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BRASIL

Mais pobres do país �.

tem acesso à água
pior que no Vietnã

o Brasil teve poucos
motivos para comemorar

- o Dia Mundial da Água.
-

-

Apesar de concentrar
cerca de 12% da água
doce do mundo, 20% da

população mais pobre do

país tem pior acesso à
água e esgoto que os

habitantes do Vietnã.
.83

LINHA DE FUNDO

,

:Valdin fica fora
das quadras por
até dois meses

o jogador da Malwee está
,'" � com uma lesão no joelho

direito e não poderá jogar
o Mundial Interclubes,
além de ser dúvida para o

Pari-Americano.• 7
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Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde e à noite.• 86
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.Agua, um bem em perigo
FOTOS: PIERO RAGAZZVOCP

Na saída da empresa, funcionários recebem os copos de água potável e fluoretada, envasados pelo Samae em parceria com a Malwee Malhas,

CENTRO HISTÓRICO

Bertoldi anuncia

maior captação
pela Lei Rouanet
Prefeito Moacir Bertoldi

(PR) esteve esta semana

em Brasília, onde foi
informado sobre o

aumento de 30 para 100%

da possibilidade do

município captar recursos

para as obras de

revitalização do Centro
Histórico.• 3

Entregue pelo Rotary
Club à Prefeitura em

julho do ano passado,
imóvel no Bairro Boa
Vista onde deveria
funcionar uma creche
ainda está vazio. A

previsão é de que as obras
comecem em junho e

.

terminem em dezembro.

Segundo a secretaria de

educação, 1.800 crianças
esperam por vagas nas

creches do município .• 5

Bairro Boa Vista deve ter
creche só no ano que vem

CassuU Advoga!los Associados
-c OAB 7/99
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OPINIAO
opinlao@ocorrelodopovo.com,br

Voltar a acelerar
Está certo que não havia

mqnhuma obra para inaugurar,
,mas não passa despercebido
,ª¢las comunidades do Vale do
Itapocu o fato de o governador
(�� exercício, Leonel Pavan,
(}üio ter dado sequer uma

,Mssadinha por aqui durante
[�tes 15 dias em que correu

Jr�neticamente todo o Estado
,gte. Santa Catarina. A maior

dlilrte das visitas. feitas pelo
[gÇJvernador em exercido. tinha
f}:omo ponto alto alguma
6nauguração ou início de obra,
mas mesmo não tendo sido

cwntemplado com isso.]araguá
� Sul e Região mereciam um

dl,quco de atenção..
515 O raciocínio acima vem

2130r canta do retorno. do
2!Wvernador Luiz Henrique da

oiuropa. Ele é ansiosamente

(agUardado por três motivos: 1)
�ra se posicionar quanto as

lItase-denúncias feitas pelo ex-

o carro está parado: em
todas as secretarias
regionais do Estado há um
certo desânimo - e isso é
natural"

ministro e ex-presidente do
PMDB Dejandir Dalpasquale
sobre o enriquecimento veloz
de alguns membros da
agremiação; 2) definir qual
será o verdadeiro corte da
Reforma Administrativa,
especialmente no que se refere
a cargos comissionados; 3) dar
andamento à ad�inistração
através da nomeação do
restante .do segundo escalão e

das secretarias de Desenvol- .

vimento Regional, que são a

base de sua filosofia de
Governo.

Neste caso, para Jaraguá
do Sul e Região, o interesse
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• DOS BLOGS

lilJtjzANIN
TV 'pública
e estatal
Apesar da condenação
unânime da mídia ao projeto
de TV estatal, acho que não
deveríamos perder de vista a .

necessidade de uma

televisão pública de boa
qualidade no Brasil.
Ninguém, em sã
consciência, pode desejar
uma TV que sirva a

propósitos de propaganda do
. governo. Nem tucanos nem
. petístas, porque os governos'
passam e uma TV desse tipo
serve aos interesses do
poder de plantão. Agora, que
o Brasil merece ter uma rede
de emissoras do nível da
BBC, ou da RAI pré
Berlusconi, lá isso merece.

Quer dizer, um veículo não
submisso ao Estado ou às
exigências imediatas do
mercado, com programação
independente de pressões
políticas e das medições do
ibope, esse grande
.lnsnurnento a serviço da
mediocridade televisiva.

�bIOg.eSladao.com.b'/blog/zanln

• DO LEITOR

Uma dissonância

O jornal Correio do Povo
do dia 20.03.2007 traz um

editorial completamente
dissociado da realidade. Estra
nhamente, enaltece desco- .

nhecidos pendores democrá
ticos do PFL. Todos sabem que
esse partido avalizou a

ditaduramilitar, época em que
os direitos fundamentais
foram supri-midos e regras
elementares de democracia
foram jogadas na lata do lixo.

No referido editorial, o
jornal alerta para um suposto
risco de um golpe do governo
Lula às liberdades democrá
ticas com o projeto de criação
de uma televisão estatal
federal.

Ora, os meios de comuní-

Irnl;iFARIA

Guerra no PDT·

pelo ministério
A reforma ministerial está
mexendo com os nervos

-

de praticamente todos os

partidos que gravitam em

torno do presidente Lula.
No PDT, por exemplo, está
havendo uma tremenda
guerra entre os deputados,
e a Executiva Nacional do
partido. E os deputados
encontraram na Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI) do Apagão Aéreo
uma grande oportunidade
para mostrar ao governo
que são eles que têm
votos. Terça-feira, na

votação do tema na

Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara,
novamente os

representantes do PDT
votaram com a oposição .

Lupi teve que correr atrás
de um acordo com ós
deputados para manter o

cargo que ainda nem

conquistou
definitivamente.

� blogdosblogs.bllg.lg.com.b'

cação no Brasil estão nasmãos
de umas poucas famílias: Frias
(FSP), Mesquita (OESP),
Marinho (Globo), Sirotsky
(RBS). E a programação é

muito ruim. Não há função
social. Não se vê debate sobre
relevantes questões de inte

resse público.
Assim, temos que ver o que

os tubarões da grande mídia
nos empurram.

Editoriais como esse do
Correio do Povo apenas

repercute omedo dos grandes
veículos de comunicação de
ver ameaçado o monopólio

.

cartorial midiático.
Para o bem da democracía

é bom que surjam alternativas
a esse privilégio oligopolista,

Tele'one: 47 3371-1919
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Secretaria de Desenvolvimento
.....-----------......------....;;.--..;...----------.. �

I il)�iNASSIF
b

o homem das
Câmaras Setoriais\.'

.I.o novo Ministro do
Desenvolvimento, Miguel
Jorge, foi indicado
provavelmente por sua

1 .

atuação na Câmara Setorial _.

da Indústria Automobilística, )

no governo Collor. Lá
conviveú com autoridades, I'

sindicalistas, resultando em ,"

parceria produtiva.
Certamente também
pesaram as relações forjadas' j
,com Lula nos anos 80,
quando era diretor de j

redação do Estadão. Na
I

carreíra privada, Miguel Jorge 1

atuou mais nas relações
..,

institucionais com o governo,
tanto pela -Autolatina quanto
pelo Santander. Mas poderá �i
fazer bom trabalho se voltar a �
desfraldar a bandeira das

'

câmaras setqríals,
r,1 especialmente em um

momento em que a invasão
chinesa está esburacando
praticamente todas as

cadeias produtivas da
economia.

1

Regional, e não vai aqui
qualquer crítica ao atual
ocupante. O caso é que o

próprio Governo puxou o freio
de mão e o carro está parado.
Em todas as secretarias

regionais do Estado há um

certo desânimo - e isso é
natural.

Se a base do Governo Luiz
Henrique é a descentralização
e o principal inStrumento da
descentralização são as

secretarias de Desenvol
vimento Regional, então faz
quase 90 dias que a descen
tralização está em ritmo
bastante lento. Até que se

tome posse, acerte a ecuii»: e

comece a trabalhar, mais

algumas semanas serão

tomadas. É hora de voltar a
acelerar.

• ENTRE ASPAS
-BI' .

, ,.
Faz tempo que o PP não tem um prefeito em Jaraguá. A convenção vai

, . dlscuüras maneiras vlavels de fazer o partido crescer" .

,_ . Dj"te,r �a_Q���n" prestdente do partido Progressista da região do Vale do Itapocu, sobre a

convenção da sigla que acontece no dia 31 desse mês, que discutirá, entre outros temas, à.ie

a�u hão gosto da parada do Orgulho Gay. Não me orgulho de ser gay. Orgulho-me de
(�,er eu mesmo, E sou contra uma pessoa se travestir de mulher e ir para aen, .

_prostituição" .

QGJodovii Hernandes, deputado federal, na cerimônia de criação da Frente Parlamentarem defesa dos Gays,
,h?sbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros.

.

. .

�(�É O resutado de um trabalho bem feito, que v�a a qualidade do atendimento aos

BMunícipes" .

.

Mário Sérgio Peixer, prefeito de Guaramirim, sobre o prêmio da empresa Komunica que o considera um dos 20
melhores prefeitos do sul. do país.

.

• PONTO DE VISTA
,!':li

9timism�, cempremísses
[renovados e

c.representatividade regional
m

.

Durante o 520. Encontro de

Empresários, com a posse das
diretorias da ACI]S e da APEVI,
ó!vemos a satisfação dereunir um
d1_úblico de muita qualidade,
[lepresentando não apenas o setorS'
produtivo, mas trazendo à nossa
qàlenidàde o prestígio da classe

política e de representações de
,&1ários segmentos. Essa pluralidade
de idéias nos dá a certeza de que o
modelo adotado em torne de um
associativismo no sentido amplo
constitui ummodelo cada vez mais
Ltorte nos dias atuais. Repetindo as .

cpalavras de dois dos nossos

c®nvidados, a cerímônía serviu

í"'para enfatizar nossa crença de que
5� empreendedorismo se sustenta

9,uando leva em conta os interesses
°d'a coletividade.
oI;

.Paulo César Chiodini
Presidente da Acijs
Associação Empresarial de

I Jaraguá do Sul
L....-_"":::==,;;.._;_j

Palavras, por sinal, destacadas
também na brilhante palestra do
convidado, dr. Octávio Gomes, ao
indicar que o País pode crescer,
mas sem ignorar reformas urgentes
que toda a sociedade almeja há
anos e, principalmente, sem se

esquecer dos investimentos em

programas sociais. A estabilidade
econômica passa pela urgência de
tomadas de decisões, pela vontade
do governo em querer construir
uma agenda positiva, mas também
pela nossa atitude como

empresários e como cidadãos.
Na ACI]S, reiteramos nosso

compromisso de pautar o trabalho
da entidade de acordo com as

diretrizes já estabelecidas, facadas
príncípalmente na melhoria da
'geattio empresarial e na ccntríbui-

ção para a qualidade de vida.
Essa linha de ação estabelece

um plano global voltado conse

qüentemente ao aperfeiço
amento da gestão dos associados,
à capacitação da equipe de
colaboradores, à representa

tividade junto ao poder público,
à integração com a comunidade,
no estímulo ao ernpre en

dedorismo e na contribuição para
melhorias da infra-estrutura para
a região. Continuaremos a

interagir com todas as represen
rações, sejam elas no âmbito da
iniciativa privada, das entidades
de classe e do poder público,
buscando praticar o empreen
dedorísmc com responsa-bilídade
sccíal que sempre foi marcante
em J araguá do Sul.

"

,

'.<

4) lulsnasslf.bllg.lg.com.b,

.Cesar A. Lenzi
advogado

através da criação de umaTV
estatal e pública de qualidade.

Por isso, merece apoio de
todos os brasileiros a iniciativa
da criação de umaTV públi��
federal aberta a toda a

população. Além de informar;
uma rede pública poderá
divulgar cultura e educação.
Todas as opiniões poderão
circular sem discriminação e

sem manipulação, pois, o
controle público será mais

eficiente. É preciso uma rede

que enfrente o pensamento
único da imprensa. A nação
precisa que se produza um

jornalismo de verdade, sem os
vícios e as manipulações que
vemos todos os pias na grande
mídia. E também na pequena.

Os textos para esta coluna deverêo ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e�mall
redaçêo@ocorrelodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cap 89251 200, Caixa
Postal19, É obrigatório Informar nome com�leto, proflssao, "'CPF e '" telefone ('" nao serao publicados),
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{M BRASíLIA: PREFEITO ENCAMINHOU PROJETOS NOS MINISTÉRIOS E GABINETES
It

é

ent
.

