguá
do Sul, por meio da Lei

Rouanet.A informação foi
dada ontem pelo prefeito

Moacir Bertoldi, que chefia
comitiva em Brasília.
O armazém e a estação

ferroviária estão tombados
pelo Patrimônio Histórico
de Santa Catarina, medida
que viabilizou a autorização
da comissão. Bertoldi disse
que pretende iniciar as

obras de revítalízação ainda
neste semestre e conclui-la
no final do ano.

Çliipta�f�it'a, dia 22 de malço, s�rá
'inaugura o novo posto de saúde da região de

;erode l1ul).d m E9merode. A cerimônia está
, Th

"

,;

a a para às O� ê contará com a participação
ia�ula��9 locale de a�toridades. A obra demorou

.:

t?ltl ano paf!rser en.:tteguee custou cerca de R$ 172mil,
staguantia R$135 �� fora� do�onvenio com o

,
�mo�ládiIal2ID restante foiarcadô pela Prefeitura,

;: O ambiente c9ptempla salas com normatização
mOQémas, çom tt�$ cqn§l'Iltórios; sala Me reuniões, sâla
de atendimento odontológico e equipamentos de
a-ten.tão�:@�dal ª"ortadores deeecessídades especiais.

mosaico@ocorreiodopovo.com.br

HosiP ..ital ,reestrutura".,o
Durante a reunião plenária da última segnnda-fetra,

nQ Centro Empresarial, o FlresideJil,te dOit'Qon,s¢lho
Deliberativo, Paulo Luiz daSilvaMattos (centro),
expôs OR+,ojetode rees�ruqj.tação�'�()de�izaç,ª�do"
hospital. Segundo ele, 2006 foi o'melhor ano em

te!Jllos 4€ resu11;adosePtr,e ���ceitÇl.e as �spesª�,.,O
projeto

• vem alcançando êxito e motivando nbvos
inyestimentos:No t são'lf$ 15ailh

.

foram investidos R 4 rrinhões. Os n e

�Qspital tambémfor�apre�enta No.�opforam 8A85 intemaç6�s, sentlo 4. '

(5�% d
pacientes do SllS, que $egutl�o Dl�vant?tnent

.. .,f' ;ilL, ",

os que mais utílizamQ>hospítal. "

Curso
Encerram amanhã as

inscrições do Prominp
(Programa de Mobilização
da Indústria Nacional do
Petróleo e GásNatural) para
os cursos de nível superior e
para inspetores; Para fazer a
inscrição o interessado deve
acessar o endereço da
Prominp na internet

(www.prominp.com.br).

Nomeação,
Foi assinada ontem a

nomeação de 82 novos

policiais civis aprovados em
concurso público no ano

passado. A aconteceu na

Academia da Polícia Civil,
em Canasvieiras. São 11

delegados, 10 escrivães, 60
investigadores e um

psicólogo que vão ser

distribuídos para atuar em

diversas regiões do Estado.

Campanha
o GAS (Grupo dos

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

/

crianças carentes de Jaraguá
do Sul. Mais informações
no telefone 3371,8765 ou

\

no email grupogasén-
netuno.com.br.

Curso
A Acijs oferece curso de

Comunicação Oral para
gerentes, secretárias,
profissionais de
telemarketing, vendedores,
comunicadores e demais
pessoas interessadas. O
curso será ministrado pela
fonoaudióloga Nancy
Yoshii, que tem com

especialização em voz e em

Linguagem. Informações
no 3275,7059.

Oficina
De 6 a 9 de abril será

realizado em Florianópolis
o projeto Cinema Brasil
Afora. O evento conta com

a participação do cineasta
Wallaceh Meirelles. A
oficina é pioneira no Brasil,

.

pois os atores gravam
reproduzindo o processo
real da televisão e no final
todos ganham uma DVD
com as cenas gravadas.

Selo de Qualidade
O Sindicont de Jaraguá

do Sul juntamente com

seis Organizações Contá,
beis da cidade e da região
aderiu ao Projeto Quali
dade Necessária. (Programa
CTC ' Comprometimento
Total com o Cliente), e

pretende conquistar o Selo
Catarinense Qualidade.
Este vem sendo desenvoi,
vida pela Fecontesc

(Federação dos Contabí-

listas dó Estado de Santa
Catarina) e pela Diretiva
Consultoria, com apoio
das entidades represen
tativas da Classe Contábil.
A entidade pede a

compreensão dos associa
dos nos treinamentos, pois
os secretários terão que se

ausentar da sede, sem

expediente em algumas
datas. Os dias serão infor
mados previamente.

Lançamento
É na sexta-feira o

lançamento do livro do autor
Mitsuru Yanaz "Gestão de
Marketing e Comunicação '

Avanços e Aplicações", em
Joinvile. O livro alia teoria e

prática. São 520 páginas de
conceitos explicados em 50
cases. É u� manual para a

elaboração de um planeja,
mente estratégico de

marketing e comunicação.

DIVULGAÇÃO
..,

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/3a Vara Clvel
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89,259-300, Jaraguá do Sul/SC
E-mail: jgsciv3@ti.sc.gov.br
Juiz de Direito:Edeniido da Silva
Escrivã Judicial: Marisa Schroder Fellti
EDITAL DE CITAÇÃO-EXECUÇÃO-COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS
Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n,o 036,01.001654-1
Exeqüente: Aldir Reitz
Executado: Bernadete Doege e outro
Citando: Bemadete Doege, último endereço conhecido: Rua Hermann Schultz, 184, Guaramirim/
SC, CPF 576,599,749-04, solteira, brasileira, comerciante, atualmente em local incerto ou não
sabido,

.

Valor do Débito:·R$ 3.162,45, Data do Cálculo: 27/03/2001, Por intermédio do presente, a

pessoa acima identificada, atualmente em local incerto ou não sabido, fica ciente de que, neste
Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA para, em 24 (vinte
e quatro) horas, contadas dotranscurso do prazo deste edital, efetue a pagamento do principal,'
honorários advocatícios e despesas processuais, ou garantir o juízo, através de nomeação de
bens à penhora, observada a gradação estabelecida no art. 655, do CIi'C, provando-os de sua

propriedade e livres e desembaraçados, facultando-se, em momento posterior adequado, a
. interposição de embargos, em 1 O(dez) dias, Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia do
Juízo, proceder-se-à a penhora ou arresto de bens do executado, E, para que chegue ao
conhecimento de todos, partes e terceiros, foi' expedido o presente edital, o qual será afixadO no

.

local de costume e publicado 3(três) vezes, com 'intervalo de 15(quinze) dias na forma da lei.
Jaraguá do Sul/SC, 24 de novembro de 2006.
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POLICIAL

Assassinato
Um homemfoi
encontrado morto
dentro de sua
residência no bairro
São Vicente, em ItajaL
A irmã de Luis Carlos
Conceição, de 47
anos, encontrou o

corpo na capela da
casa às11 h de hoje.
Ele tinha terímentos
que indicam pauladas
na cabeça.

Acidente
Por volta das 9 horas
de terça-feira, uma
moto colidiu com um

pedestre na Água'
Verde em Jaraguá do.
Sul. A vítima foi
encaminhada ao

Hospital e Maternidade
O conoutortamoérn foi
hospitalizado com

suspeita de fratura na

clavícula.
I------------------��

Apreensão
Operação deflagrada
pelo Ministério Público
de Santa Catarina e

Polícia Civil de Ponte
Serrada, com o nome

de "Varredura",
resultaram na

apreensão de mais de
duas toneladas de

produtos de origem
animal, além de outras V::{
mercadorias
impróprias ao

consumo, no dia 20 de /0,

março, em Ponte
Serrada.

iJ

.-

';J

• INDICADORES ECONÔMICOS
--------------------��

i�• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA �
COMERCIAL 2,058 2,060 Ie

'J

PARALELO 2,16

TURISMO 2,023

EURO

I COMPRA
2,7564 2,7580

• BOLSAS DE VALORES
1_,

PONTOS OSCILAÇÃO
BOVESPA não disponível

11 DOW JONES IN York) 12.447 130%
11 MERVAL (8. Aires) 2,083 2,14%
11 NIKKEI (Tokio) 11163 0,90%

_!

*Os indicadores correspondentes
a BOVESPA não estavam

disponíveis no site da empresa

tlU'I'!f4"d • CUB março

0,6181% R$791,50
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DE FUNDO• LINHAOLGA: JOGADORES SE APRESENTAM AMANHÃ AO TÉCNICO PC DE OLIVEIRA

Vôlei de Praia
Começa neste sábado o Circuito Amivôlei/Acaraí/FME de Vôlei de
Praia. A inscrição é de R$1 O por dupla (categoria adulto) e pode ser
feita no dia do evento, que começa às 13h no Acaraf. A premiação será
de medalhas para os três primeiros colocados. Se chover, 6 evento
será transferido. Da areia para a quadra, o DME de Massaranduba
está organizando a 1 a Etapa do 20 Circuito Microrregional Mirim
Feminino. São seis equipes na disputa, neste domingo, no Ginásio
Alfredo Jacobowski. Na Chave A estão ADV/FME, Amivôlei e Colégio
Evangélico. Na B Cecar/Guaramirim, DME Massaranduba e FME
Schroeder. A competição começa às 8h e segue até o fim da tarde.

A
'25Il

:.Í!1Í

;li 5

-.B.b I

Handebol
Terminou ontem a

competição de handebol dos

Jogos Escolares de
Massaranduba. No
masculino, o título ficou com

a EBM Pedro Aleixo, que
venceu na final a EEB
General Rondon par 6x3. No
feminino, quem levou a

melhor foi a EEF Felipe
Manke, seguido da EEF
Maria Konder Bornhausen.

Novidade
A coordenadora técnica da
Academia Impulso, Marlise
Klemann está em São' Paulo
visitando várias academias.
A intenção é trazer
novidades para Jaraguá do
Sul e a principal delas é a

aula de boxe, .que deve

começar a ser ministrada
em abril. Mais uma

oportunidade aos amantes
do esporte.

·)qo
·1

lDO

-JB')
5b

Xadrez
o jaraguaense Lucas Ribeiro

Garcia, de 13 anos, ficou em

segundo lugar no Festival da

Criança e do Adolescente de
Xadrez, que aconteceu no fim
de-semana em São Bento do
Sul. Das cinco partidas que
disputou, perdeu apenas a

@ima e que valeu o título.
Lucas compete atualmente
por Joinville.