!. • ,..., oupava e en regue

e recursos para centro histórico SCHROEDER

.

de Matos, o evento contárã

com a presença de vereadores,
secretários e os prefeitos ch%
duas cidades. ;lI

Depois de anos de espera,
osmoradores de Itoupava-açu
podem finalmente comemorar.
O governador em exercício,
LeonelPavan (PSDB), assinou
o desmem-bramento do bairro
de [oinville e a anexação a

Schroeder. A notícia foi
confirmada pelo deputado
estadual Darci de Matos

(PFL) ao vereador de

Schroeder, Valmor Pianezzer
(PFL), logo depois da sanção
do governador, na quarta-feira
à tarde.
A mudança terá validade

a partir da publicação da lei
no Diário Oficial do Estado,
mas a entrega oficial acontece

hoje, às 10h30, no Bar e

Lanchonete Amizade. Além

.....Projeto poderá ter
400% do valor

captado através
da Lei Rouanet

prefeito foi informado que as

obras do contorno ferro
viário começam em 2008,
com a inclusão da cidade no

Programa de Transposição
Férrea do Ministério dos

Transportes. Jaraguá do Sul
estava impedida judicial
mente de realizar as obras por
conta de irregularidades no
'projeto, sanadas com a

devolução de R$ 75 mil à

União.
Bertoldi tambémvisitou os

gabinetes dos 16 deputados da
bancada catarinense, que
recebe-ram, cada um, cópia
dos 38 projetos protocolados
pelo município nos minis

térios. O deputado Nelson
Goetten de Lima (PRB)
informou que vai destinar R$
500 mil, através de emenda,
para melhorias nas ciclovias.

Já o deputado João Pizzolatti
(PP) ficou de agendar, para
abril, audiência com o

ministro das Cidades, Márcio
Fortes (PP), para a via

bilização de recursos para

pavimentação asfáltica e

construção de novas ciclo
vias. E, o deputado Odacir
lonta (PP) orientou o prefeito
a apresentar projeto para

construção de moradias para
famílias de renda até três

A anexação era um desefb
da maioria das mais de JOü
famílias que moram no local,
manifestado através de um

plebiscito, 'realizado eth
novembro de 2005. Dos �
moradores que votaram na
consultapopular, 392 optaraãi
pelo bairro perteucer ra

Schroeder, mais próxiríto
geograficamente. fíi

Distante cerca de $O

quilômetros do centro �
Joinville, Itoupava-açu nãb
recebia, da prefeitura daquele
município, os atendimentês
considerados essenciais. Mills
da metade dos moradores s�
eleitores de Schroeder. (C'Fl)

rCAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura vai abrir no

próximo mês um edital de
concorrência pública para
dar início às obras de

revitalização do Centro

Histórico, na Rua Getúlio

Vargas. Este foi um dos
resultados palpáveis da

. viagem do prefeito Moacir
Bertoldi (PR) a Brasília, onde
passou a semana protocolando
e verificando o andamento de

projetos nos ministérios e

gabinetes dos deputados.
No Iphan (Instituto do

Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional), vincu
lado ao Ministério da

Cultura, o prefeito foíinfor
mado 'que' � 'capacidad� 'de
captação de recursos através
da Lei Rouanet aumentou

de 30% para 100%. O pleito
foi feito pela administração
municipal logo após a

'aprovação do projeto, em
setembro de 2006. "Primeiro
houve resistências, mas

fizemos um lobby junto a

alguns deputados, então o

PLANO DIRETORENCONTRO
..4

Prefeito entregou aos deputados cópia dos 38 projetos protocolados Ujam quer reunião
com vereadores .�

Ideli apresenta o

PAC a prefeitos
A senadora Ideli Salvatti

(PT) apresenta hoje em

Jaraguá do SuI o PAC

(Programa de Aceleração do'
Crescimento), do governo
federal. Às 15h30, ela tem

encontro com petistas da

região. Já às 17h, ela se reúne

com prefeitos na Amvali

(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu) e, às 19h,
faz explanação do PAC aberta
ao público, também na
Preparação

na Funasa, onde protocolou
o projeto "Samae 2" para

construção da Eta Sul, no
valor de R$ 2,5 milhões. A

estação de tratamento de

água será construída no

Bairro Garibaldi, com

reservatório de cinco

milhões de metros cúbicos
e que permite atender até
70 mil pessoas. Bertoldi foi
orientado a dividir o projeto
em duas etapas de igual
valor, para facilitar a

liberação dos recursos.

Já no Dnit/Ferroviário, o

conselho (nacional de
incentivo à cultura) decidiu
acatar este nosso pedido",
comemorou Bertoldi.

Segundo o prefeito, o

município dispõe de quase

R$ 600 mil para o projeto de

revitalização, orçado em R$
2,8 milhões. Com a maior

possibilidade de captação de
recursos através da Lei

Rounet, Bertoldi acredita
que outras empresas vão

aderir à renúncia fiscal de
5% do imposto de renda.

O prefeito também esteve

A Ujam (União [aragua
ense das Associações �e
Moradores) 'solicitou u�'ll
audiência tom os vereádor'@s
para tratar do Plano Diretor.
A intenção é manter fbS
emendas sugeridas pela

"'"

entidade nas audíêncíãs

públicas, que foram ap;'6l-
1'1

vadas e incluídas no textb

original do projeto, mas qti�
poderão sofrer modificações
durante a tramitação na

,TI
W1

salários mínimos,
emenda disponível.

com

Câmara.

:n

MOSAICOPesquisa
A mais de um ano das

eleições municipais, o dado
mais significativo das pesqui
sas é a rejeição. Por esse crité
rio, dois dos pré-candidatos
a prefeito estão praticamente
fora do páreo, dado o alto
índice de rejeição. Um deles

aparece em segundo lugar na
intenção de votos, empatado
tecnicamente com o pri
meiro.

Se bem que, política muda
a todomomento.

Eleição
Definitivamente a campa

nha eleitoral de 2008 em

<Ja,raguá do Sul já começou,

repetindo a eleição presiden
::.�ial do aria passado, que foi

f�ntecipada em quase um ano,

r�Pós a denúncia domensalão.
L
Além dos lançamentos

.oficíosos das prováveis candi-
tU

jdaturas a prefeito - pelomenos
seis -, já tem pesquisas sobre

�l�tenção de votos e rejeição.
.Uma fresquinha, recém saída

(poforno.

:�liás
"
Nos bastidores, as nego

rfiações política conti-nuam a

J�odo vapor. Todo mundo

�f'-onversando com todo

'Jirlundo. A velha ideologia
,)<i:edeu lugar ao pragmatismo
.eleitoral, ainda que muitos

discursam defendendo uma

¥nha programática e jurando
p01Deus que haverá critérios
para as alianças.
Espera- se de tudo um

pouco.

Projeto
Os nove vereadores mirins de Guaramirim se reúnem hoje,

às 9 horas, na Câmara, para participar de treinan:ento sob,
oratória, com dicas para apresentação em público. As 10 horas,
realizam a terceira sessão da legislatura, noCentro Educacíonãl
Carrossel.
Eles foram eleitos emdezembro e empossados nomês passa�

paramandato de um ano. Já a prefeitamirim e a vice tornaram

posse no dia 14 de março.

'Otimismo
PIERÓ RAGAZZIlOGI'

o ex-deputado Ivo

Koaell (PMDB) voltou a

demonstrar otimismo
sobre a possibilidade em

r@aver os direitos (polí
ticos, suspensos atê2010.
Confirmou a intenção em
ser .çandida�oa prefeito e

de disputar o diretoria
local, cuja convenção
acontece emoutubro.

,_

Vanguarda ,

�D

Depois do interesse dos EstadosUnidos pelo etanol, aUnião
Européia também quer conhecer a tecnologia brasileira db
álcool combustível.A organização convidou o presidente L�!a
para palestrar sobre a principal estrela do mercado energético
mundial.

Pauta popular
o que a população -

desacreditada em partidos e.

em líderes messiânicos -

.

quer mesmo dos políticos l
respeito para com' a coisa

pública, honestidade e com

petência suficiente para
administrar a cidade. Além,
é claro, o fim do nefasto

nepotismo.
O eleitorado vai querer

mais do que promessas,

exigirá ações.

CÉSAR JUNKES/OCP

Destaque
A Komunica, de Brasília,

elegeu Mário Sérgio Peixer

(PFL) um dos 20 melhores

prefeitos do Sul do país. O
governo dele foi considerado
ótimo e bom por 59% dos

guaramirenses,
Mas muitos garantem que

não foi feita nenhuma

pesquisa no município para
avaliar a administração.

-q

Na busca por combustíveis alternativos e menos poluentes,
nenhuma economia tem tanto a ganhar quanto a nossa. ,b

Direitos humanos
O governo federal quer levar o tema dos direitos humanosa

todas instituições de ensino, públicas e privadas. O Planp
Nacional de Educação emDireitos Humanos está estruturado
nos eixos temáticos: educaçãobásica, ensino superior, educação
não-formal, formação de profissionais de segurança e justiçae
educação e mídia. O objetivo é promover a educação corno
instrumento de transformação cultural voltado à afirmação
dos direitos humanos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ALTERNATIVAS: SECRETARIA DISCUTE. PRODUÇÃO NA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR

Agricultores se encontram para
aprender o cultivo da pupunha
Espécle de palmito
��vista como uma

��ernativa de renda
tios produtores rurais
�

KE�LY ERDMANN
CÕRUPÁ

, Oferecer aos agricultores
uma forma nova de sustento.
Fbi com este objetivo que a

,
.

Secretaria de Agricultura e

Meio Ambiente realizou,
ontem,

.

a 2ª edição do
Encontro Municipal sobre
Alternativas de Produção na

Propriedade Rural Familiar.
Em torno de 40 pessoas

acompanharam as.explica
ções acerca do cultivo da

pjrpunha, uma espécie de

palmito facilmente encon

t�ada na Amazônia brasileira
e: já plantada em grande

i

escala no Rio de Janeiro, São
P�ulo e Bahia. Segundo,I

Alvaro Figueiredo, técnico da

Ernbrapa Florestas, de
Golombo no Paraná, a pal
meira tem três diferenciais
irnportantes que auxiliam na

I

ekpansão do produto.
: Um deles é a precocidade.
"Enquanto o palmito juçara
demora até cinco anos para
dar resultado, a pupunha leva
apenas de 18 e 24 meses",

CÉSAR JUNKES/OCP

JL

Produtor de pupunha, Edgar Gessner, diz que esta espécie de palmito é uma ótima forma de renda

explica Figueiredo. Além
disso, ela não oxida e pode,
por isso, ser comercializada
não somente em conservas,

mas, também de 'maneira in

natura. Por fim, o técnico
lembra que a pupunheira dá

"filhotes", tendo vida útil de
cerca de dez anos.

O agricultor Edgar
Gessner conhece bem estas

qualidades e já aposta na

produção. Ele é dono de

quatro mil pés de pupunha,
divididos em cerca de um

hectare de terra, em Rio
Novo, interior de Corupá. O

<'

produtor começou a plantar
a espécie na década passada

.

e, hoje, planeja investir no

negócio, que rende algo R$ 2
a cada 300 gramas

-

comer

cializadas e outros R$ 0,50
pelo picado, parte não-nobre
dopalmito.

Esta estabilidade do preço
de venda é um dos motivos

da empolgação de Gessner.
Também bananicultor, ele

quer se livrar da oscilação de
valores que atualmente
prejudica o cultivo da fruta
mais típica do município.
"Estou começando a trocar a

banana pela pupunha. Só não
fiz isso antes porque não tinha
mudas suficientes", comenta.
Agora, depois de ampliar os
estudos a respeito da

produção, ele tem quatro mil
delas esperando o momento

.

certo de serem plantadas.
Atualmente, segundo o

secretário de Agricultura,
Julio César Dominoni, pelo
menos, cem famílias
corupaenses estão investindo
na pupunha. Amaioria delas
com produção que fica abaixo
dos 50 pés, número ainda
considerado baixo.