Demolicar
Neste fim-de-semana
acontece o primeiro evento de
Demolicar no Autódromo

Jaraguá, no Bairro Nereu
Ramos .. Os interessados em

se inscrever, tanto no

demolicar como nos rachas,
devem entrar em contato

pelos telefones 3276-0258 ou

9979-6515. O ingresso para o

evento será de R$ 7 no local.

:IO.J

roq
.tni
d51
OB8

jIIilLeco (com a bola) diz estar ansioso para conhecer a relação oficial dos atletas que estarão nos Jogos Pari-Americanos

Futsal brasileiro faz série de

amistosos em Santa Catarina Luxemburgo já pensa
em pendurar 'paletó',

,"'; d'" II�:I, : lk')\ f(" �.�H H .�

O :pr,imeiro des!;Ifl'ó .[ !'II' "i,.VIIG ',. 't �II , �"," ....

será neste sábado,
em Brusque, contra
seleção' paraguaia

.segunda-feíra em, Fortaleza
(CE) e se�eapresen�am hoje'
ao técnico PCde Oliveira em

Brusque. Depois desta par

tida, os brasileiros enfrentam
os mesmos paraguaios, às

,19h15 de segunda-feira, em
Florianópolis, com trans

missão da SporTY.
Na próxima quinta-feira,

29, o Brasil enfrenta o

Equador em Seara às 18h15 e

fecham a preparação para o

Pan, neste mês de março,
novamente contra os equa

torianos, em Lages, na cidade
de Lages, às 10h, do dia 31.
O camisa 8 Leco diz que está

-ansioso para 'conhe-cer a

relação oficial dos joga-dores
que dispàtarão o Pan do Rio
de Janeiro. "Eu tenho
consciência das dificuldades

que vou enfrentar. Só no Brasil
tem jogadores que podem
montar duas seleções que

disputariam qualquer final.
Mas estou trabalhando forte

para conquistar esta vaga",
declarou o jogador da
Malwee.

Mesmo já tendo atuado
com os chamados jogadores
"estrangeiros", no Sul-Ame
ricano disputado na Argen
tina, Leco acredita que ainda
não está entre osmais cotados

por Pc. "Prefiro ser realista.

Fico feliz de ter sido
lembrado 'em 90% das

convocações, mas isso não

significa que eu possa estar

garantido", afirmou. O

jogador também elogiou os

companheiros de clube, que,
segundo ele, têm chances de

/

conquistar a vaga.
"Fico feliz emais confiante

de estar com eles na Seleção
Brasileira. O nosso time tem

uma exposição internacional
e o PC sabe disso. Vejo, por
exemplo, o Chico, que é um

jogador muito importante
para a Malwee e hoje é um

dos destaques da Seleção",
elogiou Leco.

SANTOS
Vanderlei Luxemburgo,

técnico do Santos, declarou na
última terça-feira que

pretende deixar de ser técnico

daqui a cinco anos. E não des
carta se aventurarpelapolítica.
"É uma possibilidade", disse.
Há mais de duas décadas
como técnico, Luxemburgo
acha que está chegando o

momento de tentar outra

carreira. Ele afirma querer pas
sar mais tempo com a família.
"Posso também abrir uma

empresa de consultoria ou ser

-

presidente de um clube. Posso
continuar nomundo do fure

bol", especulou em seguida o

atual técnico do Santos.

Mas ele nem sequer
descarta permanecer na Vila
Belmíro mais tempo do que o,
esperado. O atual contrato do
treinador como Peixe-termina
e�31 de dezembro. "Penso em .

reJovar porque não sei se vale -::;'_
à pena outro projeto fora do,:..
Brasil. Se aparecer um':haI
excelente proposta, já tenho. "H

•A"
?i

a expenencia e sei percorrer C?dJ
caminho", declarou.

��BRUSQUE
A cidade de Brusque

recebe neste sábado a

primeira das quatro partidas
da Seleção Brasileira de
Futsal em terras·catarinenses.

A partida será às 10h, contra
o Paraguai, com transmissão

da Rede Globo de Televisão.
Os jogadores pegaram folga
depois do confronto de

------------------------------------------------�--------------------------------------------------------------------------------�h

Jaraguaense conquista Vampeta quer voltar

pódio em Porto Alegre a jogar no Corinthians
ESPANHAREAL MADRI

� Espanhóis querem
Cristiano Ronaldo

Roberto Carlos
de saída no Real OIVULGAQÁ�sb

sAo PAULOJARAGuA DO SUL
Os Jorrutis espanhéls

notícíaram ontem que o

lateral Roberto Cílrlos �!ltá
bem próximo de um acerto

com o Fenerbahçe para as

próximas duas temporadas. O
desejo do clube turco em ter o

brasileiro é antigo, e parece
que dessa vez as negociações
estão avançadas. De acordo
com os diários Marca e As, a
intervenção de Dina Pasalic
foi fundamental para o bom
andamento da operação.

O Real Mlldfid elltá

díspcsec íl IlpO!itílf alto para
eontrater o portugu�1l Crill
tíanc Ronaldo, doManchester
United, e cogita pagar os SO
milhões de euros exigidos pelo
clube, inglês, ínrormou o jornal
esportivo espanholAs. Caso se

concretize, a transação
superará os 75 milhões de euros
que o Real Madrid, à época
presidido por Florentino Pérez,
pagou

à

juventus pelo francês·
Zidane.

O volante Vílmpetíl está
treínando no Parque S�o Jorse
pera maneer a forma e disse
que quer voltar a jogar pelo
clube alvinegro. "Conversei
com o seu Alberto (Dualíb),
que me deu uma resposta
verdadeira: ele nunca se

intromete no departamento de
futebol", explicou Vampeta à
TV Record. A assessoria de

imprensa do Corinthians não
confirma a negociação.

o JllrílgmHmse Jéfenon
Heller eonquísecu o segundo
lugar na 2a Etapa do Circuito
Banco Real de Corrida de
Rua, que aconteceu no fim
de-semana, em Porto Alegre
(RS). Com o tempo de
35min56seg, Heller foi o
segundo melhor na categoria
25-29 anos e o 210 no geral.
A próxima provaé la Etapa
do Circuito das Estações, dia
10 de abríl em São Paulo. Heller ficou em 2° �a categoria Vampeta treina no Parque sao Jorg�

"
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Jaraguaense vence no

Estadual de escalada

INDEFINIÇÕES: NADADORES TREINAM EM CURITIBA, MAS COMPETEM POR JARAGUÁ DO SUL
PIERO RAGAZZI/OCP

porque disputou apenas três
das cinco etapas. "Quero
manter a boa colocação e ficar
com o título novamente", disse
a atleta. A próxima etapa
.ainda não tem data e o calen
dário deste ano foi reduzido
para três provas.

No amador feminino, a

prova foi dominada por atletas
daCapital nas cinco primeiras
colocações. A campeã foi
Talita Santana Pereira,
seguida por Tanisa Santana
Pereira e Juliana Falchetti.No
amador masculino, Fernando
Nazário (São José) foi o

primeiro, com [urgen deCastro
e Andreas de Castro (ambos
de Campo Alegre) com

pletando o pódio. No master,
mais vitórias da cidade sede,
com Victor Gomes em pri
meiro e Thiago Leffeck em

segundo. Adriano Pereira, de
Florianópolis, ficou em

terceiro.

A jaraguaense Verônica
Paciello (VerticalClube/Corpo
e Mente) conquistou, no fim
de-semana, o título da la

Etapa do RankingCatarinense
de Escalada Esportiva, na

categoria master. A prova
aconteceu no ginásio daEscola
Lebon Régis, em Campo
Alegre, e foi paralela à Festa
daOvelha.A atleta conseguiu
o título na somatória da
dassificatória e da finaL

.

N a primeira, Verônica
mareou 300 pontos e, na

segunda, ficou com 36S, IS.
Com isso, somou 66S, IS pontos
e ficou na frente de Mônica
Pohlod, de Florianópolis, que
fez 660,90. O terceiro lugar
ficou com Luciana Maes, de
Balneário Camboriú, com
426,70. Este é o terceiro ano

que a jaraguaense disputa a

competição. Em2005 terminou
em primeiro lugar e no ano

passado ficou em segundo
Jan Doubrawa é um dos atletas que permanecem na equipe, que teve apenas uma baixa para esta temporada

Equipe de natação espera a

definição do calendário 2007

DIVULGAÇÃO

III principalmente Olesc. e
Joguinhos Abertos. Mesmo
com a renovação de patrocínio
confirmado, o técnico Ronaldo
Fructuozo conseguiu manter

atletas como Eduardo Junkes,
Talita Hermann, Marina
Fructuozo, Luana Martins e

Soellen Bozza.
"Temos de mantê-los para

as disputas do Jasc, mesmo
sabendo que teremos muitas

dificuldades, pois Florianó
polis deve vir como favorita por
ter se reforçado com nada
dores de São Bento do Sul",
declarou o treinador. Amaior

novidade na equipe é a

contratação de Paola Mattos,
15 anos, especialista em provas
de fundo. "Estou esperando a

definição do regulamento para
saber se ela poderá disputar os
[oguinhosAbertos e o]asc com
a gente", disse ainda. A única
baixa foi Thiago Baur, que
agora compete por Joinville.

Além destas dificuldades,
os nadadores vêm sofrendo
com as altas temperaturas do
início deste ario. "Chegamos a

ter a temperatura da água a

35,50 C, quando o normal,
para competição, é 2So",

comentou Kiko. Por isso,
resolveu fazer alguns treinos
a partir das 5h da manhã,
para evitar o calor e o

desgaste físico. "Tinha dias
que eles tinham dificuldades
até para respirar", emendou.
A primeira competição em

piscina do ano é o Estadual
de Velocidade, nos dias 31 de
março e lo de abril, em

Florianópolis. "Será uma boa
oportunidade de avaliar
como andam nossos atletas e

saber também corrio as outras

equipes se reforçaram",
afirmou Kiko. Verônica Paciello saiu na frente na disputa do ranking catarinense

I Para a temporada; ,

a Ajinc já conta com

a renovação de
patrocínio da Urbano

JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

A equipe Ajinc/Urbano/
FME inicia o ano com algumas
indefinições que podem
atrapalhar os objetivos para a

temporada. O principal deles
é a falta de um calendário e a

definição do regulamento para
as competições da Fesporte,

Seleção sofre mais
uma baixa na equipe
RIO DE JANEIRO

O goleiro Helton, do
.•Porto, foi cortado por contusão
':otltem da Seleção Brasileira
que jogará dois amistosos na

Suécia. O técnico Dunga
chamou para 9 lugar o jovem
Cássio, reserva do Grêmio,
mas que teve uma parti
cipação importante na con

quista do título sul-americano
Sub-20 no início do ano, no

Paraguai, que garantiu o

"'''-. Brasil nos Jogos Olímpicos de
Pequim.

O treinador explicou que
vai aproveitar para observar o
goleiro, que tem idade para

participar da seleção olímpica.
Cássio, que nunca havia sido
convocado por Dunga, com
pleta 20 anos no próximo dia
6 de junho. ''A convocação do
Cássio faz parte do plane
jamento traçado pela comis
são técnica de observar joga
dores que possam ser aprovei
tadós na seleção olímpica ..
Infelizmente foi em um

momento de lesão de outro

jogador, mas será importante",
justificou Dunga. Helton foi
o quarto jogador que o trei
nador perdeu para os

amistosos contra Chile e

Gana. Helton (direita) foi o quarto jogador cortado do elenco

y'
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BANCOS DEVEM SER
IMPEDIDOS DE COBRAR
TAXAS DAS CONTAS SEM
MOVIMENTAÇÃO EM 2007 @

AGÊNCIA BRI S,L

PARA NÃO PERDER PODER ENTRE OS FIÉIS

Visita do Papa Bento
XVI e canonização
de Frei Galvão são
estratégias que visam
frear o crescimento de
evangélicos no país

SÃO PAULO

A Igreja Católica
brasileira tenta retomar a

sua força. O ponto alto da

reação é a visita do papa ao

País, entre os dias 9 e 13
de maio, a primeira de
Bento XVI a um país não

europeu desde que ele
assumiu o maior posto da

igreja. A euforia do reba

nho, o maior da religião no
mundo, estimado em 125
milhões de pessoas, é

amplificada pelo anúncio

PAULO BAUER PARTICIPA
DO CONSED EM BRASíLIA
E DEBÀTE AMPLIAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDEB ®

da canonização de Frei
Galvão como o primeiro
santo brasileiro.

Esses eventos fazem

parte de uma cruzada

evangelizadora 'feita com

esforço e investimento de
fiéis influentes, discussão
teológica e, acima de tudo,
trabalho diplomático nas

altas instâncias de poder da
Igreja, aqui e no Vaticano.
Uma resposta à aparente
incapacidade de moder

nização que, nos últimos
anos, aumentou de forma

preocupante a debandada
de fiéis. Em dez anos, seis

milhões deles se desga
rraram. E, basicamente,
procuraram abrigo nos

cultos fervorosos das igrejas
'evangélicas, que viram sua

fatia de adeptos saltar de

6% para 10,6% da popu

lação do País entre 1991 e

2000. No mesmo período,
os católicos encolheram

quase dez pontos percen
tuais, de 83,3% para

73,8%. Quando a crise

parecia inevitável, uma

reação conduzida com

brilhantismo pelo clero
'brasileiro permitiu a

recuperação, culminando
na festa que promete
tomar conta do País neste
semestre. Abalados com

sucessivas denúncias de

padres pedófilos e críticas

ferrenhas aos dogmas ultra-
'

passados da Igreja, os

seguidores desfrutam das
boas novas com o alívio de

quem pode, enfim, recu
perar o orgulho de ser

católico.

lUCQMPftA OA
COLÔNIA MVRIAD BLANC

+ R$ 14,90 oBoticário'-

Clero brasileiro tem maior espaço em Roma

Católicos tentam reafirmar a força do rebanho

A virada da Igreja Cató
lica começou quando a

cúpula de cardeais admitiu

que a perda de carisma e da

capacidade de seduzir novas
mentes e corações estavam
verdadeiramente compro
metendo a imagem da

-<
-

instituição. E em função da

importância do Brasil no
'universo católico, isso

poderia trazer prejuízos
estratégicos para o Vaticano
em todo o mundo. Esse
movimento de recuperação

, foi facilitado pelo fato de o

alto clero brasileiro ter um

espaço cada vez maior em
Roma. Desde dezembro do
ano passado, a prefeitura da

Congregação para o Clero é

ocupada pelo arcebispo
emérito de São Paulo Dom
Cláudio Hummes. Para se

ter idéia, depois do papa, o

cargo do brasileiro disputa a

AGÊNCIA BRA

Papa se apróxima de brasileiros

posição de segundo em

importância no Vaticano
com o de chefe da

Congregação para a

doutrina da Fé - que, por

sinal, foi de Joseph Ratzin
ger, hoje Bento XVI, duran
te o papado de João Paulo
II. Dom Cláudio foi o

principal responsável pela

vinda do papa ao Brasil.

RENOVAÇÃO
E os jovens aos poucos

também voltam em busca
das dádivas. Uma das
características dessa
retomada é a organização
cada vez maior de festas
musicais com estética

juvenil. ,É o caso do funk
católico comandado pelo DJ
carioca Outo que lançou o

CD Angel's night. "As
músicas são alegres e

pacifistas", completa.
Mas há quem defenda

que a recuperação do

catolicismo, para ser efetiva
e duradoura, deverá abranger
outros fatores além da

modernização do discurso.
"Será necessário fazer
concessões em questões
como a reprodução humana
e a sexualidade", alerta o

sociólogo Lísias Negrão.

,..:J

CÉSAR JUNKES/OCI'

Dom Odilo,Scherer
na 'ArqOidiocesEVSP',

O papa Bento 16 nome
ou ontem, o secretário-geral
da CNBB (Conferência
Nacional dos Bispos do Bra
sil), dom Odilo Pedro
Scherer, 57, para assumir o

comando daArquidiocese de
São Paulo. Dom Odilo foi
escolhido para suceder dom

. Cláudio Hummes por sua

proximidade com oVaticano
e juventude.

Em outubro do ano

passado, domCláudio foi no
meado pelo papa para ocupar
o posto de prefeito da

.

Congre-gação para o Clero.
Em seu lugar, estava proviso
riamente dom Manuel
Parrado Carral, bispo
auxiliar de São Paulo.Com a

nomeação, dom Odilo deve
ser empossado antes da

,

viagem do papa ao Brasil,
entre os dias 9 e 13 de maio.

DomOdilo nasceu em 21
de setembro de 1949, em
Cerro Largo (RS).Mestre em
Filosofia e doutor em

Teologia, foi ordenado padre
em 1976, no Paraná.

Clérigos casades.
representam 1 0%
SÃO PAULO

Para amenizar a falta de

padres nas paróquias brasi
leiras, a Igreja Católica
incentivou a ordenação de

diáconos, o que levou, nos
últimos três anos, a um

aumento de mais de 30% no

total desses clérigos casados
que realizam batizados e

casamentos, mas não cele
bram missas' nem ouvem

confissões.

Atualmente, 1.829
diáconos são filiados à
Comissão Nacional dos
Diáconos (CND) no Brasil,
o que representa 10% do
total de padres do país. O
número verdadeiro, no

entanto, pode ser duas vezes
maior, segundo a CND, já
que muitos ainda não se

filiaram à instituição.
Para se ter uma idéia de

como o Brasil se compara
, com outros importantes

países católicos, na Itália, os
diáconos representam 5,6%
do total de padres. No
México, o segundo maior

país católico do mundo,
apenas5%.

Mas não é apenas o

número q�e põe o Brasil em
uma, posição de destaque.
Segundo AIda Natale
Terrin, professor de Etno

logia Religiosa e História das

Religiões da Universidade
Católica de Milão, o papel
desempenhado pelos diáco
nos no Brasil revela uma

verdadeira revolução do
celibato.

"É uma revolução pela
base, porque, na prática, eles
fazem o papel dos padres",
disse Terrin. "Países como os '

Estados Unidds e a França
podem até contar com um

número grande de diáconos,
mas eles não têm respon
sabilidades tão amplas como
as os brasileiros."
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EDUCAÇÃO EM DEBATE

SANTA CATARINA O CORREIO DO POVO
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Paulo Bauer participa
do Consed em Brasília
Pauta principal é a

regulamentação do
Fundeb que deverá
ter recurso maior

FLORIANÓPOLIS

O secretário de Estado da

Educação, Ciência e Tecno

logia, Paulo Bauer, participa
hoje e amanhã em Brasília, da
primeira reunião de 2007 do
Conselho Nacional de
Secretários de Estado da

Educação (Consed). Acom
panha o secretário o diretor
geral da SED Silvestre
Heerdt. No primeiro dia do
encontro, às 16h30min, será
eleito o novo presidente da
entidade, os quatro vice

presidentes regionais e

integrantes da Junta Fiscal,
para o biênio 2007 - 2008.

Mas o grande tema em

pauta, a ser debatido às

9h45m, no mesmo dia, é a

regulamentação do Fundo de

DIVULGA ÃO

...........,

ecretario participa de Fórum e debate recurso para setor

Manutenção da Educação
.

Básica (Fundeb), que alémdo
ensino fundamental passa a

beneficiar alunos da educa
ção infantil e do ensinomédio.
A abertura do evento ocorre

às 9 horas, com a presença do
governador, José Roberto
Arruda, e a secretária da

Educação, ambos do Distrito
Federal, e da presidente em

exercício do Consed, Maria
Helena Guimarães.

Os outros temas a serem

discutidos são: análise e

utilização dos resultados das

avaliações nacionais da

aprendizagem dos alunos,
estágio atual do Compromisso
Todos Pela Educação, coope
ração internacional na área

de formação de lideranças
educacionais, parcerias na

cionais, áreas e linhas priori
tárias da atuação do Consed
2007 - 2008 e definição das
comissões especiais para estu
dos e proposições nessas áreas.

Bebê de 430 gramas não
resiste ao medicamento
TUBARÃO

Morreu ontem, em

Tubarão, no sul de Santa

catarina, 6 menor bebê já
nascido no Estado. Pedro
nasceu com 430 gramas, às
18h5Omin do último sábado, e
estava internado na

maternidade doHospitalNossa
Senhora da Concei-ção.

Com 25 semanas de

gestação - pouco mais da
metade do tempo normal>, o
parto foi antecipado devi-do a

problema de pressão alta da

mãe, Jaqueline Silva da

Conceição, de apenas 21 anos.

Na semana passada, exames
revelaram que o bebê estava

perdendo peso por causa da

pressão alta damãe.A situação
foi analisada pela médica
obstetra Karla Dal Bó, que
decidiu realizar uma cesariana

para evitar riscos à saúde demãe
e filho.