Pre�o inst,ável da
banana desanima
Aprodução de pupunha

já ;$� conselida com,o uma
alternativa animadora de

renda.. aos pequenos
bananVcultôres. Cdtiforme
o agricultorEdgar Gessner,
enquanto eÀe ganh�>ge R$2 li"R$ 5· a cada C!lixa de
20 quilos vendida de
banana, o palmítç dá o

eql.tlvalénte"aR$ 2'p@r300
gramas comercializadas. _

Mas, o principal fator
qu-e faz Gessner querer
deixar a fruta de lado é a

instabilidade no ;.yalor
recebido. HOje ele. tem
cerca de 12 mil pés
pIi;l,l1tados .•.¢! não agüenta
máis as altis e quedas na

valorização da banana. A
oscilação 4 tanta qúe ele
di�razer ó plantio em um

dia e no outro terlsurpresas�i
com Opagamento.

.

"'eO mesmo acontece

com o agricultor Attut;il
"SéideL" '�O preço não
precisaria estar na casa dos ,If
çR$ 12",Mas, taW'P�cm n�()ftJ
despen-car para R$ 2 a

caixa, como no início de

março'\coment? No rp96c,
mento, a fruta e vendidà fI
por cerca de R$ 4,50 a R$ t
5, senqo o custo de algQ1J
em torrio dos It"$. 3. p�·t�l'i
ele, o lucro é pouco pelog
serviço. e m?9uinário (J

utilizado; Mesmd'assim, á.ó li

contrário de Gessner, OJ'
?b�nanic1l1tor �q pla
'deixar}� cultura de

c

lad
"Enquanto der para pagar

f' b 1, oi
,)'lS cot),tas, es !.-;.a om )

finaliza;
. ,

,

Preço de venda da banana está na casa dos R$ 4,50

.'

Lançado n projeto de educação
ambiental em Corupá
A Secretaria de Agricul

tura e Meio Ambiente de

Corupá lançou, ontem, a 2ª

e$lição do programa de

tfducação ambiental "Rela
ção do homem com a na

tÔreza". As atividades oco'

r;�m mensalmente na Rota
das Cachoeiras e envolvem
estudantes da redemunicipal
de ensino.

:c O objetivo, segundo
$irlene Morais, da equipe
Goordenadora do projeto, é

fazer com que crianças,
jovens e adultos percebam a

importância do meio am

biente. "Precisam sair daqui Crianças e adultos escutaram atentos às explicações sobre o programa
sabendo que o ser humano As seguintes ocorrem sem- séries escolhidas são, para
depende da natureza e não o pre em uma quarta-feira de Sirlene, aquelas consideradas
contrário", enfatizou. cada mês, das 8h às 10h45 e a base da educação escolar,
A primeira oficina de 2007 das 13h30 às 16h30. como por exemplo, omaternal

está marcada para acontecer Cerca de 900 alunos, de 3, a pré-escola, o 4º e 7º ano
no próximo dia 4 de abril e escolasmunicipais e centros do Ensino Fundamental e o 2º
vai contar com a participação de Educação de Adultos e do Ensino Médio. O projeto
de Elza Woehl, do Instituto de Educação Infantil devem se estende até novembro.
Rã-bugio, de Guaramirim. 'integ�ar o programa. As (KE)

.

,c

Angeloni abre espaço para
os artistas catarinenses

Os artistas que desejarem mostrar seu trabalho para a comunidade têm uma excelente T ,

oportunidade nas nas lojas do Angeloni de Florianópolis, [oinville, Blumenau, Curitiba, ? 11
[araguá do Sul, Itajaí e Lages. Ampliar os horizontes dos clientes, além de incentivar e TJ
estimular aqueles que têm na arte um meio de vida ou de expressão é o objetivo do Espaço 1 !
Cultural Angeloni, que oferece imperdíveis oportunidades para os artistas exporem suàs, ..

.

�I

obras sem qualquer custo. -t :
-e C)

Os interessados em divulgar sua arte devem enviar seis fotos coloridas de obras",::racompanhadas de um currículo que contenha informações sobre o artista, bem como uma
.

descrição da técnica utiÚzada. As exposições têm uma duração média de um mês e o � ihorário de funcionamento do Espaço Cultural é o mesmo do supermercado. .'
E buscando elevar cada vez mais o nível dos trabalhos expostos, bem como tomar mais

� )

democrática a utilização do espaço, o Angeloni criou comissões de cultura em cada cidade l J

onde há um Espaço Cultural. As comissões são formadas por professores, artistas plásticos
e demais pessoas ligadas de uma forma ou outra à cultura e contribuirão para selecionar os 1 I
trabalhos.

.

j

Os espaços culturais doAngeloni são importantes divulgadores da arte, pois contribuem, )

de maneira significativa para que os artistas se tornem conhecidos, uma vez que por aqueles I; r

locais circulam milhares de pessoas por dia. Durante o período de exposição os artistas l

podem, inclusive,'aproveitar para fornecer seus telefones aos interessados em adquirir seus! !

trabalhos. O Angeloni disponibiliza os espaços para mostras de pinturas, esculturas, (!
fotografias, cerâmicas, tapeçarias, enfim, as mais diversas manifestações artísticas e culturais-, �
de nossa terra. Afinal, o Espaço Cultural do Angeloni é de todos nós.

.

" :

Espaço Cultural Angeloni
r

Os artistas interessados devem encaminhar seu material para o Departamento de "

Marketing da loja de Jaraguá do Sul, aos cuidados de Jeniffer Massaneiro. Informaçõest ti
fone: (47) 3276-2288 ou pelo e-mail: mktjar@angeloni.com.br r' �

:)

"
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CAMINHADA ECOLÓGICA: PASSEIO ACONTECE DOMINGO COM SAíDA DO MUSEU WOLFGANG WEEGE

Iniciativa alerta sobre a preservação da água
Malwee Malhas
distribuiu seis mil

copos d' água aos

uncionários ontem

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL

A Malwee Malhas dis
tribuiu seis mil copos d' água
ontem aos funcionários das
unidades de Jaraguá do Sul,
Blumenau e Pomerode, para
lembrar o "Dia Mundial da

Água", comemorado ontem.

O objetivo foi alertar sobre a

importância do consumo

consciente, para que não

falte água no futuro.
A empresa confeccionou

26 mil copos de água potável
e fluorerada em parceria com

o Samae (Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgo
to). A embalagem leva a

mensagem "Malwee: colo
rindo a vida sem poluir".
Ano passado, a empresa
distribuiu 100 mil cartilhas
sobre preser-vação ambiental

para funcio-nários, clientes e

estudantes da rede estadual
e municipal da região.

O casal Ademir e Marilse
Kotchella, com 46 e 39 anos

de idade, aprovou a inicia

tiva da Malwee. "Se não

preservarmos o meio ambi

ente, será difícil encontrar

água potável no futuro",
comentou Ademir. A costu

reira Claudemira Erdmann,
22, salienta que a sociedade
deve refletir sobre como

evitar o desperdício em casa

- como escovar os dentes e

lavar a louça com a torneira

fechada e não tomar banhos
demorados.

Em comemoração à data,
a empresa também vai pro
mover caminhada ecológica
no domingo, às 9 horas, no
Parque Malwee. Os parti
cipantes percorrerão cerca de
três quilômetros e par tici

parão de sorteio de brindes.
O passeio é aberto para
funcionários e o público em

geral e a saída é em frente ao

Museu Wolfgang Weege -

Parque Malwee. Para partici
par do evento, a comunidade

pode se inscrever no museu

das 10 às 12 horas e das 13 às

17 horas. Inscrições também

podem ser feitas no local no
dia do passeio, das 8 às 9
horas. Mais informações pelo
telefone (47) 3376-0114.

0,0007% é bOa. ).lara consumo (12%
Brasil)

PIERD RAGAZZI/DCP

PIERO RAGAZZI/OCP

Para Ademir e Marilse Kotchella, iniciativa leva à reflexão sobre a ameaça da falta de água no futuro ',r;

� �,'2
'.r

o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, tem o prazer de convidar você e sua família para .:r

participar do Jantar Mensal, com o tradicional prato típico, regado a um bom vinho. 1\
Data: 30 de março de 2007 (sexta-feira) 1 �1
Hora: 20:00 horas , -;
Local: Sede Social, Rua dos Imigrantes Italianos, nO 33, Bairro Vila Nova :'

Adquira seu ingresso antecipadamente, com membros da Diretoria, Conselho, Coral.
Italiano, e na Sede (3370-8636). :;

Valor ingresso: R$ 12,50 (Doze reais e cinqüenta centavos)

Venha comer uma deliciosa polenta e saborear um bom vinho" �

A Diretoria

CÍRCULO ITALIANO DE JARAGUÁ DO SUL

CNPJ N° 81.156.341/0001-52
JARAGUÁ DO SUL - SC q

CONVITE

�reche no Boa Vista deve funcionar apenas em 2008
!
! Enquanto 1.800 crianças
esperam por uma vaga nas

�3 creches do município,
Jm imóvel no Bairro Boa

I
Vista está vazio. A casa foi

eÍntregue pelo RotaryClub à

Rrefeitura em julho do ano

dassado e deveria estar

�tendendo 60 crianças a

rlartir desse ano. Mas a

derspectiva é de que as

fumílias do morro precisemI

�sperar até 2008 para a

dreche começar a funcionar. Ex-governador do distrito rotariano, Waldemar Behling, e Escobar, em frente ao imóvel

I Para a auxiliar de projeto de reestruturação, ficou pronto somente agora imóvel por R$ 45 mil. Os

�rodução Graziele Rosa, 24 que foi orçado em R$ 100 porque a Prefeitura estava recursos foram arrecadados

anos, a abertura de uma mil.Na próxima semana, o envolvida com as instalações por meio de eventos pro-

4reche perto de casa grupovaidefinirsebuscaos do "Projeto Cidadão", que movidos anualmente -

melhoraria a saúde da filha recursos para reforma ou se também funciona no morro como a Feira da Ponta de

¥'anuelly, de dois anos de pede de volta os R$ 32 mil, daBoaVista. Aprevisãoé de Estoque, Almoço das

idade. "Como a creche é repassados. "Se assumirmos. que as obras de adequação no Nações e Baile do Rotary.
lbnge, levo ela de bicicleta. o projeto, vamos contatar imóvel doado pelo Rotary A entidade também re

�as se o frio for forte, a empresas e tentar reduzir comecem em junho e passou à Prefeitura subsídio

bronquite 'ataca"', comenta. esse custo", disse o presi- terminem em meados de de R$ 32 mil � concedido

: O Rotary questiona a dente eleito da entidade dezembro. Segundo ele, pela Câmara de Vereadores
àemora para ativar o espaço. para a gestão 2007/2008, cerca de dez funcionários � para adaptar e ampliar o
Há cerca de duas semanas, a Renato Escobar. devem ser contratados para espaço físico.O terreno foi

�ntidade e Prefeitura O secretário de Edu- trabalharno local. permutado pela Prefeitura.

teuniram�se para debater o cação, disse que o projeto O Rotary comprou o
. (DZ)

.

ACIDENTE

Um acidente entre bicicleta e motocicleta na ponte que dá acesso

da Vila Lalau à Ilha da Figueira deixou o trânsito congestionado na

tarde de ontem. A ciclista Itamar Vergínia de Oliveira, 53 anos, foi
levada ao Hospital São José com hemorragia, ferimentos pelo
corpo e suspeita de traumatismo craniano, O piloto da motocicleta
Honda/Broz NXR placas MEA-7147, de Jaraguá do Sul, teve íesões.,
no antebraço direito e no cotovelo, joelho, perna e pé esquerdos. '1
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Caminhada Ecológica
Neste domingo a Malwee Malhas promove uma

caminhada ecológica em homenagem ao Dia Mundial da
Água (22/03). O evento começa às 9 horas no Parque
Malwee. A intenção é fazer com que as pessoas reflitam
sobre a importância da água e sua preservação. As
inscrições podem ser feitas na portaria daMalwee Malhas,
da Carinhoso, e às 8 horas, no próprio Parque. Crianças
a¥ma de seis anos podem participar. A caminhada é aberta
atoda a comunidade. A saída é em frente ao Museu 1.
Caso chova, o evento será adiado para o domingo seguinte,

dIa primeiro de abril.

Espetáculo de Nelson Rodrigues
Estréia hoje na Scar o projeto da primeira montagem de

uma peça de Nelson Rodrigues, realizada pelo GpoEx
(Grupo de Experimentação Cênica). A décima peça criada
pelo dramaturgo, "Valsa nº 6", tem como personagem a

solitária Sônia, menina assassinada aos quinze anos de
idade.