"Ficamosbastante ner-vosos.

Aquilo não era nada bom para
a gente, mas a esperança era

grande", disse o pai, o

açougueiro Rodrigo Barcellos.

Residencial Jardim das Mercedes
Rua Oswaldo Glatz, 40 - Bairro Vila Nova

Jaraguá do Sul - SC
CNPJ: 07.081.851/0001-55

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na qualidade de Sindico deste Condominio, sirvo-me da presente para convocarV. Sas. Para
participarem da Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 25 de março de 2007
(Domingo), no salão detestas do próprio residencial, às 18:30 horas em primeira convocação,
contando com a presença de pelo menos 50% dos votos totais, ou ás 19:00 horas em segunda
convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, para deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

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

OBSERVAÇÕES:
• É Hc�o aos senhores proprietários se fazerem representar na Assembléia ora convocada por
procuradores, munidos com procurações especificas;
• A ausência dos senhores condôminos não os desobrigam de aceitarem como tácita
concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados. .

• Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão volar
nas deliberações.

Cordialmente,
Maurus Fietiinl
Síndico Geral

VIODEOlOTERIAS

Ministério Público
tenta vetar jogo
A reabertura das video

loterias, liberada no Estado por
um decreto do governador
Luiz Henrique da Silveira,
está ameaçada pelo Ministério
Público Federal. O órgão diz

que a medida é ilegal e
prepara ações para derrubá-la
na Justiça antes mesmo de a

Companhia de Desenvolvi
mento do Estado de SC

(Codesc) começar a emitir as

novas licenças exigidas para o
funcionamento dos estabele
cimentos.

Pelo menos três procura
dores da República que
atuam no Estado se manifes
taram: JoãoMarques Brandão
Neto (Blumenau), Davy
Lincoln Rocha (Joinville) e

Celso Três (Tubarão). Eles
entendem que o governador,
ao assinar um decreto
liberando os jogos eletrônicos,
estaria descumprindo decisão
do Supremo Tribunal Federal
(STF).

O impasse ocorre em razão

de uma decisão no ano

passado do STF que
entendeu ser de competência
da União e não dos Estados

legislar sobre jogos de azar -

a atividade é considerada

ilegal no País e tratada como

contravenção penal.

Pelo Estado
Travas ambientais ao investimento externo

Depois de percorrer parte representativa do capital técnico-científico francês, do PIB in
dustrial alemão e do turismo de alto luxo da Espanha, o governador LuizHenrique volta

hoje a Santa Catarina. O saldo principal da agenda de pelomenos 12 horas diárias de reuniões
e visitas durante quase duas semanas na Europa, aponta para a atração de investimentos em
se da ordem de 4 bilhões de euros nos próximos 10 anos, com a geração de 20mil empregos
diretos, sendo quemil deles de pessoal altamente qualificado. Isso apenas com os encaminha- 1
mentos para instalação de uma fábrica de semicondutores e chips, entre Florianópolis e Itajaí,
empreendimento articulado pela alemãM+W Zander, e de um complexo de turismo despor- \
tivo em Governador Celso Ramos por investidores espanhóis liderados pela Plural Brasil.
Ocorre que a concretização de ambos depende do Estado conseguir destravar questões fiscais
e ambientais. No primeiro caso, para conseguir ser o primeiro Estado da América do Sul a A
produzir os itens para montagem de computadores, precisa ser aprovada legislação que dá
isenção de impostos federais no Congresso Nacional, achar o terreno adequado e sobrepor-se
à disputa comMinas Gerais. No segundo, para instalação de hotéis, campos de golfe, condo
mínio de luxo em Governador Celso Ramos, a questão é interna, no campo ambiental. "Eu '1
não posso instalar em SC umamarina dessa, quemovimenta ummilhão de iates a cada ano", j;,
lamentou o governador, ontem, durante visita aos portos de Banús e Sotogrande, na Costa

)
do Sol, Sul da Espanha. O secretário de Comunicação, Derly Massaud de Anunciação, foi

o

taxativo: "A região litorânea de se tem condições atémelhores das que vemos aqui (na orla do
[.

Mediterrâneo), agora a legislação brasileira nos atrasa em relação aos países mais desenvol-
r

vidas, tanta é a dificuldade para conseguir licenças ambientais". Para remover parte do que
;1

considera "travas ao desenvolvimento", o Executivo pedirá ajuda aos deputados estaduais. 3"

;)

Em menos de 20 anos, ometro quadrado no Centro
deMarbella, valorizou-se de 100 euros para 10mil
a 15 mil euros. O que era um pueblo de pescadores
virou o entorno do Porto de Banús, 'CfUe reúne lojas das
mais famosas griffes como Hermes, Dior, Versace. A
sofisticação do comércio constrasta com as linhas suaves
da arquitetura que reproduziu a tradição andaluza,
explica o arquiteto Marcos Sains (foto), da Plural, empresa
de gestão e complexos turísticos que opera na Espanha
e naAmérica Latina. Na Costa do Sol, acrescenta, oMar
Mediterrâneo, mais do que um destino tomou-se uma
referência para os empreendimentos de campos de golfe
e esportes náuticos. "O que os turistas de alto poder
aquisitivo encontram aqui é um clima bom, quente, para
estabelecer sua segunda residência commuitos serviços
de qualidade disponíveis."

natural
O entusiasmo dos espanhóis com Governador
Celso Ramos já não é mais segredo. Ontem,
ao demonstrar o conceito de empreendimento
que pretendem realizar em Santa Catarina,
asseguraram a Luiz Henrique e ao prefeitoAnísio

., Soares que a região é perfeita para instalação
do complexo que vai ocupar 1,4mil hectares
de área, gerar 15 mil empregos diretos e exigir
investimentos da ordem de R$ 2 bilhões em 10
anos. De acordo com o representante da Plural no
Brasil, Enrico Soffiatti, contudo, o município não é
opção definitiva até que tenha sido obtida licença
ambiental para o empreendimento. "Não vamos
confrontar nada, não é nosso estilo de trabalhar" .

Outromundo
O presidente licenciado da Assembléia,
deputado Julio Garcia - que se juntou à
comitiva quase no final da missão cata- •

rinense - observou que o faturamento
da Dragados de Espanha, empresa inte
ressada em investir em Santa Catarina, é
de 14 bilhões de eutos ao ano. Cerca de -, r

2 bilhões maior do que o Orçamento de
Santa Catarina. E isso, sem descontar os r

repasses aos Poderes.
.

.

\

'-if :

Umaum
Duas comparações do secretário de Tu
rismo, Gilmar Knaesel. Em Marbella, o
setor profissional liberal compromete-se
junto com os empresários nas ações de

planejamento e desenvolvimento do tu
rismo. Apesar de competir com as melho
res áreas de turismo Iitorâneo da Europa,
a região também não conseguiu resolver
ainda as questões relacionadas ao turismo
de transatlânticos.

Despedida
Governador LuizHenrique confirmou que �.

o bailarino Mikhail Barishnikov vai fazer
sua última apresentação de dança no Fes
tival de Danças de Joinville deste ano. De
pois segue apenas como coreógrafo.

Fidelização
Os esportistas ligados ao golfe têm dispo
siçãomédia de gastar até 500 uros por dia
nas estações de turismo que freqüentam. E
acabam se tomando fiéis aos clubes, inclu
sive adquirindo imóveis nas imediações. , a

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRJANA BALDlSSARELU, EM COBERTURA ESPECIAL DA MISSÃO CATARINENSE À EUROPA.
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�ÇVM cobra investigação
sonre ações da IpirangaJ '

"

,

" i

1 r;gão suspeita de que
dmpradores tenham
'C.ebido informações
rlvileqiadas da Bolsa

1 BRASíLIA

'A Comissão de Valores
1\ Mbbiliários (CVM) ampliou

f

J a lnvestigação sobre o su-

J posto vazamento de infor
ti mações privilegiadas na

venda do grupo Ipiranga ao

�. consórcio formado por Petro
í bras, Ultra e Braskem a

n investidores,
Segundo o superinten

)J ddnte de Relações com o

ercado da CVM, Waldir
de jesus Nobre, será feito um

I "pente-fino" nas negociações
5 realizadas na Bolsa de Va-

In lores de São Paulo desde o

t: início das tratativas entre as

li: erppresas.
! ,i Para identífícar em que
: .

r, momento começaram as tra-

�J tqltivas para a venda do

�" cQntrole acionário do Ipiran
s ga, a CVM pediu as cópias
it dás atas de reuniões da dire
) toria e conselho de adminis
J tração do Ipiranga e, ainda,

a relação de todas as pessoas

que participaram das discus
sões, tanto da parte do ven
dedor quanto dos compra
dores.
A investigação começou

pelo exame das operações de
.

compra e venda de ações
realizadas entre os dias 1º e

16, que já foram informadas
pela Bovespa.

Na última sexta, houve
alta de 33,33% na cotação
das ações ordinárias (com
direito a voto) da Distri
buidora de Produtos de Pe
tróleo Ipiranga e de 8,31%
nas ações ordinárias da
Refinaria de Petróleo Ipiran
ga, o que chamou a atenção
da CVM.No mesmo dia, ela
pediu explicáções sobre a

alta à Ipiranga e solicitou a

listagem dos investidores

que atuaram com o papel à
Bovespa.

De acordo com Waldir
Nobre, a Bovespa forneceu
os nome dos investidores' e
as quantidades e preços das

'

ações compradas e vendidas
no período solicitado. Como
a alta se intensificou na

a CVM solicitou à Bovespa
a relação dos investidores

que compraram e venderam

papéis de empresas do

Ipiranga naquele dia.
A CVM antecipou que

vai investigar a venda de
mais de 5% de ações prefe
renciais da Companhia 'Bra
sileira de Petróleo Ipiranga,
informada pela corretora

Hedging-Griffo, de São
Paulo. A venda das ações foi
informada ao mercado pela
própria corretora, .na quarta.

Segundo Waldir Nobre,
da CVM, o vazamento de

informação privilegiada pode
ter sido usado por investi
dores não só para comprar

ações ordinárias (apostando
na valorização dos papéis)
como para vender ações
preferenciais, antes que a

venda da Ipiranga fosse ofi
cialmente anunciada.

O diretor da Hedging-·
Griffo Luiz Stuhlberger disse
que a venda das ações
comunicadas ao mercado
deveu-se, em grande parte,
a simples troca de adminis
trador de recursos de inves-

segunda, após o anúncio tidores estrangeiros, sem a

oficial da venda da Ipiranga, , venda de ações nomercado.

..') ,-

� Banens devem ser
I' ,

i �mpedidos de taxar
l, , CÉSAR JUNKESjOCP

�

:1
,�

t Até o final deste ano os

e �,,�ncos deverão, ser obri-
>

g gados a .modificar a forma
:;; corno encerram as contas e

J chbram taxas de contas sem
d niovimentação. Pelas regras
b discutidas nas entidades de
b d�fesa do consumidor as

j Ü\stituições terão de sus-

1 pender, depois de seis meses
.

'

) que a conta não registrar
1 rv.ovimentação, as taxas ou

3 ehcargos sobre o saldo
) devedor. A medida é uma

t f�rma de acabar com as
'I '

) c1<:mstantes brigas entre

clientes e bancos nas enti

dades de defesa do consu

l midor.
1 Pelas novas regras, o

meses sem movimentação
da conta, comunicar o

�liente de que a conta está

aberta e sobre ela estão

sendo cobradas as taxas.

Após seis, além de suspender,
as taxas, o banco poderá
como opção tornar a conta

paralisada, e comunicar ao

cliente que a conta pode ser

encerrada no prazo de 30
dias.

No momento do fecha
mento da conta, o banco
deve apresentar ao corren

tista um demonstrative dos

compromissos pendentes
relativos à conta e o cliente
deve manter na conta

fundos suficientes para arcar
com seus compromissos.

PARACIMA

IBGE revisa PIB
de 2002 a 2005

Com o novo sistema de
contas nacionais; o IBGE

(Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística)
divulgou ontem, novos

cálculos para os cres

cimentos econômicos de
2002 a'2005. A expansão da
economia em 2004 passou de

4,9% para 5,7%. Em 2005,
por exemplo, quando o país
tinha registrado um PIB de

2,3% agora teve um

crescimento de 2,9%.
O crescimento referente

a 2003 foi revisto para cima,
de 0,5% para 1,1%; o de
2002 também teve revisão

para cima, de quase 1 ponto
percentual: de 1,9% para
2,7%.Em 2001, a expansão

. do PIB foi mantida em 1,3%
e em 2000; a revisão foi de

, 4,4% para 4,3%.0 PIB em

valores em 2005, segundo a

nova série das contas

nacionais, ficou estimado
em R$ 2,148 trilhões. Na
serie antiga, o PIB havia
ficado em R$ 1,937 trilhão.

f
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O negociador cos EUA para a desnuclearização da _poL

península coreana, Christopher Hill, admitiu ontem, que as

,conversas de seis lados estão travadas, e atribuiu a -

.

dificuldade 'a problemas nas gestões bancárias entre China
_"

e Coréia do Norte. Segundo Hill, a transferência de US$ 25 \..s

milhões das contas do Banco Deha Asia, de Macau, ao

Bancoda China, em Pequim, não se concretizou.
"Ê um problema bancário entre Coréia do Norte e China, 39

e enquanto não for resolvido os norte-coreanos não querem Sl
discutir questões importantes", admitiu. ui

Apesar do atraso, Hill disse aos jornalistas que não
acredita que o atual bloqueio seja uma desculpa da Coréia er
do Norte para manter o seu programa nuclear. "Eles deixaram
claro que mantêm os acordos, mas querem que o dinheiro j�

seja transferido para suas contas", explicou.
Em 13 de fevereiro, um acordo ·foi firmado para o

desarmamento nuclear de Pyongyang, que prevê fechar o ').3

principal reator nuclear da Coréia do Norte em um prazo de pI
60 dias, em troca de ajuda econômica e a normalização das . Jr:[
relações do país com os EUA e o Japão.O pacto prevê o rq
envio de 50 toneladas de combustível a Pyongyang, caso o ,J
governo norte-coreano deixe de lado suas ambições.

DROGA 1 O órgão que regula a venda de remédios no Reino
Unido fez um alerta sobre o uso um vermicida como droga
recreativa por jovens do país. As pílulas de BZP estão sendo
vendidas em danceterias como um "barato legalizado e à
base de ervas", apesar de a droga ser completamente
sintética.

Questão bancária
trava negociação
entre EUA e Coréia

US$ 25 milhões
estão parados em
conta de instituição
chinesa

MORTES Oito guerrilheiros tâmeis e quatro soldados

cingaleses morreram no começo da madrugada de ontem,
em ataques dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE)
contra cinco acampamentos do Exército, no leste do Sri
Lanka.

\.

DROGA 2 A Agência alerta que a droga pode causar

problemas de saúde, como tontura, vômitos, taquicardia,
darréla e reações alérgicas.A droga é classificada como um

produto medicinal e pode ser vendida em farmácias.

1�

iq
ni

Projeto proíbe gays serem professores
A Comissão Européia reagirá caso o governo da Polônia

aprove um projeto de lei que proíbe homossexuais de serem

professores, informou o jornal espanhol "EI País" ontem.
"Comprovaremos a compatibilidade da lei com as normas

européias", advertiu Friso Roscam, porta-voz de Justiça,
Liberdade e Segurança do Executivo da União Européia.

A Polônia deve adequar-se à norma 2000/76 que proíbe
a discriminação por motivos relacionados à orientação
sexual ou outros motivos, tais como raça, religião ou crença,
observados no artigo 15 do Tratado da União Européia,
informa o diário espanhol.

O projeto de lei do governo polonês também prevê a

perseguição a todos que se proponham a falar ou falem
sobre a homossexualidade em escolas, universidades e

outras instituições acadêmicas. "[A proposta] não só atenta
contra o respeito aos direitos humanos como também contra
a liberdade de expressão", criticou o deputado europeu

'

Carlos Camero.

'Jf
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Chuvas provocam 70 mortes no Paquistão
Mais de 70 pessoas morreram em deslizamentos
de terra e acidentes provocados pelas chuvas
torrenciais que afetam o norte do Paquistão há
dois dias" Na área paquistanesa da Caxemira, 37
pessoas foram vítimas de deslizamentos de terra.
A região foi afetada em outubro de 2005 por um
forte terremoto que fragilizou os terrenos locais.
Outras 27 pessoas, principalmente mulheres,
morreram e 16 ficaram feridas na noite de terça
feira em Doba Syedan, no vale de Jhelum, 'ao
leste de Muzaffarabad, capital da Caxemira
paquistanesa, segundo Javed Ahmed, porta-voz
da polícia local.Dez pessoas morreram em outro
deslizamento de terra na cidade de Jabar Daray,
na região montanhosa de Bagh, mais ao leste. O'
departamento nacional de meteorologia prevê a

continuidade das chuvas durante as próximas 36
horas na região norte do Paquistão.

t
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BELEZA: CUIDE-SE EM CASA E SEM GASTAR MUITO

Clbelo bonito ao alcance

de todas e sem sacrifício
J fios brilhantes e

.seoosos não surgem
por acaso', é preciso
tratá-los com os

I
.

,

prodútos adequados

Os inimigos mais comuns
'áe um cabelo bonito geral-
2i:nente são os cortes errados,
'processos químicos, secador
'quente, tratamentos inter

"rompídos ou inadequados,
( expo-sição ao sol, poluição
e'e o cloro das piscinas; aliado
r'a tudo isso tem ainda o

cdesequilíbrio do organismo,
.'

- causado pelo estresse ou má

-alimentação. Tudo isso gera
_ reações nas glândulas sebá
_,ceas, provocando o resseca

smento ou excesso de oleo

j.sidade.
Esses fatores atuam de(.� .

_c,forma a desidratar os fios,
_,modificando sua estrutura,

.

queimando-os, tornando-os
_
avermelhados � quebradi-

.(

i ços, sem brilho e cheio de

:'pontas duplas.
l)

. E corno mudar isso? A
i'=melhor saída é procurar um

especialista no assunto e
. 'aplicar um tratamento'de
nutrição e hidratação. É bom
lembrar que mesmo com os

r cabelos bonitos e saudáveis,.
r; é preciso lançar mão destes
�, tratamentos a fim de preser
<var a beleza dos rios; nestes
"casos, a manutenção pode
·,Jser feita em casa, com

:;,máscaras e banhos que

s-completam o tratamento
, Jeito no salão.
, . O primeiro passo para

:' fazer a escolha do trata

ic,mento adequado é saber

r, qual é o tipo de cabelo.

DIVULGAÇÃO

�G
.�

Apesar da dança da moda, os fios longos continuam fazer sucesso

Geralmente, o tipo de cabelo
é igual ao tipo de pele.
Assim, exceto quando
produtos químicos danificam
os cabelos, quem tem pele
oleosa tem couro cabeludo
oleoso e quem tem pelo seca,
tem cabelos secos. E falando
nos fios secos, estes por
natureza sentem mais os

danos causados pelas
agressões e, assim, merecem
mais hidratação do que os

oleosos .

Os condicionadores
devem ser aplicados logo

r'

após o shampoo, deixar agir
durante alguns minutos e

depois enxaguar muito bem..
Nada de deixar "um pou

quinho" nos cabelos na

esperança de que ficará
melhor hidratado porque o

resultado final será fios
oleosos.

A máscara é mais

concentrada, tem ação
profunda, nutre o couro

cabeludo e auxilia na hidra

tação, amenizando o resse-

camento. É indicada para
todos os tipos de cabelos,
especialmente os que sofre
ram permanente, tintura,
descoloração, ou estão resse
cados pelo uso excessivo de
secadores ou exposição ao

sol.
Já a nutrição é um

tratamento profundo, feito
no salão, que restaura os fios,
deixando - os mais fortes e

evitando que se partam.
Existem ainda os condi

cionadores leave-in, isto é

aqueles que são aplicados
nos cabelos úmidos e não

precisam de enxágüe. Eles
neutralizam a ação do sham
poo, desembaraça e trata os

fios quando possui subs
tâncias como hidrolizado de'

proteína e extratos vegetais.
Os cabelos oleosos tem

como aliado a sua própria
oleosidade que evita os

ressecamentos. As máscaras
devem ser usadas a cada 30 ,

dias e o tratamento concen
trado nas pontas.

;;Com aparência radiante o ano todo
.'

�:. Já acabou o verão, mas a .

c- pele do corpo aindamantém
" aquele bronzeado que você

p ganhou se expondo ao sol
"u. nos horários recomendados e
v'.

usando filtro solar. No
_r
..

entanto, a tendência é o

rosto estar meio descorado,
m;.� afinal toda menina espertaP.

t, evita tornar sol no rosto,

( então o que fazer para se

,.
livrar daquele visual cara

.