:A direção é de Gilmar Moretti e Margareth Klein,
interpreta Sônia. O espetáculo será no Pequeno Teatro da
Scar, às 20h30, com apresentação amanhã, no mesmo

horário, e domingo às 19 horas. E também nos dias 30 e 31
d� março e 1º de abril. O ingresso custa R$ 10,00 e R$
5:,00. Informações no telefone 3275�2477.
..

Viagem de transatlântico

.
Modelos da agência

Catarina Modelos partici
param do primeiro Con
gresso Marítimo promovido
pela marca Lovell. A bordo
do transatlântico "Costa
Romântica" foram produ
zidas por cabeleireiros como
Carlos Carrasco e Daniel
Freire. Além de fotogra
fadas, concederam entre

vistas para a mídia. As
modelos foram cotados para

trabalhos no Brasil e no

exterior. O diretor da Cata
rina Modelos, Fabrício da
Silva, acredita que a região
tem muita gente bonita e

com potencial e que devem
ser valorizadas. Na foto estão
as modelos: Ana Paula
Harmel, Cassiele Andreatta,
Samara Santos, Vanessa
Almeida, Karla Adriano,
Bianca Campregher e

Gislaine Klug.

'arada Ped8'góg'ica
Iiof�, as 13 horas, profissionais da área da educação
�Q.Warti9ipando daiPara,da p�dagógica, na Acijs. O
a do evento é "Contar e Encantar: A Importância

Ja 4��era�ta lqfantH",· que pretende sensíbílízar a
percepção sensorial e a imaginação e criatividade para
�leifu.ra.Apalesttahtê Seráã profêssora'CamílaAltneida
��eiro d�Costa, que temexperiênciaem séries iniciais,

,
com atuação em concepções de leitura, escrita, formação
4e pl"ofessQre�, p�squisa, psscesscensíno-aprendíeagem1., ji

e litetaturainfantil.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Jaguatiri,ca é atropelada
Uma Jaguatirica, animal que está na.lista oficia] de

extinção, foi atropelada na madrugada do dia 9 de
março. O acidente aconteceu na recém inaugurada
Rodovia do Arroz, perto do Santuário Rã-Bugio, na
cidade de Guaramírim, Conforme os ambientalistas,
o excesso de velocidade foi o principal motivo. Já
que a Jaguatirica é um mamífero muito veloz e são

raros os atropelamentos deste animal, O mamífer.o
tem como característica a marcação de território e

hábitos noturnos. Nos últimos anos tem sido
freqüente o registro de suas pegadas na região.

Lançamento
Amanhã, às 10 horas,

acontece na Papelaria
Grafipel o lançamento do
livro ''A Sapinha Meiga", da
autora Regina Carvalho e

ilustrações de Clóvis Geyer.
O evento inicia às 10 horas.
E contará também com

músicas infantis e inter

venção teatral. O livro custa
R$20,00 e a entrada é
franca.

Exposições
Artísticas
Os artistas que desejarem

expor seu trabalho para a

comunidade poderá utiliza
as dependências das lojas
do Angeloni. Os interes
sados em divulgar sua arte

devem enviar seis fotos
coloridas de obras, acorn
panhados de um currículo
e a descrição da técnica

utilizada, para mktjartgi
angeloni.com.br.

Concurso
Terminàm hoje as

inscrições para o concurso

para o Corpo de Engenhei
ros Navais da Marinha. A
taxa custa R$ <52 e o salário
não foi divulgado no edital.
Para mais informações e

efetuar a inscrição acesse o

endereço: www.densrn.>
mar.mil.br. A prova está
marcada para o dia 9 de
junho.

Campanha
Até o dia 9 de junho os

clientes do grupo Brei

thaupt podem doar aga
salhos. No ano passado,
foram arrecadados mais de
10 mil agasalhos em toda a

rede. As peças são destinada
à igrej as e ins ti tuições
beneficentes das cidades
citadas. A intenção é
sensibilizar os consumi
dores da rede.

Concurso
As inscrições para·

Concurso Público do IBGE
(Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística)
abrem no dia 30 de março
e vão até o dia 13 de abril.
E podem ser feitas no

endereço: www.cesgra
nrio.org.br ou em agências
dos Correios. No formulário
os candidatos devem
indicar aonde desejam
trabalhar.

.

Palco Giratório Sesc

O CORREIO DO POVO

No dia 4 de abril acontece
o primeiro espetáculo do
Paleo Giratório do Sese em
Jaraguá do Sul. Será a peça
teatral "Aperitivos", de
direção de Márcio Maran
na, apresentada pela Pausa
Cia. de Teatro do Paraná. O
texto é inédito no Brasil.
Mark Harvey Levine, autor
americano conhecido por

excelentes comédias,
trabalha com personagens
extremamente humanos e

situações hilárias e absurdas.
O autor reuniu um estilo
ágil, inteligente, popular e

atual. Os textos revelam um

senso de humor perspicaz. O
espetáculo acontece na Scar,
às 20 horas. Os ingressos

. custamR$10,000uR$5,OO.

Páscoa
O Museu daWeg prepara

atividades especiais para a

Páscoa, os participantes vão
concorrer a seis cestas. Para
tal deverão encontrar os

coelhos escondidos no

Museu. No dia 28 de março
e 4 de abril, das 9 às 15 horas,
haverá contação de histórias,
e o sorteio será no dia 4 às 16
horas.

DIVULGAÇÃO
..

DIRETORIO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL (SC)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVENÇÃO MUNICIPAL

O PRESIDENTE da Comissão Executiva do Diretório Municipal do Partido Progressista
- Pp,
Seção de Jaraguá do Sul, na forma da Lei Eleitoral vigente e de acordo com o
Estatuto Partidário,
convoca os convencionais habilitados para Convenção Municipal a realizar-se lia dia
31 de março de 2001, nas dependências
do Hotel Itajara, na Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, nO 237, no centro de
Jaraguá do Sul, com inicio às 8:00 horas, que se prolongará até às 10:00 horas,
nesta cidade para a deliberação da seguinte:
ORDEM DO DIA

a) Eleição dos Membros e Suplentes do Diretório Municipal;
b) Escolha dos Deleqados e respectivos Suplentes à Convenção Estadual;
c) Eleição do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;
d) Eleição do Conselho de Ética e Fidelidade Partidária e respectivos suplentes;
e) Outros assuntos de interesse partidário.
Jaraguá do Sul, (SC) 22 de Março de 2007

Dieter Janssen
Presidente de Comissão Executiva Municipal do PP

POLICIAL
Porte ,

J

Na quarta-feira, às 16h30, "

a Polícia Ambiental esteve '

na cidade de Corupá, para
I

averiguar denuncia de
corte ilegal de madeira
nativa, ao chegar na
chácara suspeita, a

Polícia se deparou com

algumas armas: uma

espingarda calibre 32"
uma calibre 36 e uma .t

garrucha calibre 36, além .

de 19 cartuchos, sete
cartuchos intactos de
revólver calibre 32 e 11

.

,

cartuchos de calibre 22. O;;
responsável pela It
propriedade foi detido e

encaminhado a delegacia.

Furto
Na quarta-feira, por volta
de 11 horas, na Rua
Professor Irmão Geraldino,
na Villa Lalau, aconteceu ü:

"

urn furto de uma

motocicleta Honda NX
Saara 350 placa MNK-
4243. A PM tentou
localizar o veículo, o

�

agente quebrou a trava e :.
não conseguiu ligar a
moto e a abandonou em

.

uma rua próxima.
.

Furto 2
Na quarta-feira à noite,
por volta de 23 horas,
aconteceu o furto em uma

loja de eletrodomésticos ,i

na Rua Marechal Deodoro
da Fonseca, foi arrombado �

uma parede dos fundos do'
depósito das lojas ./

Koerich, com jato de
espuma e papel alumínio!
isolaram os sensores de ,��

movimento, impedindo que
9 alarme fosse dlsparaco.,
foram levados celulares e1

aparelhos de som. Eles r;

ainda não foram .:

localizados.

-INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

(;,
DOLAR, (EUA) COMPRA VENDA ,

COMERCIAL 2,059 2,061 "

2,27
,

PARALELO 2,17 ,,<.'
TURISMO 1,983 2,150 fi

EURO

I COMPRA VENDA I2,7536 2,7596 •
• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÁQ
45.424 -0,45%fi BOVESPA

" DOW JONES .York 12.461 011 %

fi MERVAL (8. Aires)' 2.073 - 0,47%
" NIKKEI (Tokio) 17.419 1,49%

• CUB março

0,6288% R$ 791 ,50
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DE FUNDOPONTAPÉ INICIAL: CONGRESSO TÉCNICO QUE DEFINIU O REGULAMENTO ACONTECEU NA QUARTA-FEIRA' • LINHA

Valdin parado por dois meses -""

o camisa 13 da Malwee recebeu ontem o resultado da ressonância �
.,;

no joelho direito. Abalado, ele informou que ficará de seis a oito ,.".:'

semanas afastado das quadras. Valdin agora não poderá disputar o
Mundiallnterclubes e vira dúvida para os Jogos Pan-Americanos.
"Estou chateado porque pode comprometer minha ida para o Pan. ,..,

.j .....

Mas vou procurar ficar bom o mais rápido possível para tentar brigar.
,

1'-',

O jeito é erguer a cabeça", comentou o jogador. Valdin se machucou ;j

no amistoso da Seleção Brasileira no último sábado, diante da
:\.7,

Argentina, em Fortaleza (CE). Fica o desejo de melhora a um dos
,

melhores jogadores de futsal do Brasil.
jl
,

(j

Copa CEJ Brusque i:)

Neste fim-de-semana, no Querendo sair da lanterna, o r::'-'

Parque Malwee, acontece a Brusque buscou reforços. O J
Copa CEJ de Futsal, nas primeiro a chegar foi o meia t

categorias sub-15 e sub-H. Diego Torres, ex-Ulbra e
J)

Na primeira, além da ' Canoas (RS). Um dos

Malwee/CEJ/FME participam contratados é o ex-Juventus '4
..

Apama, Hering e Tuper. Na André Freitas, que
'"

;o..>

outra, junto com os freqüentou muito o

jaraguaenses, competem departamento médico daqui.
Hering, Tuper e Joinville. Os O lateral Paulo MagQo e o .fj

jogos começam sábado, às atacante Cleuber completam l \
I

17h30. a lista.
.�

Clínica Atlético '�

A partir do dia 30 de abril, O time de Ibirama tem pelo
'i

acontece uma clínica de menos quatro desfalques
arbttragem para futebol sete para o jogo deste domingo d
society. O evento será no contra o Joinville, na ;.::>

Audttário da Prefettura de Baixada. O zagueiro Benson
.1

Pomerode e será ministrado e o volante Luis André estão :1

por dois rnomores da suspensos, o lateral Aldo b

Federação Intemacional da está lesionado e o volante c
modalidade. O valor é de R$ Sérgio (ex-Juventus) foi
80 e inclui certificado e livro afastado e segue treinando

de regras. Informações no separado do grupo depois de
4�3387-2612. discussão com torcedores. '",

�o E. C.

, �quipes participaram do congresso técnico, na quarta-feira, que definiu a fórmula de disputa e as chaves da competição

Grupos definidos para o início
,

do 250 Campeonato Varzeano
prejudicadas com as decisões
se inscreveram novamente",
afirmou Tubbs.
N a primeira fase as 24

equipes serão divididas em

seis grupos, classificando-se
os dois melhores para a fase

seguinte, onde serão forma
dos três grupos. Novamente
as duas melhores equipes se

classificam, desta vez para a

terceira fase, onde serão

formados dois grupos. Os dois
melhores de cada grupo

avançam às semifinais e finais
da competição, onde haverá
um cruzamento olímpico. O
atual campeão, Amizade/
Rozzaco Pneus, foi sorteado
para compor a Chave D, ao
lado do Operário, dos
Galácticos e do Botafogo.

cidade, onde cada local
receberá dois jogospor tarde,
a exemplo do ano passado.

Neste ano, o número de

participantes diminuiu (ano
passado foram 36), e,

segundo o diretor de eventos
da FME, Cláudio Tubbs, foi
em função do novo

regulamento. "Nesta edição,
os jogadores que atuaram,

tanto no aspirante como nos
titulares, na Primeira

Divisão, não poderão
participar. É uma forma de se

tornar Varzeano no sentido
litoral da palavra", explicou.
Para ele, a confusão do ano

passado não influenciou na

diminuição de participantes.
"Tanto que as equipes que se

envolveram ou foram

;Quem disputa a
I

:1 a Divisão não
I

poderá participar
jda edição deste ano

JARAGUÁ DO SUL

Esquema de segura-nça
no desembarque do time
GOTEMBURGO

O avião com a delegação
da Seleção Brasileira chegou
ontem no aeroporto de

Gotemburgo, na Suécia. A

polícia local fez um forte

esquema de segurança para
escoltar os brasileiros antes de
deixarem o local. A equipe
comandada por Dunga vai

enfrentar Chile e Gana em

partidas amistosas que serão

realizadas amanhã e na terça
feira, respectivamente.

Muitos torcedores e a

imprensa local compareceram

ao aeroporto para prestigiar o�
brasileiros, mas eles acabara�
saindo por uma porta lateral�
ficando isolados do público. ci!
atacante Ronaldinho, dó.::
Barcelona, foi omais procura-'
do pelas lentes de fotógrafos ciJ
de fãs em Gotemburgo. N�

�::
entanto, ele foi escoltado po�
um policial que ficou.ao la��
a todo o tempo e que lmpedll!�
qualquer contato com �
estrela. O Brasil faz o primeirtt�
amistoso na Suécia amanhã,
contra aChile; tambémàs 12Q
(de Brasília), emGotemburgo,'

._ Na 25a edição do

CampeonatoVarzeano "Raul
Valdir Rodrigues", 24 equipes
confirmaram a participação. '

Elas foram distribuídas em

seis grupos de quatro times

cada, e conheceram os

primeiros adversários no

congresso técnico realizado
: na quarta-feira à noite, na

i Sociedade Vieirense. A

: competição acontecerá de 14
-de abril a 14 de julho, com
partidas em vários campos da

<

'-,
-

Romário deixa dois

gols de 'Iambuja'
FLAMENGO ",

'J

Atacante 'Fred pega
três jogos na França, �bina poderia

ir para Ucrânia
Raikkonen teria
dormido no carro "\

AG�NCIA CBF

RIO DE JANEIRO LYON
A lesão no joelho esquer

do que deixará Obina longe
dos gramados pelos próximos
meses deixou a torcida do

[,Flamengo chateada. No

'entanto, é por causa dela que
o atacante ainda está na Gá

vea. A diretoria rubro-negra
já dava como certa a sua ven

da para o Dínamo de Kiev, da
Ucrânia, mas por pequenos

.detalhes a transferência não
,

foi concretízada. A venda de
Obína era. questão de tempo.

A facilidade que teve na

primeira prova do ano fez com
.

que o finlandês Kimi Raíkko
nen quase dormisse no volante
durante o Grande Prêmio da

Austrália, no último domingo.'
"Em um determinadomomen

to, a umas dez voltas do fim,
quase dormi. No rádio,
depois, soube até que estavam

me mandando acordar".
Raikkonen adrniriu que
participou de toda a prova sem

o contato por rádio.

Com 998 gols pelas contas
próprias, Romário já teria

marcado o milésimo, já que
dois foram descobertos no

passado do craque sem que
tenham 'sido contabilizados

por ele. Romário, porém, não
considera esses dois gols e

prefere ficar com seus

números, porque, do contrá

rio, sua saga em busca do gol
mil não faria mais sentido.
"Esses ficam de lambuja".

O atacante brasileiro Fred,
do Lyon, foi suspenso pela
Uefa por três pela cotovelada
no zagueiro Cristian Chivu,
na partida contra a Roma, no
dia 6 de março, pelas oitavas
de -final da Liga dos
Campeões. Fred não poderá
atuar nas três primeiras
partidas da próxima Liga. O
brasileiro se. defendeu dizendo
que não teve III intenção de'
agredir o zagueiro.Romârio: faltam apenas, dais gals Fred agrediu zagueiro com cotoveladl!
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PARCERIA: TRICOLOR TERÁ APOIO DE EMPRESÁRIO PARA INDICAR TALENTOS PARA OUTROS CLUBES Falcão aproveita folga
e presenteia torcedorProtissionalizando o amador

Juventus começa a
. estruturar a base,
de olho no futuro
profissional do time

ARQUIVO/PIERO RAGAZZI/OCP
.. .

JARAGUÁ DO SUL . um gol no sábado contra o

Paraguai", comentou. Falcão
também falou da importância
em se ter.o carinho do torcedor.
"Foi a maneira encontrada para
retribuir todo o carinho que os

torcedores da Malwee, em

especialo Sr. José, tem nos dados
durante as competições", disse
o melhor do-mundo.

O atleta se reapresentou à

Seleção Brasileira ontem, na
cidade de Brusque, onde
enfrentará a Seleção do
Paraguai, neste sábado às 10h.
O ala retoma à Malwee, após a

série de amistosos, e às vésperas
do embarque para Portugal,
onde os jaraguaenses disputarão
a Copa Intercontinental,

DIVULGAÇÃO

O craque Falcão, de folga da
Seleção Brasileira, aproveitou a

quarta-feira para visitar o

torcedor
.

José Brenagui.
Internado no Hospital São José,
Brenagui completou 83 anos no

último sábado e pediu a visita
do camisa 12 como presente.
Além da visita, o torcedor
ganhou uma camiseta

autografada da grife do craque.
.Surpreso com o encontrç:>,
Brenagui se mostrou

emocionado e não escondeu a

alegria em conhecer o craque.
"Este foi um dos dias mais

felizes da minha vida e um

grande presente, agora quero

\
:
bJULIMAR PIVATIO

JARAGUÁ DO SUL a

Na próxima semana, duas
jovens revelações tricolores
farão testes no Internacional

.

- Medina e Tomazelli. Em
parceria com o empresário
João Carlos da Rosa, o [u
ventus conseguiu o contato

com o clube gaúcho. Este
mesmo empresário já avisou

que outras duas promessas já
estão na mira de outros

clubes. Futuramente, dentro
de dois ou três anos, o

Moleque Travesso quer co�
meçar a ser reconhecido
como um formador de talen
tos. E esta é a proposta do r

diretor de futebol amador,
João Cláudio Branco de
Moraes, conhecido como

Tato.
"Nossa idéia é investir na

formação de atletas para
trazer retorno financeiro ao

clube", avisou o dirigente.
As categorias de base já
existem no [uventus e o que
é preciso, segundo Tato, é
incrementar este depar
tamento. O projeto já conta

Categorias de base do Juventus devem receber maior atenção com projeto que pode ser implantado no clube

parte do dinheiro viria do
clube e outra dos cotistas.

O trabalho de base exis
tente continua. No próximo
dia 12 de maio começa o

Campeonato Estadualde
Juniores e, além de reintegrar
os atletas que estavam aqui
ano passado, o [uventus já
confirmou três reforços para
� categoria. A intenção do
projeto é trabalhar com as

categorias infantil, juvenil e
juniores. \

com aval da diretoria tricolor.
"Temos a intenção de cons

truir um centro de treina
mento e dar alojamento e

alimentação aos atletas. Isso
já existe, mas queremos ter

um espaço próprio para os

treinos", disse Tato, que
sugeriu como local o Acaraí,
por ser perto do João Mar
catto.

Para incrementar a receita
destinada ao futebol amador,
a diretoria deve implantar um

sistema de cotas, onde o

interessado investiria R$ 250
mensais para ajudar na

manutenção dos atletas de
. base. Como benefício, rece
beria parte da porcentagem
da negociação com os joga
dores que se transferirem ou

forem emprestados a outros

clubes. "Fizemos um levan
tamento e com cerca de R$
15 a 20 mil mensais dá para
fazer um ótimo trabalho",
disse Tato, afirmando que

Corinthians aguardará resposta da Renato Silva é pego no antidoping.�,
Fifa para decidir o futuro de Nilmar e pode ser dispensado do Flu .r

SÃO PAULO
Os representantes do

atacante Nilmar e do Corin
thians se reuniram ontem e

. decidiram que vão esperar o

posicionamento da Fifa para,
depois disso, definir o futuro do
jogadorA entidade decidiu no
começo deste ano que o clube
brasileiro teria que pagar ao

Lyon, da França, os oito
milhões de euros pela
transferência. O Corinthians
recorreu e espera um posi
cionamento final para
setembro.

"O jogador não aceitou
nossa oferta para ficar até o

final do ano. Então decidimos

RIO DE JANEIRO
A diretoria do Fluminense

praticamente deu fim ao ciclo
do zagueiro Renato Silva no

clube. Após quase três horas
de reunião com os represen
tantes do atleta, o coor

denador de futebol Bran-co
anunciou que o jogador, pego
no exame antidoping por uso
de maconha, dificilmente fica
nas Laranjeiras. "A perma
nência dele no dube é difícil.
Sua situação ficou muito
delicada porque o fato é claro
e evidente. Ficamos tristes

porque gostamos dele, sabemos
do seu potencial, mas é um

problema que não pode

acontecer", disse o dirigente.
Branco ressaltou que

Renato Silva pode ser demi
tido por justa-causa. "Vamos
deixar esta questão para o

nosso departamento jurí
dica", resumiu. A intenção
com o possível encerramento
do vínculo do atleta é

preservar a imagem do clube:
"O Fluminense tem uma"

tradição grande e deve ser

respe itadó. Temos uma

garotada em Xerém para dar
exemplo". Por enquanto, a

cúpula de futebol do Flu não
decidiu de que forma irá
auxiliar o atleta jurídica e

psicologicamente.

esperar pela decisão da Fifa

para negociar. Até lá, oNilmar
faz o tratamento no Corin
thians", afirmou o empresário
RenatoDuprat. OCorinthians
quer negociar com mais

segurança. Se for condenado, .

\

o clube irá tentar segurar

Nilmar por mais tempo - dois
anos - e, assim, ainda ter

condições de lucrar com o

jogador numa possível trans
ferência antes do final do seu

contrato.

O empresário do jogador,
Orlando da Hora, já avisou

que, para esperar até setem

bro, Nilmar vai querer receber
US$ 1,6milhão. ,

Silva: exame mostra uso de THe
Nilmar segue com futuro indefinido

ti
mIss 1..0llS

o V EWE' A R
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RECUPERAÇÃO DO PODER DE COMPRA

Salários têm maior ganho dos últimos 10 anos
•

CESAR JUNKES /OCP

Estudo do Dieese trabalhadores tiveram da economia nacional, que,
.. .

aponta ganho em aumento real em relação à no entanto, é considerado
86% das negociações inflação no período - calcu- insuficiente. O Dieese apon-
realizadas em 2006. lada com base no Índice ta que o reajuste acima do

Mais de 650 categorias NacionaldePreçosaoConsu- INPC está relacionado à

foram avaliadas midor (INPC) , do Instituto queda do índice, que passou
Brasileiro de Geografia e de 10,38% em 2003, consi-
Estatística (IBGE). derado um dos piores anos

A pesquisa tem abran- pelo Dieese, para 2,8 f% em

gência nacional e leva em 2006. I
Ó,

�

conta negociações realizadas Apesar do resultado
em 656 categorias. Ainda de considerado "bastante posi- .

acordo com o estudo, em tivo" pela entidade, os ganhos
96% dos casos foi possível salariaisaindanãocompensam
compensar a perda causada as perdas registradas de 1996

pela inflação. a 2003, ano em que 58,4% das
Na avaliação da enti- negociaçãesficaramabaixodo

dade, 2006 foi caracterizado INPC. Em 2006, 3,7% das

por baixos patamares infla- negociaçõesficaramabaixodo
cionário.s&pdo cresdm�nto índice.

BRASíLIA

�
As negociações por

reajustes salariais de 2006
foram as mais positivas nos

últimos dez anos, segundo
estudo divulgado ontem, pelo
Departamento Intersin-dical
de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese).
O Balanço das Negociações
Salariais de 2006 aponta que,
em. 86% GaS negocia-ções, os. ." .�- '. ";."

MAIS POBRES DO BRASIL
TEM ACESSO À ÁGUA
PIOR DO QUE'POPULAçÃO
DO VIETNÃ, MOSTRA ESTUDO e

RÉUS FEIOS TÊM MAIS
.