âlid 7
_ pa 1 a.

:. . A maquiagern está aí
.

. justamente para isso. Colorir
e realçar o rosto de todas, o
ano todo.

Se a opção for um visual

saudável, não importando .

muito se o rosto está um

pouquinho mais branco do

que a pele do colo ou dos

braços, use e abuse da sua

maquiagem habitual sem
medo de ser feliz.

Mas, se quiser unifor
mizar rosto, pescoço, colo e

.

braços, o jeito é usarmaqui
agem que dá efeito bron
zeado a pele. Se a sua pele
é morena clara, antes de
tudo use um corretivo para
camuflar manchinhas ou

outras marcas na pele. Neste

caso, use o corretivo no

mesmo tom da base escolhida.
Lembre que geralmente os

produtos usados para bronzear
a pele secam muito rápido,
então o -jeito é aplicá-lo em

pequenas quantidades e,

usando uma esponja, espa
lhando bem à cada aplicação
não se esquecendo das ore
lhas, narinas e pescoço, afinal
o seu rosto tem que ter uma

aparência uniforme.
Se a opção for usar rnaqui

agem bronzeadora em pó, use
um hidratante antes, princi
palmente se a pele for seca.

Receita caseira
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o o

Depois
de inter

pretar perso

nagens bon

vivant, como Paulo César
em "Celebridade", ou um as

pirante a executivo, como o

Vitória, em "Agora É Que
São Elas", PauloVilhena vol
ta à cena para interpretar
Fred, o amigo fiel de Olavo

(Wagner Moura), o maior

vilão de "ParaísoTropical".
Com um visual de "rapaz

certinho", como convém ao

personagem, o ator entrou

na novela vivendo Fred, um
rapaz em início de carreira

que não pretende medir

esforços para se dar bem e

para isso alia-se a seu amigo
Olavo, ajudando-o em suas

falcatruas.
Ele é contratado para tra

balhar como diretor de com

pras do Grupo Cavalcante,
um dos postos-chaves na

empresa, mas seus planos de
fazer uma carreira de sucesso

pode ser atrapalhado por um
golpe do destino porque ele
se apaixona por Camila (Pa-

,

�.

Fernanda

Montenegro revela
ser uma pessoa
simples. Peças
básicas como
camisa de seda
branca e calças de
corte tradicional são
a maioria no guarda
roupa da amz.
.87

D

.
..

"

DIVULGAÇÃO

triciaWerneck), justamente
a filha de Heitor (Daniel
Dantas), que foi demitido
para que, ele fosse contra

tado. O esperto Fred vai so
frer com as pressões de Ola
vo e o desejo de ficar com a

filha de seu inimigo.
Nascido em Santos,

litoral paulista, em 3 de

janeiro de 1979, Paulo Vi
lhena conquistou a fama no
seriado "Sandy e [r'', vivendo
o bonitinho Gustavo e foi
nessa mesma época que o

ator namorou com Sandy.
Depois de três anos gravan
do em Campinas, interior de
São Paulo, com a turminha
do CEMA (nome do fictício
colégio do seriado), Paulo

logo seguiu por outros ca

minhos e virou repórter
quando foi convidado pelo
"VídeoShow" para substituir
Chris Couto, uma tarefa e

tanto que acabou tirando de
letra com repor-tagens
inusitadas, mesclando luga
res exóticos com esportes
r�dicais. Foi aí que o ator foi

Paulo Vilhena está em "Paraíso
Tropical" especialmente para
interpretar o amigo do vilão

Olavo

chamado por um diretor

pata parti- cipar da novela
"O Clone", sendo assim

Paulo se despediu dos
companheiros do "Vídeo
Show", mas sua participação
nanovela acabounão dando
certo, ficando o papel parao
ator Sérgio Marone. Logo
em seguida PauloVilhena foi
convidado para participar da
novela "Coração de Estu

dante", vivendo o persona
gem Fábio. Depois, emen

dando um trabalho a outre,
aceitou participar de "Agata
É Que São Elas", na qual
interpretou Vitória, ao lado
de Miguel Falabella, MariSa
Orth, Débora Falabella te

I

outros nomes.

Mas engana-se quem

pensa que Paulo Vilhena

sempre quis ser ator. Como
ele mesmo já revelou, todos
seus testes vocacionais

apontavam para a área

biológica. Antes de optar
pela carreira de ator e cursar
aOficina deTeatro daGlobo,

.

Paulo Vilhena resol-veu
fazer a Faculdade de
Publicidade, prestou' vesti
.bular, passou na Univer
sidade Paulista, mas desistiu.
Sua carreira surgiu. de

repente, por acaso: "Estava
com 17 anos e meu irmão
tinha comprado um novo'

equipamento fotográfico e

feito um curso. Ele queria
colocar em prática tudo o

que tinha aprendido e disse:
'Faz umas poses at. Ele fez as
fotos e a gente achou legal.
Mesmo assim não pensei na
hora em ser modelo, . só

quando um amigo dele falou
que eu deveria procurar uma
agência e me deu uns

telefones e endereços", com
pletou.
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II PROGRAME-SE

Cine Neumarkt 1
A Rainha
(14h10, 16h30, 19h1 O, 21 h30 _

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Motoqueiro Fantasma
(14h30, 17h, 19h20; 21 h50 _

Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
NO,rnit
(15h, 17h1 O, 19h15, 21 h20 _

Topos os dias)
Cine Neumarkt 4
Apocalypto
(16h40, 21 h45 _ Todos os dias)
O Labirinto do Fauno
(14h15, 19h30 _ Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Cartas de Iwo Jima
(16h10, 21 h1 O _ Todos os dias)
Letra e Música
(14h, 19h _ Todos os dias)
Cine Neumarld 6
Borat
(16h, 18h, 20h, 22h _ Todos os

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

� 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
(15h40, 18h20, 21 h _

Sab/Dom/SegYTer/Qua/Qui)
CINE SHOPPING 2
Pecados íntimos'
(21h30 _

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

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

Todos os pias)
Pecados Intimas
(15h40, 18h20, 21 h _ Sex)

Joinville

Cine Cidade 1
Motoqueiro Fantasma
(14h20, 16h40, 19h, 21h20'
Todos os dias)
A Turma da Mônica':" Uma
aventura no tempo
(14h30 _ Todos os dias)
Cine Cidade 2
Deia Vu
(16h30, 19h, 21 h30 _ Todos os

dias)
,

Cine Mueller 1
Motoqueiro Fantasma
(14h10, 17h, 19h20, 21 h40 _

Todos os dias)
Cine Mueller 2
Letras e músicas
(21 h50 _ Todos os dias)
Norbit
(13h50, 15h50, 17h50, 19h50 _

Todos os dias)
,-c_ Cine Mueller 3
.: Borat

oC. (14h, 16h, 18h, 20h, 22h _ Todos
os dias)
Letra e Música .

(14h, 16h30 _ Todos os dias)
I

•

Blumenau

� SERViÇOS

Curso.
JARAGUÁ DO SUL
Centro Empresarial
"Análise de investimentos"

(hoje, 28 e 29 de março)

Festa
UaATUBA _ SÃO FRANCISCO
DO SUL
Banana Joe

Ingressos a R$ 10 e R$ 15

(7' de abril)

extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Prefeitura vai sinalizar toda a cidade

A Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
iniciava no mês de março de 1987, o estudo completo e o projeto de

sinalização vertical e horizontal em toda a área central, bairros e saídas a

municípios vizinhos, segundo matéria do Correio do Povo na edição de
14 a 20 de março. O projeto foi proposto, haja vista que a cidade carecia
de melhor sinalização dentro de padrões que a identificasse como

cidades de maior porte. O anúncio era do então secretário e

coordenador da Comissão de Trânsito, Aristides Panstein, adiantando
que a Rede Ferroviária Federal, ernconiunto com a Prefeitura, havia
implantado na passagem de nível da rua Reinoldo Rau, dois espelhos
convexos, para a segurança do tráfego.

O CORREIO DO POVO

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

• ANIVERSÁRIOS
22/03

Amasilda M. L. Lt." , :'1pergher
Amauri Kuhnen
Daniel Hoegen
Daniela Kuelkamp
Deise Lais Müller
Dirceu Leithold
Dorival Coelho
Evanilde Mayer Hoegen
Fabio Formante
Gabriela C. Walz
Guilherme ,M. Scoz
Iraci Jaster Fischer
Ivolnei Lombardi
Joice da Silva
t.audares Pereira
Laura..8achmann
Lílian B. Barbosa
Luciana Karla da Silva Prestes
Lyojia Barbosa.
Marcia Samir FranzRer
Moacir Kuhn
Neuza Tiechantcoski
Ricardo Chaves
Samara Boschrnammer
Vinícioê Mulloschad1
Wilson Dalpiaz

Siei

�

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 interessá a você.

aleia
Santo Otaviano
São Zacarias

fMÉRm�S
Dia Mundiàl da Ágha
� 1965

ícanos m?n9bram, pela
eira vez, astr�nave no

i

espa.ço.
�1982

antra Iraqu�t

Mesmo sendo proibido animais na praía, o melhor amigo do homem não se

importou e sentou na areia para apreciar o mar e esperar seu dono que estava
na água. O clic foi feito pelo leitor João Carlos Kunkel.

LEIA O MUNDO

�JARAGUÁ
DO SUL

MíN: 20° ! MÁ)e SO"

China vende terras a

nqeiros pelq primeira vez,
Ô :'1949.

<

)1999
O presidente Fernando Henrique

SA fJromet.�"não .privatizar,
uma das unlvei"sidades,

.

públicas do país.
t' cf·:8

4
mata o xeqU:thf\hmeda ; ",?"tI" •

, fundado(e líder do
Hamas.

r

• UTILIDADE PUBLICA
�Encontro
Acontece amanhã, o "
Encontro Regional
Preparatório ao 90
Congresso Estadual de
Profissionais (CEP), em
Chapecó. Inscrição pelo e

mail cep@crea-sc.org.br.

0,
FLORIANÓPÓLlS �

MíN: 24°/ MÁX 30°

, i
I
,

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

treinamento "Cálculo de
custo e formação de preço
de venda", no Centro
Empresarial. Informações
pelo fone 3275-7024.

�Formatura
Dia 31 de março
acontece a formatura dos
cursos Técnico em

Informática, Eletrônica e

Eletrotécnica, às 19 horas,
no auditório do Sesi.