CHANCES DE SEREM
CONDENADOS ATRAVÉS
DE JÚRIS POPULARES ®

Mesmo com aumento real, algumas categorias não recuperam poder de compra, mº$tra�st!:!do.do Dieese
�

QUEDADE
HOMICIDIOS

-55%

AUMENTODE
APREENSlo
DEDROGAS

+118%

).Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



28 I SEXTA-FEIRA, 23 de março de 200i SANTA O CORREIO DO POVO
Ocadernobeoocorrelodopovo.com.br

ENCONTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Ceron e Althoff listam

prioridades do Estado
TI t�+---------I?

� ,

Negociações sobre
cooperação técnica
em sanidade animal
e vegetal em debate

BRASiLIA

Os secretários de Estado
Agrícultura, Antonio Ceron,
e da Articulação Nacional,
Geraldo Althoff, entregaram
no Ministério da Agricultura
dois pedidos ao Governo
Federal. O primeiro, soiicita
aval para que o Estado possa
assinar termo de cooperação
técnica com o Instituto
Caporalli, entidade italiana
especializada em consultorias
para "assuntos ligados à
sanidade animal e vegetal. O
segundo, reivindica a

flexibilização das normas que
regulam o armazenamento de
calcário, para evitar que o

programa Troca-Troca de
Calcário seja prejudicado.
O secretário da Agri

cultura conta que aminuta d<.?.-"
convênio entre'Santa Cata
rina e o Instituto Caporalli foi
entregue ao secretário da

No Ministério da Agricultura, Ceron e Althoff entregaram dois pedidos de SC
DefesaAgropecuária, Gabriel
Maciel. Para assiná-lo, o

Estado precisa do .aval do
Governo Federal. "Essa
cooperação técnica vai nos

ajudar no processo junto à

Organização Internacional de
Saúde Animal (OlE), para
que em maio Santa Catarina
adquira a condição de área
livre de febre aftosa, sem

vacinação", explica Ceron. A
reivin-dicação para que sejam'
flexibilizadas as exigências
sobre o programa Troca-Troca

: de Calcário, desenvol-vido
pelo Governo do Estado, foi
levada ao diretor do Depar
tamento de Fiscalização

Agrícola, Álvaro Viana, que
assumiu o compromisso de
buscar a solução junto com os

técnicos de Santa Catarina.
A OlE decidirá se Santa

Catarina será considerada
internacionalmente área livre
de febre aftosa sem vacinação
durante reunião, no dia 2S de
maio, marcada para as ISh, em '

Paris. O secretário Antonio
Ceron e um representante da
Epagri já são presenças
confirmadas no decisivo
encontro da OlE para o setor
de carnes catarinense. "A

expectativa é de que o

governador Luiz Henrique
também participe", diz Ceron.

Mannes LIda reforça a parceria com
SENAI em treinamento.

,

Segundo o Coordenador de RH da empresa, Gilmar Camargo, a parceria faz
parte dos objetivos estratégicos de Recursos Humanos, onde atrair,
treinar e reter pessoas num ambiente de trabalho voltado para a

satisfação pessoal e crescimento profissional, tendo como principio a

disciplina, o espírito empreendedor, visando sustentar a excelência
competitiva.

Na primeira etapa do projeto, serão 30hs de treinamento com toda
liderança, onde será discutido ,.: � pectos relacionados a ücerança e

, gestão de equipes nas organizações. O projeto prevê mais de 200hs de
treinamento.

, �

Pelo Estado \.

Travasambientaisao investimento externo
'

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

hoje aSanta Catarina.O saldo principal da agenda de pelomenos 12horas 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
mentos para instalação de uma fábrica de semicondutores e chips, entre Florianópolis e ltajaí,
empreendini.ento 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
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-seà disputa comMinas Gerais. No segundo, para instalação de hotéis, campos de golfe, condo
mínio de luxo em Governador Celso Ramos, a questão é intem.a, no campo ambiental. "Eu
não posso instalar em se umamarina dessa, que movimenta ummilhão de iates a cada ano",
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
taxativo: "A região litorânea de se tem condições até melhores das que vemos aqui (na orlado
Mediterrâneo), agora a legislação brasileira nos atrasa em relação aos países mais desenvol
vidos, tanta é a dificuldade para conseguir licenças ambientais". Para remover parte do que
considera "travas ao desenvolvimento", o Executivo pedirá ajuda aos deputados estaduais.

Emmenos 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
vitou o entorno do Porto de Banús, que 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 arquitetoMarcos Sains (foto), da Plural, empresa
de gestão e complexos turísticos que opera na Espanha
e na América Latina. Na Costa do Sol, acrescenta, oMar
Mediterrâneó, mais do que um destino tomou-se uma
referência para os empreendimentos de campos de golfe
e esportes náuticos. 110 que os turistas de alto poder
aquisitivo encontram aqui é um clima bom, quente, para
estabelecer sua segunda residência commuitos serviços
de qualidade disporúveis."

O entusiasmo dos espanhóis com Governador
Celso Ramos já não émais 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 daPlural no
Brasil, Enrico Soffiatti, contudo, omunicipio não é
opção definitiva até que tenha sido obtida licença
ambiental para o empreendimento. "Não�amos
confronter nada, não é nosso estilo de trabalhar" .

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 litorâneo da Europa,
a região também não conseguiu resolver
ainda as questões relacionadas ao turismo
de transatlânticos.

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 eurós ao ano. Cerca de
'2 bilhões maior do que o Orçamento de
Santa Catarina. E isso, sem descontar os
repasses aos Poderes.

,

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

Despedida
Governador Luiz Henrique confirmou que
o bailarino Mikhail Barishnikov vai fazer
sua última apresentação de dança no Pes- _

tival de Danças de Joinville deste ano. De
pois segue apenas como coreógrafo.

Associáção dos Diários do Interior - ADIjSC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BALIlISSARELU, EM COBERTURA ESPECIAL DA MISSÃO CATARINENSE À EUROPA.

1]-se
Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do Sul
Destaque Catarinense - Diário da Cidade, - Diário da
Manhã.• Diário do Iguaçu - Diário de Itajaf - Diário O
Tempo - Folha da Cidade - Jornal de Manhã - Jornal
O Iguassu - Municfpio Dia-a-dia • Notisul • O
Atlântico - Jornal Perfil - O Vale - Sul Brasil - A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional
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ais pobres do Brasil
trem com falta de água

e, mo concentrando
Ir ,-?,ó da água doce do

�k' )

U
.

u do, acesso é pior
ue no Vietnã

Brasil teve poucos
o o vos para comemorar o

s' ia undial daÁgua. Apesar
e ncentrar cerca de 12%

,
a á. ua doce domundo, 20%
a ,opulação mais pobre do

iI! ,aís!tem pior acesso à água e

a sgdto que os habitantes do
. r ietnã, de acordo com

,) elafório do PNUD (Progra

s",,,, a tas Nações Unidas para o
eStnvolvimento) de 2006.
Outro característica damá

gi His ;.ribuição do recurso,
I apartado no relatório, é que
I parcela de 20% da popu

aç�omais rica tem o nível de
n ace�so à água comparável ao
s e qaíses desenvolvidos.
r= tentar reverter essa

. , - .

.

slturç��p, �:?P,r?�e.��a! o �erna
do

.

üi"'Mundíal da Aguá

deste ano -a escassez-, aANA

(AgênciaNacional de Águas)
lançou ontem, o movimento
em defesa das águas bra
sileiras. Representantes de
diversos setores públicos
relacionados aos recursos

hídricos, da indús-tria, da
OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) e da Câmara,
assinaram um documento
onde se comprometem a

melhorar a gestão do uso das

águas.
A iniciativa, chamada de

"SOSH20", pretende eliminar
.

a poluição e os casos de

doenças relacionadas à falta de
saneamento, criar incentivos

ao uso sustentável da água e

adotar programas educacionais
em torno do tema.

DrSCREPÂNCIA
Mesmo concentrando

cerca de 12% da água doce
do planeta, o Brasil enfrenta

problemas em relação à

disponibilidade do recurso. De
acordo com relatório de 2006
'da ANA, há uma discre-

pância em relação à

distribuição geográfica' e

populacional da água no país.
Sozinha, a região ama

zônica abriga 74% da

disponibilidade de água, no
entanto, é habitada pormenos
de 5% da popula-ção.Outro
aspecto que colabora para a

escassez em algumas regiões é
a deficiên-cia na coleta de

esgoto -somente 54% domi
cílios brasileiros têm acesso ao

serviço.No entanto, mesmo

diante de tais indicadores, o
Brasil con-seguiu aumentar a
proporção de habitantes com
acesso à água potável de 83%
em 1990 para 90% em 2004.

O avanço permite que o

Brasil se aproxime dameta de
elevar o indicador para 91,5%

.

' estabelecida pelos "Objetivos
. de Desenvol-vimento do
Milênio" -uma série de metas
socioeco-nôrnicas que os

países-membros da ONU

(Organi-zação das Nações
Unidades) se comprometeram
a atingir até 201S.

"Não vamos permitir que o

presidente de uma empresa

estrangeira, que, neste caso, é
do Estado brasileiro, venha a

opinar sobre as políticas
soberanas que a Argentina
aplica", afirmou oministro, que
se disse "muito aborrecido"
com as declarações.

"De nenhum modo iría-

mos sugerir que [o presi
dente Luiz Inácio] Lula [da
Silva] tenha uma deter
minada política de preços",
disse De Vida antes de em-

barcar para o Equador, em
visita oficial comandada

pela primeira-dama, Cristina
Fernández de Kirchner,
virtual candidata à Casa
Rosada.

CURSO PALESTRA

L�,al: TERAPIAS ORIENTAís ti
Ru;a: Erich Frohener, 50
Sc�roeder, SC
Tema: O corpo em relação a natureza

EI�entos: Crescer, viver e morrer
Imcio: 31/03/2007
HOlas: 9:00 as 11 :00

Re!ire a ficha de inscrição junto ao endereço acima, ou faça a reserva pelo fone: 3374-1020,

at�o dia 28/03/07
DbS: Se houver mais de 10 pessoas inscritas será dividido ernmals grupos.
O�alunos receberão: Apostilas explicativas e Certificado de participação. As aulas serão
di�didas em finais de semana

V�or: R$ 50,00 Fridolino Edvino Zuse

Terapia Oriental- Nívelmestre
Reg. WFCAM - 0554708

IPIRANGA

Justiça bloqueia
venda de ações

O juiz Mauro Souza

Marques da Costa Braga,
da 1 ª Vara Federal do Rio
de Janeiro, determinou por
meio de medida liminar o

bloqueio de movimentos de
venda de ações ordinárias

daIpiranga de um fundo de
investimento estrangeiro e

de uma pessoa física em

razão de suspeitas de

informações privilegiadas.
A decisão atende a

pedido do Ministério
Público Federal e da CVM
(Comissão de Valores Mo

biliários) .

EXTRAVIO DE
DOCUMENTO FISCAL
QUIMITÊXTIL
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA EPp,
CNPJ nO 81.024.267/
0001-10, comunica o

extravio das seguintes
Notas F�scais Série IS,
nO 0001 à 0150, todos
em' branco, conforme
registro de perda de
documento ou objeto nO

00425-2007-00122,da
15a Delegacia Regional
de Polícia.

• PELO MUNDO �

As novas leis de igualdade de direitos para homossexuais
do Reino Unido, contrariadas pela Igreja Católica, são um

"grande passo adiante", declarou ontem, a ministra britânica

para as Comunidades, a trabalhista Ruth Kelly.
Os lordes brITânicos votaram na noite de quarta-feira, contra

uma moção para anular a Lei de Igualdade de Orientação Sexual,
proposta pela baronesa conservadora Detta O'Cathain.

Ruth, uma forte simpatizante da Opus Dei, declarou que
.

essas medidas significarão "maior dignidade, respeito e

equidade para todos".
,

A Igreja Católica, por causa da nova lei, pode fechar suas
agências de adoção porque não aceita entrega crianças a casais
homossexuais, interessados em adotá-Ias.

Entretanto, a votação, que derrotou a moção com 168 votos
contra 122 na Câmara dos Lordes, foi considerada por Ruth
como "uma grande conquista"."Essas leis ajudarão a resolver
os problemas das barreiras e dificuldades que as lésbicas,
gays e bissexuais enfrentam diariamente", destacou a

ministra.Segundo a nova lei, todas as agências de adoção,
inclusive as católicas, serão obrigadas a entregar crianças para
adoção a casais homossexuais.

QUE BOLSO Um chinês gastou 23 mil euros em 15 minutos
nas lojas do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris,
principalmente na compra de vinhos caros. A companhia que
gerencia o aeroporto considerou a compra um recorde.

TESTE O governo do Paquistão anunciou ontem, a realização
de um teste com uma nova arma com capacidade nuclear. De
acordo com os militares do país, o míssil Babar, ar HATF-VII,
pode atingir um alvo a até 700 quilômetros de distância.

VISTO A embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou

que vai promover mudanças no processo de renovação do ,

visto para entrar no país. A partir do dia 2 de abril, os
brasileiros que quiserem renovar seus vistos de não-imigrante
para os EUA não precisarão mais passar por uma entrevista
formal com uma autoridade consular.

Reino Unido concede

igualdade de direitos
e contraria a Igreja

f
i
L

:8

Lei para homos
sexuais é Ilgrande
passo", diz ministra
Ruth Kelly

8

)

Apoio 1
O presidente da
Autoridade Nacional

Palestina, Mahmoud
Abbas, viajará aos Estados
Unidos no final deste mês

para pedir que o

presidente americano

reconheça o novo governo
palestino formado pelo
movimento nacionalista
Fatah e pelo grupo radical
islâmico Hamas.

B

.s

·1

)

')

q
)

Apoio 2
Segundo informou o

jornal palestino "AI Quds",
de Jerusalém Oriental,
Abbas foi convidado pelos
EUA. O presidente irá a

Washington após a Cúpula
da Liga Árabe, nos dias 28
e 29, em Riad, na Arábia
Saudita.

.�

.,
f

d

rgentina ameaça
,."

1 ver concessoes

iSÃ1 PAULO

P. governo argentino
5 rea,iu duramente a críticas

D do presídente da Petrobras,
Jos� Sergio Gabrielli, ao

�I. sistJma de controle de preços
IJ I, ..

hno palS vizm o e ameaçou
B reajaliar as con:cessões de

� petróleo e gás natural da
D co1Panhia. Na terça-feira, o
[ eXfutiv� da estatal dis:e
,qu� o sistema que nao

.

erjnite reajustar os preços
J combustíveis "não

i �qmula muitos investi
I i

meeos" na Argentina.

(a
resposta veio doministro

do lanejamento, Julio de
Vi , homem forte do

I prefidente Néstor Kirchner.

'�ustiça condena réus feios"
Pessoas feias têm mais chances de serem condenadas por

júris populares do que pessoas bonitas, de acordo com um

estudo realizado pela Universidade de Bath, no Reino Unido. No

estudo, cada um dos 96 voluntários (metade brancos, metade
negros) recebeu a transcrição de um roubo fictício, com uma

foto do suposto réu.
A descrição do crime era sempre a mesma, mas fotos

diferentes foram anexadas. Duas das fotos mostravam réus

negros, um considerado feio e outro bonito por participantes de
um estudo separado. Foram usadas ainda duas fotos de réus

brancos, um belo e outro feio.
Os voluntários foram orientados a julgar a culpa do réu em

uma escala de zero a dez e dar um veredicto de culpado ou

inocente. No caso de considerarem o réu culpado, eles
precisaram ainda estabelecer uma sentença.O estudo observou

que os jurados tendem a considerar os réus atraentes menos

culpados do que os réus feios. Outra descoberta interessante
foi que a etnia do réu ou do jurado não afetou o veredicto. Mas
os réus negros e feios tiveram sentenças mais longas quando
considerados culpados.

Aniversário
A União Européia (UE)
comemora neste fim de
semana seu 500
aniversário. Os líderes dos
27 países que atualmente
fazem parte do bloco se

reunirão em Berlim para
brindar pelo êxito do

experimento que começou
em Roma.

Número de idosos no Japão atinge recorde
O número de pessoas com 65 anos ou mais

representam 20,8% do total de 127,77 milhões de

pessoas da população do Japão, um recorde, segundo
estimativa do governo divulgada ontem. Em outubro de
2006, havia 26,6 milhões de idosos, informou o

Ministério de Assuntos Internos e de Comunicação do

Japão. Em 2005, essa parcela da população
representava 20,2% do total.
O número de japoneses com mais de cem anos

aumentou quase quatro vezes nos últimos dez anos, e

o grupo de centenários em breve passará de 28 mil

pessoas, afirmou o governo.
A expectativa de vida da mulher japonesa chegou a um

recorde de 85,3 anos, enquanto os homens vivem 78,3
anos. O rápido envelhecimento da população preocupa
o governo do Japão, por causa do sobrecarregado
sistema previdenciário do país.
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CULINÁRIA: VEJA RECEITAS PRÁTICAS E CASEIRAS

.Orígem incerta"! paladar
inquestionável: o macarrão

DIVULGA AO

III
j

.r. Italianos são conhecidos como os maiores apreciadores do tradicional macarrão�, -

tH�

ÚJ, Na mesa de demingo,'
uL

com os mais variados.;r'J;,

l:iltipos de mólho�: Nãq�
. há quem não adore

:1:.r.

itriyah dos antigos hebreus
era uma espécie de massa

chata usada em cerimônias

religiosas.
Porém, na versão mais

comum, o macarrão teria

chegado ao ocidente pelas
mãos de Marco Pala, mer
cador veneziano que visitou
a China no século 13.

Entretanto, na Itália, já .em
1279, 16 anos antes do
retorno de Marco Pala, foi
registrada uma cesta de
massas no inventário de bens
de um soldado genovês,
Ponzio Bastione. A palavra
macaronis, usada no

inventário, seria derivada do

verbo maccari, de um antigo
dialeto da Sicília, significa
achatar e que, por sua vez,
vem do grego makar, que quer
dizer sagrado.
A versão mais aceita pelos

historiadores diz que os árabes
levaram a massa à Sicilia no

século 9, quando conquis
taram a ilha, considerada a

maior da Itália. A partir do
século 13, os italiano� foram
os maiores difusores e

consumidores do alimento por
todo o mundo: inventaram
mais de 500 variedades de
tipos e formatos. Veja nesta

página algumas receitas e

saboreie com toda família.

I:

II

A origem do macarrão é

incerta, mas o que se pode
afirmar é que vem da anti

I> guidade. Uma das primeiras
'ji, referências sobre uma pasta
J' cozida à base de cereais e
,)._")_ .

r, água remete aos povos da

:)f:; Assíria e da Babilônia, em
2.500 a.e.O Talmud, o livro

. ,i,.. sagrado que traz as leis
:1 judaicas, no século 5 a.C. O

:,.�Geléia de Maçã
t :-'!

p'"
.,1 \

Ingredientes
-2 kg de maçãs verdes cortadas em quartos e sem

o cabinho
- açúcar
-água

t :
r •• I' Modo de preparo,

Coloque as frutas numa panela, junte água até
quase cobri-Ias e cozinhe sem tampar, por
aproximadamente 40 minutos. Passe as frutas e o suco

por um coador. Deixe escorrer sem apertar. Meça o

suco recolhido, coloque numa panela grande esmaltada
ou de aço inoxidável. Leve ao fogo brando, sem tampar,
e deixe em fervura lenta por cerca de 5 minutos,

. escumando sempre que necessário. Junte 200 a 250
gramas de açúcar para cerca de 250 ml de suco, e

mexa até dissolvê-lo bem. Cozinhe até tomar ponto e

despeje a geléia em frascos quentes e secos. Feche
hermeticamente.

DIVULGAÇÃO

Ingredientes
-2 dúzias de bananas cafuffa's s finas .

-quantidade de açúcar equivalente ao �eso das ban
-caldo de 6 limões

Modo de preparo
Ponha as bananas para cozinhar em pouca água até se desmancharem. Passe pelo

liquidificador e leve ao fogo com o açúcar e o caldo de limão. Deixe ferver, juntando água aos ::;,
, pouquinhos, até que a geléia tome uma cor avermelhada(ponto de geléia)

Obs: ponto de geléia - Colocar uma colher de sopa em 1 pires e esperar esfriar. Se não (I,

escorrer do pires está no ponto. Não esquecer de estar sempre misturando a geléia, quando fj \
n

mesma se encontrar no fogo. do contrário, ela vai pegar no fundo da panela, ou seja, queimar. .;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO

"
,

o programa
humorístico "Casseta
& Planeta, urgente!"
volta ao ar no dia 1 O de
abril com novidade: a

animação "Lula

esponja cabeça
quadrada", que
promete causar muitas

gargalhadas. É esperar
para ver!
.7

,', ;,'

Rodrigo Santoro faz sucesso com lançamento
de "Os 300 de Esparta" e conta queé m'[ji�o '"C

bem recebido nos sets internacionais.
"

" : '. ,.i�
.

,.
.

�

O
luxuoso Copa
cabana Palace,
no Rio e Janeiro,

teve seu dia de Four Seasons
na última segunda-feira 19,
quando foi sede do evento de

pré-estréia de "Os 300 de Es

parta", produção que já
, � arrecadou mais de US$ pO'

milhões em duas semanas de

exibição nos Estados Unidos.
Num dos maiores eventos do

tipo já vistos no País, que
envolveu centenãs de pes
soas, estiveram presentes o

diretor Zack Snyder e os pro

tàgonistas Gerard Butler, que
faz o rei Leônidas, e Lena He
adey, que interpreta a rainha

Gorgo.
Apesar da presença dos

atores de Hollywood, o gran
de astro foi mesmo o brasi
leiro Rodrigo Santoro, que vi
ve o antagonista Xerxes no

filme baseado na graphic no
vel de Frank Miller. "Nunca
tinha feito um personagem

pronto, muito bem descrito,
com desenhos mostrando
como ele é", disse o ator, que
usou os quadrinhos como

referência. Ele rodou todas as

suas cenas no fundo azul. "É
muito difícil, porque não há
nada ali para te ajudar. Esse
trabalho te remete à essência

que você tem no teatro",
afirmou ele, que teve de al

cançar os registros mais gra
ves de sua voz, depois retra-

.

,

balhada- digitalmente, para
dar a idéia de utn gigante �de
voz de trovão.

.

),
Rodrigo tem gividido,�eu,

tempo entre o Brasil e 9H�- '

vaí, onde aindã está compr�-
. I

metido .com a série Lost.·
"Sinto falta de t�do no Brasil,

, da', fãriÚtiâ;'dós'" amígõs; ita '

'

namorada. 'Más .tenho sido
muito bem recebido' nós sets

estrangeiros, nunca' senti
"

preconceito", afirmou ele.
"

A mínissérié veio depois de
Rodrigo emplacariítnvi-lão e1!l
"As Panteras Deto-nando" e
um r a p-a z "'Úm,ido erh
"Simplesmente Amor:" .�,
"Gostamos de nos referir a'ele

, .e- ;.->.<,

[Santoro] como o Russell
Crowe brasileiro, .um grande
ator que faz, escolhas

•

interessantes", 'afirmou o

produtor, 'Carlton ,Cuse�' .de
Lost.

"

� .

No currículo consagrado
estão a minissérie" !'Hoje '.�
Dia de-Maria!" ,. os fil�es 'C�-
randiru', 'Abril> QéSP"e�
daçado', '13icho'de. SettCa- '

beças' .e a Don:a da História,
sÓ para citar algtihstrabalhos.
O ator não 'atua .em novelas'

.

desde 2003, quando inter

pretou Diogo t;m "Mulheres

Apaixonadas". Sobre a-volta
ao Br�sil:. "me sint�' u�in,

.

pouco filho domundo, nunca
,..
vou deixar de ser brasileiro,
mas estarei onde estiver O

melhor trabalho", finaliza.
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.. PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

CINE SHOPPING 1
A Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(14h, 15h40 - Sab/Dom/Qua)
tetra e Música
(17);20, 19h20, 21 h20 - Todos os

dias)
CINE SHOPPING 2
Perfume: A História de um

Assassino
(18h20, 21 h - Todos os dias)
A Grande Família - O Filme
(16h10 - Sex/Seg/Ter/Qui)
(14h, 16h1 O - Sab/Dom/Qua)
CINE SHOPPING 3
Motoqueiro Fantasma
(14h30, 16h50, 19h1 O, 21 h30 -

Sab/Dom/Qua)
(161150, 19h1 O, 21 h30 -

Sex/Seg/Ter/Qui)
I

Jolnville
í

Ci�e Cidade 1
A Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(15h - Todos os dias)
Mqtoqueiro Fantasma
(1 $h40, 19h, 21 h20 - Todos os

di�s)
Ci�e Cidade 2
,Deja Vu
(1 �h30 - Todos os dias)
Apocalyplo. .