• PREVISÃO DO TEMPO

Tempo firme em Santa Catarina

Tempo estável com predomínio de sol na em

todas as regiões, porém no Litoral Norte a

umidade marítima ainda provoca chuva no

início e final do dia. Temperatura mais
elevada. Vento de leste a nordeste, fraco a

moderado e com rajadas.

� Jaraguá do Sul e Região .

HOJE d SEXTA

MíN: 200 C "O" MíN: 20° C
MÁX: 30° C MÁX: 310 C
Sol com pancadas de Sol
chuva

SÁBADO
MíN: 18° C
MÁX: 31° C

DOMINGO
MíN: 20° C
MÁX: 29° C

� LAGES
MIN: 24°/ MÁX: :W

Sol com pancadas de
chuva

Sol com pancadas de
chuva

� Fases da lua

CHEIA NOVA CRESCENTE � LegendasMINGUANTE

03/03 12/03 18/03 25/03
Nut.Jlat10 insta.vei CtlUVOSO trcvoaoa
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.� II NOVELAS
� GLOBO -18H

o Profeta
Sabine manda Dóris mandar barrarem
os pacientes humildes. Marcos
descobre que coronel Olegário está

,sendo enganado poruma ex-funcionária.
Abigail manda fazer uma cópia da chave
do sótão. Lia e Sofia contam ao

delegado que estavam com Renato na

noite do crime. O médico autoriza a

entrada de Teresa, que dá a Rosa uma

boneca. Sônia liga para Carola, mas

Clóvis desliga o telefone. Clóvis
amedronta Sônia e Julieta. Wanda

.

ameaça Gilberto se ele não se casar com
ela. Dóris mente que ninguém humilde

procurou por Marcos. Os filhos
escondem Ernesto em casa. Lia ouve

Waldomiro cobrar dinheiro de Ruth.

Olegário dá terras para Marcos,
agradecido pela consulta.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Juan confirma ter 33 anos. Cândido
descobre que furaram um cano. Tadeu
acusa Dorinha de estarenrolando Lance.
Giácomo pede que Lance trabalhe na

padaria, mas escondido de Tadeu.
Elizabeth e Maria dizem a Arthur que não
estão mais interessadas no sitio.
Vanessa beija Lance na frente de Ed. Gui
acha que Arthur está com ciúmes de
Vanessa. Elizabeth sugere a Morgana

I que Juan também faça um teste de DNA.

i Maria pede desculpas por ter se

/'. despedido tão mal de Lance, mas avisa
, -e

que não está bem para relação alguma
,

depois da perda da criança. Lance fica

magoado e triste. Débora diz à mãe que
sua vidae a de Lance não têm nada a ver.

Deodato conta para Cândido a briga que
aconteceu no passado entre Último e Tio
José. Lance e Gui planejam uma intriga
contra Vanessa.

� GLOBO - 21H

Paraíso Tropical
Daniel desce do ônibus e abraça Tais.
Tais diz que não se chama Paula e

ameaça chamar a policia. Tais reage
quando Daniel diz que ela só pode ser

irmã gêmea de Pauía, Daniel deixa seu

telefone com Tais, que guarda com

desprezo. Fred sugere que Olavo venda o

carro. Olavo humilha Ivan. Jáderarruma
comprador para o carro de Olavo. Tais

L f
vende jóias para Cibele, como se fossem

.� de um designer italiano. Neli descobre

que Fred é gerente geral de compras e

incentiva Camila a ligar para ele. Bebel
arruma um programa na Lapa e é
roubada. Ana Luisa se encontra com

Fabiana no clube e convida-a para o fim
de semana em Parati, Isidoro reage
quando Tais conta que encontrou um

homem que perguntou se ela tinha uma

irmãgêmea.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Passagem de tempo. De 1991 para 1996.
Isabela briga com Drica ao ver que ela

pegou sua bicicleta emprestada. Stella
repreende a atitude de lsabeía, Freddy
demite um funcionário aos berros, ao

achar que ele roubou materiais de
trabalho. William tenta acalmar a

situação. Freddy e William acabam
brigando.Rodolfo chega e separa a briga,

""
irritado. Leonardo pede dinheiro

I) emprestado para a mãe para cobrir uma
divida, mas, ela nega. Lorena tira sarro

de Leonardo ao ver que ele não

consegúiu o dinheiro.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Rosária tem certeza de que alguém
entrou em sua casa, mas não encontra
nada que indique isto. Madalena vai ao
banheiro e Frederico (Boris) escuta um

clique. Ele descobre uma bomba que foi
ativada quando menina entrou no

banheiro e que será detonada se ela
tornar a abrir a porta. Nogueira e Helio
bebem e se divertem fazendo vozes num
teatrinho da explosão da bomba:
"Buuummm! Boris consegue desarmar
a bornba. Nogueira pede para Erinia
desfilar para ele nua, coberta apenas
com um véu de noiva.

� Os resumos são de responsabilidade das emissoras.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

��DE VERDADE
Sabe como acabou a

história de Gisele e

Luciano, a bailarina e o

pianista, de "Páginas da
Vida"? Em namoro. De
verdade. Rafael Almeida e

Pérola Faria assumiram a

relação nessa segunda, na
pré-estréia de "Os 300 de

Esparta", que rolou no Rio.

Aliás, Rodrigo Santoro -

que é o vilão do filme - foi
a grande atração da noite.
O ator está no Brasil junto
com todo o elenco.

��ENGAJADO
Leonardo DiCaprio pode
não ter levado o Oscar pra
casa, mas já está de olho
em outro prêmio: o Nobel
da Paz. É que - além do

.

ator ter entrado de cabeça
na onda dos

ecologicamente corretos -

ele agora quer promover o
diálogo no Oriente Médio.
E o convite pra nova

empreitada veio lá de
cima. Shimon Peres, vice
Primeiro Ministro de Israel,
fez questão de encontrar
com o ator pessoalmente.

i graMe dama d
: televisão brasileira é Lima

• SUDOKU

7

7

3

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

Áries 20/3 a 20/4
Ops! Alivie o pé no acelerador, carneirinho.
Controle um pouco seus impetos e não avance

o sinal, pois você pode assustar uns e outros

(inclusive aquela pessoa especial) com seu jeito
atrapalhado de ser. O clima já está bem quente,
não precisa apimentar mais nada. Para o

sucesso de seu dia, tempere suas ações e suas

palavras o com mel e afeto.

Câncer 21/6 a 21/7
Apesar dos ânimos estarem um pouco
inflamados demais para o seu gosto, não
desanime, o outono já chegou. Areje sua

concha, amigo caranguejo, crie o seu espaço.
Não fique só filosofando sobre a vida, ponha em

prática todas essas idéias coloridas que carrega
aí dentro de si, o mundo precisa de você. Acha

que não? Ora, você está muito enganado ...

Touro 21/4 a 20/5
Não esquente a cabeça, taurino, falar sobre

. seus sentimentos vai aliviá-lo em situações de

pressão e/ou libertá-lo da tranqueira da
indecisão. Sentir-se um pouco tenso é natural,
seu nervosismo só revela que você está mexido,
que quer muito aquele algo ou alçuérn.;
Experírnente e veja o que acontece. Você pode

.

se surpreender com os resultados.

Leão 22/7 a 22/8
Sim, você gosta de fazer tudo com maestria e é
chela de exigências, mas procure ter um
pouquinho de paciência com os imprevistos e

com as limitações dos comuns mortais. Se as

coisas não correrem como o planejado ou não

seguirem as suas determinações, controle o

volume dos rugidos, pais tudo que você vai

conseguir é dor de garganta e confusão .

Virgem 23/8 a 22/9
Tanta análise e observação podem fazer você

pirar de vez em quando, mas tudo bem, amigo
Virgo, a meteorologia informa que daqui a
pouco vai chover na sua horta. Pode começar a
preparar a terra, plante suas sementes. Logo
aparecerá alguém cheio de vontade, pronto' para
abraçar você e sua causa. Pensou que isso não
existisse?

-

Gêmeos 21/5 a 20/6
Sua necessidade de evolução e de

aperfeiçoamento pessoal faz de você um ser

elevado, com senso estratégico e clareza
mental. Tais qualidades poderão beneficiá-lo em

várias atividades, sobretudo as que envolvem

pessoas e suas complexas emoções Fique
atento e receptivo: mesmo em meio ao caos

você encontrará alguma ordem.

• DIVIR
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��DECLARAÇÃO :; �

Eliminado do BBB com 85%
dos mais de 55 milhões de ::�;jJ]
votos, Alberto declarou todo ::11
o seu amor por Bruna. Caubóh:� i
garantiu que estava apenas i
brincando, quando comentou �:::� i
sobre a silhueta da namorada:�_:: i
"Aquilo foi só uma brincadeirai�·;-l.) i
Gosto dela de qualquer jeito". ·,;I'lt I

Alberto diz que torcerá por t�)
.

Bruna: "Acho que ela é a ·a,A
,1-\

favorita. Em segundo lugar, .: �

gostaria que ficasse o Alemão:;�5
Ele mostrou-se um grande JC,!j
jogador, guerreiro e i' '::)
merecedor", :52

a �)
!i)i,
rHJ
GM
1'1

Mande sua piada para o Extra:
. , I

extra@ocorreiodopovo.com.br ;uT
�.J�

�----------------------------------------------��n

:oL
o Futebol Português

Era um jogo de futebol entre a Seleção Brasileira e a Seleção
Portuguesa. De repente o juiz marca uma falta na entrada da.
área, a favor do Brasil. Roberto Carlos vai para a cobrança e a

barreira formada está toda de costas para a bola.
- Vocês vão ficar de costas para a bola? - pergunta o juiz,
estranhando a atitude.
- Mas, claro! - justifica um dos jogadores. - O senhor acha que
nós varnos perder um golaço desses?

Pescaria no Interior
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É um jogo de

III SOlUÇÃO 20 I
.

,,�j
lógica muito

simples e

viciante. O
objetivo é
preencher um
quadrado 9x9
com números de
1 a s.sern
repetir números
em cada linha e

cada coluna.
-

Também não se

pode repetir.

De viagem no interior, o paulista vê um grande lago e tem a

brilhante idéia de fazer uma pescaria.
- Esse lago é propriedade de alguém? - pergunta ele a um

caipira que está passando.
- Não sinhô. E prúbico!
- Então é crime tirar alguns peixes dele?
- Crime num é não sinhô ... E milagre!

: fi�'j
" �\
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,)T
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�--------------------------------�.�:�
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Libra 23/9 a 22/10
Mesmo que não esteja em seus planos passar
por zonas de turbulência, segure firme no

manche e siga sua rota. Você tomou-decisôes
difíceis, não desista nos primeiros desafios. Para

que novas idéias possam ser bem recebidas, é
preciso gerar boas alianças. Você é mestre na

diplomacia: ponha seus talentos a funcionar.

Escorpião 23/10 a21/11
Use sua inspiração para gerar um clima
agradável. Sua imaginação é muito intensa e

pode despertar reações interessantes, fortes e

criativas nos que estão ao seu redor, Se
encontrar alguma dificuldade para manter a

concentração e o bom humor, sacuda o ferrão e

sorria; não deixe energias estranhas grudarem
em você.

Sagitário 22/11 a 21/12
Obstáculos estão impedindo você de realizar
seus grandes feitos? Se pessoas sem ética
estão lhe incomodando tanto, é porque você está
em sintonia, alinhado com a verdade. Siga suas

inspirações, persiga suas aspirações e não se

deixe abater por energias de baixa vibração.
- Centrado, firme no arco, suas flechas atingem o

alvo.

11 HORÓSCOPO
------------------------------�------------------------------------�---------------------------------------------,�)

.'"��r�

Capricórnio 22/2, a 21/1 <}
Seus talentos para a lucidez e a ponderação ; q
serão bem-vindos no dia de hoje. Muitos usam :.:.i
de chantagem emocional para conquistar seus ' � i
objetivos. Você, mesmo que tente, não consequec ";
conviver friamente com este tipo de atitude. As ·;a
coisas poderão não estar muito-claras, pessoas ;!) i
podem ser contraditórias ... A confusão é delas: -;;? I
preserve-se, ;l" I

Aquário 21/1 a 18/2 ','>� I
!

Já que você é um ser antenado, em conexão ';;;"b�
.,..,;t,.;,.

com o cosmos, não se deixe levar pela onda de ��...�
pensamentos esquisitos e desanimadores que "'�""Iestá batendo em seu aquário e que restringem ,

seus movimentos e o afastam da realização de �.1

sua potencialidade. Confie em sua intuição, abra ':i. !Ios olhos para sua visão transcendental. -. J
:;:' I

:\ I
Peixes 19/2 a 19/3

. J

IAlguns impasses podem obrigá-lo a repensar . '>

certas coisas e mudar de atitude. Não seja tão �"
duro consigo, as pessoas têm que entender que'\J
você precisa de espaço para respirar. Conclua .:]
ciclos inacabados e prepare-se para novas -:.1
energias. Quem quer surfar altas ondas e -I

vencer campeonatos, que conheça os segredos�"
do mar. .)
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CAMAROTE

DAHORA
Cada época tem a sua moda, seus

sonhos de consumo, seus itens que
causam verdadeira sedução. Hoje em

dia, a turma jovem não sai de casa

sem uma das estilosas camisetas da
Mixte. Faz parte da moda. Vai �hegaT
o dia que isso será dérnodé!

ÉTRI!
Hoje à noite acontece no Clube
Atlético Baependi a entrega do
prêmio Podium para os melhores de
Jaraguá do Sul em diversas áreas de
atividades. Este que vos escreve
receberá os prêmios de melhor
colunista social, melhor
apresentador de TV (Programa Moa

Gonçalves, RedeTV) e representará a

Revista Nossa, .como diretor da
melhor revista da região. A pesquisa
foi feita pelo Instituto de Pesquisas
Podium, de Cascavel.

BALADA
Pra quem quer curtir o fim de semana
na orla catarinense, mais

precisamente no Balneário
Camboriú, a partir de amanhã o

Warung Beach Club está trazendo
poderosos da música eletrônica da
Argentina para comandar, até

domingo, o House Beach 2007.

(47) 3310,.4522

�bell'ar�e

,Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

'confira 'em nossa versão on.llne as coberturas completas dos eventos

Mensagem especial de parabéns ao amigo de todas as horas Dealberto "Felfa"
(dir.), que chegou numa boa nesta quarta-feira à casa dos 28. Na foto, junto ao

sócio no club Moinho Disco, Charles Lux.

CERVEJA DE BLUMENAU VAI À SALADEAULA
Calma, os acadêmicos ainda não se excederam ... O Centro Universitário de Jaraguá do Sul
realiza no dia 27, a primeira edição do Ciclo UNERJ de Palestras, com a presença do diretor
executivo da Cervejaria Eisenbahn, Juliano Mendes - um modelo regional a ser

reverenciado. A iniciativa acontecerá às 19 horas, no Centro Empresarial, com o objetivo de
trazer para o ambiente universitário os exemplos práticos de empreendedorismo,
complementando conteúdos repassados em sala de aula. Mais informações podem ser

obtidas com a coordenação dos cursos deAdministração, pelo telefone (47) 3275 8248.

O CORREIODOPOVO

rid TE CONTEI?

O novo affair de Nanda Muller não é mais platônico, comb
.

eu havia comentado durante a semana na minha coluna,
Agora, para tristeza de alguns marmanjos, ele é real. Aliás,
tem nome e sobrenome: trata-se de Roberto Klitzke, o
popular Beta, Taí o recado!,

É bem nesta sexta-feira que o gente boa e jogador de
bilhar de primeira Venillon Claudio da Silva recebe
merecidamente o coro de parabéns e corta o bolo pela
passagem de mais um aniversário.

,

Hoje também é a vez da, empresária Márcia Alberto
(Episteme) receber o carinho dos amigos pela idade nova,

Pra galera que adora um poker, no próximo domingo, dia
2� de março, na batuta do amigo do Dr. Marlon Souza Jr,
acontece no Beira Rio Clube de Campo, a partir das
14hs, o 3° Campeonato Principal de Poker. O movimento
atrai mais de 50 jogadores, inclusive de Florianópolis,
Blumenau e Balneário Camboriú.

Essa é pra agendar! O Banana Joe, em Ubatuba, se
despede da temporada 2007 com balada de Páscoa no

próximo dia sete de abril. Entre as atrações que
movimentarão o babado e o feriadão estão os DJs Alex
Silva, Hudson Passos e Junior Skaruzi, mais a Banda
Haullys de Curitiba. Festas das boas! Agende-se,

HOje a minha querida amiga Marlete Reckziegel, que
sempre tem um belo sorriso no rosto, será motivo de mil
cumprimentos pela idade nova. Festeira das boas, ela
vai comemorar a data no final de semana, na casa dos
Balsanelli.

Quem também será alvo de muitos cumprimentos nesta
sexta-feira é a dinãmica e poderosa Sandra Rosa,
presidenta da Associação de Bairros da Tifa dos Martins, À
noite ela recebe petit comitê em sua residência - amigos e

os mais chegados da imprensa.

Semana que vem, a comissão que está organizando a 6°
Feijoada do Moa, que acontece dia 25 de agosto na

Arena de Jaraguá, irá divulgar as bandas que farão parte
desta testa que faz parte do calendário social da cidade.

,

Pra adiantar: serão três bandas de porte nacional.
' "

-'I;

E o meu abraço pra lá de especial de hoje vai para o meu,
'

'

amigo bom de bola e um dos melhores gourmets que eu já
.

conheci: Volnei Lobardi, o popular Nei - porque é bem,
"

nesta quinta-feira que ele coniemora idade nova.

Pra quem gosta de festa: a 5° Stammtisch, a maínr.testa
popular de Jaraguá, acontece dia 28 de julho, durante as

comemorações de aniversário da cidade.
'

'" ":,'

MELHORAs
Uma referência à momentânea ausência do colega
de longa data "Chitos" Jackson de Oliveira, no

'!}lomento hospitalizado em processo. de
recuperação após grave acidente de trânsito. Dos
amigos que aguardam ansiosos pelo retorno do
colega vai aqui um grande abraço e muita energia
positiva.

BIQUINI CAVADÃO
ENCERRAMENTO
NOTRE
É isso mesmo! Biquini Cavadão é o prato
do dia amanhã, e faz seu show acústico
marcando com estilo a despedida da
Casa dos Grandes Eventos. Após 12
anos de presença na vida noturna

jaraguaense, a marca Notre Dame

despede-se deixando a promessa de
muitas novidades, Maiores detalhes
estão por ser revelados, mas diz-se vir
uma grande nova para a cena da cidade.

Àqueles que estiverem a fim de curtir um
ótimo show ou a última balada da casa

que deixou marca, ingressos
antecipados estarão à venda na

Choperia 115. Contato: (47) 32751971,
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DA PROGRAME-SE'
Local: CHOPERIABIERBUDE
Dia e Horario: 22/03 - 21 h

Atrações: Banda Coyote Jack (Jvlle)
+ Info: 47 32750537

Local: MOINHO DISCO
Dia e Horario: 22/03 - 23h

Atrações: Live @ Moinho Disco - Show da banda
Oxees seguida da apresentação de OJ Xalinho.
+ Info: 4791769323 ou www.molnhodlsco.com

Local: SCAR LOUNGE BAR
Dia e Horario: 22/03 - a partir das 18h
Atrações: Rodízio de Petiscos e show acústico
com banda Alta Rotação. Até as 20h Double
Chopp.
+ Info:�73371-1519 ou 8406-6555

Local: UP LOUNGE BAR - POMERODE
Dia e Horario: 23/03 - a partir das 17h
Atrações: OJ Igor Lima.
+ Info: 47.91316902 ou www.uploungebar.com.br

Local: AUTÓDROMO DE JGUÁ • 1° NEREU IN
ROCK
Dia e Horario: 24 e 25/03 - início sábado 16h.
Atrações: 12' bandas (sábado), Demolicar e

manobras radicais (domingo).
Ingresso: R$4,00 + 1 kg de alimento.

Local: COMBAT CLUB
Dia e Horatio: 24/03 ·23h
Atrações: OJ Martin Lamelas (Argentina) e OJ
Túlio
+ Info: www.sitecombat.com.br

YOUTtJBEAWARDS
O Oscar que se cuide pra não perder
popularidade ... O mais famoso site de
vídeos da Web anunciou a criação do
YouTube Video Awards, com o intento de
premiar os melhores vídeos amadores
feitos em 2006. A votação acontece no

site www.youtube.com/ytawards e

encerra-se amanhã. São sete categorias
de vídeo com dez candidatos cada

(internautas ou não reconheceriam
alguns dos trabalhos lá .Iistados, corno o

Free Hugs, por exemplo). Os vencedores
serão divulgados dia 25 e irão receber
troféus em reconhecimento.
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