(1 �h30, 21 h - Todos os dias)
Cille Mueller 1

A�ocalypto
(15h50, 18h40, 21 h30 - Todos os

di�s)
Boral
(14h - Todos os dias)
Cioe Mueller 2

Ar�hur us Minimoys (dub)
(1�h40, 16h50, 19h, 21h10-
Iodns os dias)
Cille Mueller 3
Borat
(1;8h15 - Todos os dias)
Mr,toqueiro Fantasma
(1;4h, 22h - Todos os dias)
Nbrbit
(1!6h15, 20h - Todos os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
Atirador
(Mh, 16h45, 19h20, 21 h50 -

Tqdos os dias)
Cine Neumarkt 2
�otoqueiro Fantasma

.

(j5h15, 17h30, 19h45, 22h -

Iqdos os dias)
Cine Neumarkt 3
AiRainha
d8h30 - Todos os dias)
Cartas de Iwo Jima
(21 h20 - Todos os dias)
Norbit

. (14h20, 16h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
Arthur e os Minimoys (dub)
(14h15, 16h30, 18h40, 20h50-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Deu a louca em Hollywood
(1 õh, 17h, 19h, 21 h - Todos os

dias)
Cine Neumarkt 6
Borat
(17h20, 21 h30 - Todos os dias) I

Notas sobre um escândalo
(15h20, t9h15 - Todos os dias)

� SERViÇOS

Exposição
. JARAGUÁ DO SUL
Museu Emílio da Silva
'�ogos de todo o mundo"
(2 de março a 22 de abril)

Teatro
JARAGUÁ DO SUL
Centro Cultural - Scar
"Aperitivos"
(4 de abril, às 20 horas)

extra@ocorreíodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Expropriação do Morro do Jaraguá vai a estudos

A Comissão Municipal de Defesa do Meio Ambiente apresentava em

março de 1987, seaundo o Correio do Povo, um relatório final da área

que cobria os picos de Jaraguá do Sul, onde seguidas agressões
estava se sucedido, como derrubas e queimadas, destinadas,
principalmente, para pastagens, alterando completamente o visual e o

meio-ambiente.

Segundo a matéria, a sugestão para que se freie tais agressões era a

de desapropriar a área e, neste sentido, o então prefeito Durval vasel
determinou que se procedam os levantamentos necessários do Morro
do Jaraguá, para a expropriação, de cima para baixo. Tal expropriação
seria gradativa e diante disso, seria quantificado o custo das terras.

O CORREIO DO POVO

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

• ANIVERSÁRIOS
23/03

AdelJ'ljr Hoffmann
Altair José Kreutzfeld

Ana Ilerthlodi
Ari Arno Ramthum
Elisabethe Gielow
Elise Staheke

Fernanda A. de So,uza
.

Humberto Steinert
Isabelle Sayuri Sasse Iwasaki
Ivanir S. Junkes

e..
:t <i

Jair daSilva Clliveirà ·i

Jaison Bori Nelly
Jarnílê Lunelli
Leonir Buzzi
1eslil E.H. wine
Lucas S. Le,q.hagui
Lucia Steilel'"
Maria de Lurges Sip[iane

s, .. ::'" ;�'

Nelson Busárello

Norm� Kopp
Reginaldo Bã�mann
RO$e!i PerscB
Silv�na Ap. Ã'ugusto
SQra,!!�. Marje'lVlensll�,
Wilson Robefio Schaffer

.1

�';SANTO
São Domício
São Fidélis
São Turíbio de Mongrovejcí
.saoto Eusébio

�EfEMÉRmES
Dia da Meteorologia
� 1972
K

o presidente Médici institui um
programa especial para
E1xpaQsã6 dos sistemas,
ferroviário e portuário.
�1981
Aumentam as reservas

brasileiras de rietróleo, graças às
novas descobertas na bacia de,
Campos RJ, no litoral nordestino
e' na bacia terrestre do Espírito
Santo.

�'984
A�gusto Pinochet decreta estado
de emergência em todo o Chile

. �epQis que aten!ados �estruír�lil1,
düas tortes de álta tensão.

.,

�2003F�'

Eita, vida boa. A preguiça é tanta que o gatão Kiko foi clicado em de seus
momentos privados pela leitora e dona Kelly Erdmann.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Sesc saúde
No dia 28 de março, das 8h

às 12h30, o Sesc Saúde ao

seu Alcance acontece no

Shopping Breithaupt. Haverá

orientações e prevenção de

saúde.

LEIA O MUNDO

�Curso
O curso de Bijuteria
acontece nos dias 10, 11
e 12 de abril, das 19 às
21 horas. O valor é de R$
40. As vagas são
limitadas, outras
informações pelo fone
3371-8930.

Se o sew':'[i\i'tificlõ:ésa,t;Jer tudc.oque-! ,.,.,'
acontece na sua cidadã e região, então"

seu jornal é O Correio do Povo.

Ele traz uma cobertura completa da sua

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

seja, o mundo que interessa a você .

.�
II

I
I
i

I
I

ôJFLORIANÓPÓLlS r I
MíN: 23°; MÁX:30c I

�Feira
O Núcleo de.
Automecánicas da Acijs
organiza uma Missão
Empresarial à Feira
Automec, em São Paulo,
nos dias 14 e 15 de abril.
Informações pelo fone
3275-7033.

Iraque exibe prisioneiros
americanos.'f--

• PREVISÃO DO TEMPO

Sol em todo o Estado

Tempo estável com predomínio de sol 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.

� Jaraquã do Sul e Região

O M������o O M��G�:oD;
MÁX: 30° C MÁX: 31° C

OHOJE

MíN:- 210 C ," r

MÁX: 30° C

SÁBADO
MíN:19°C
MÁX: 310 C

� LAGES,
.

MfN:•.1§o/ MÁX, 2.7'1
Sol com pancadas de Sol com pancadas de Sol com pancadas de Sol com pancadas de
chuva chuva chuva chuva

� Fases da lua

CHEIA . MINGUANTE NOVA CRESCENTE � Legendas

(X, (:;) çD a Q �
Ensotaradc Parcialmente NL:blado instável Chuvoso Trovoada

nublado

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• NOVELAS

� GLOBO - 18H

O Profeta
Marcos diz que não pode aceitar.
Sabine sugere que Marcos tenha uma

fundação, aceite doações e ajude aos

pobres. Arnaldo percebe que Carola
está com ciúmes de Miriam. Sabine diz
a Clóvis que vai enrolar Marcos, que
será o único beneficiado pela fundação.
Tarcísio contrata Miriam. Clóvis decide

que vai desalojar todos que moram na

casa que foi de Piragibe. Ruth conta

para Lia que é mandante do atentado a

Camilo. A recepcionista avisa a Flávio e
., Teresa que Rosa foi para casa. Rúbia

expulsa Ernesto de novo. Abigail
encontra a pista do pai de Analu. Carola
descobre que a casa de Piragibe está
hipotecada.

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca

Lance finge ser Arthur, assustando-o.
Maria desafia Elizabeth na frente da
Imprensa, Gul se surpreende ao

perceber que Dorlnha está dividida
entre o amor e o dinheiro, o ,que ela
nega. Nlrdo descobre que Tadeu é o pal
do filho de Vanessa. Lance propõe que
Arthur deixe um pedaço de terra para
Tio José e dê um percentual da venca
para Cigano. Marquinho consola
Giácomo, que se lastima por perder os
dois filhos. Paula convida Tadeu para
ser seu caseiro e morar com ela. Tadeu
fica envaidecido. Lance e Arthur fogem
da polícia que procura por Polidoro.
Elizabeth comenta que precisa arrumar

um namorado para Maria. Morgana se

interessa por Cândido. Paula dá

presentes a Tadeu. Ed e Cândido
descobrem Celina com Husseim.
Dorinha e Lance se recordam do tempo
em. que se conheceram. Morgana
manda Cândido se aproximar de Maria.
Cigano atrapalha a venda do sítio.
Marquinho flagra Lance e Dorinha

juntos.

-.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Isidoro desaba, emocionado, quando
Taís vai embora. Isaura se prontifica a

ajudar Bebel. Fabiana nâo consegue
recusar o convite. Ana Luísa confirma
com Daniel o final de semana em Parati.

� Isidoro diz a Clemente que teve notícias
de sua neta Paula. Daniel defende Heitor,
quando Olavo apresenta Fred. Olavo
disfarça a frustração quando não é
convidado por Antenor para o final de
semana em Parati. Cássio e Taís se

bellam, Belisário se irrita porque
Antenor atrasa a sua mesada. Clemente
confessa para Herminia que foi
procurado há dais anos por Amélla,
Bebel acaba dormindo na prala Jáder
se aproxima, Heitor se surpreende ao

ver que Fred é o novo gerente geral.

� RECORD - 191115

Luz do Sol
Stella briga com Isabela e diz que ela foi
injusta com Drica. Milena se irrita com a

demora de William. Tom diz a Georgi
que não poderá levá-Ia a festa. Maria

Eugenia reprime a atitude de Leonardo
de não querer ir à festa. Stella está
abatida lembrando de uma conversa

com Freddy. Drica e Isabela saem para
brínéar no carrossel. Começa a festa de
Drica no clube. Drica está fantasiada de
fada e Isabela de bruxa. Um ventríloquo
chama Drica, Isabela e os meninos
tentam assustá-Ia e Georgi a defende.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Nogueira propõe a Neusa voltar aos

tempos antigos, aos costumes dos
avós e obriga a mulher a ajoelhar sobre
caroços de milho. Ele exige que ela lhe
conte onde estava de verdade e qual é o

nome de seu amante, enquanto aplica
vários cascudos na cabeça de Neusa.

Miguel lê a carta enviada por Erínia,
onde ela declara seu amor a ele, mas
como um sentimento de renúncia.
Rosária pede a Boris que tome conta de
Madalena. Ele discute a idéia, mas

acaba aceitando ficar com amenina.

Extra SEXTA-FEIRA, 23 de março de 2007 I 78

��FICOU CHATO
A ex-BBB Fani tomou um

belo puxão de orelhas da
Globo. A sister tem
contrato de exclusividade
com a emissora, mas
falou por alguns minutos

para a Rede TV!, durante o

show da Xuxa, no último

domingo, no Rio de
Janeiro. De acordo com o

Jornal Extra, a entrevista
gerou um mal-estar entre
Fani e a emissora. Mas, a
Globo não admitiu a

informação: "Não
podemos confirmar essa
informação" ,

extra@ocorreiodopovo.com.br

��CRISE
Anda meio tenso o clima
dentro da casa de Tom
Cruise e Katie Holmes, au
melhor, o própria
casamento anda

"balançado". Segundo
revistas norte-americanas
desta semana, a forma
como Tom controla sua

.

mulher tem virado motivos
de brigas contastes. A
confusão começou quando
Katie aceitou participar do
filme Mad Money e seu

marido preferia que ela
ficasse em casa cuidando
da pequena Suri.

4

2

��NOVIDADE
De acordo com o jornal O

.

Globo, a trama de Walcyr .:::;1]
Carrasco, Os Sete Pecados, ��;i
contará com uma inovação:

" "d'i
os vilões e mocinhos da ,'<>� !

I

trama não serão escolhidos "":
·t'Õ.4 ,

antes da história começar,
-

como é de costume. Eles :

mudarão seus

comportamentos no decorrei ':.: !

da história, no ar. Ainda ;,�:! i
conforme a nota, a primeira ";:� i
reunião de elenco acontece ; r;�

I

no próximo dia 31. A novela c�A
.

vai substituir Pé na Jaca, :;:�
provavelmente no Inicio de :'i:;�}
Junho, .

�\:;

• DIVIRTA-SE• SUDOKU

5

2

8 6

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

:.n
Mande sua piada para o Extra! �2
extra@ocorrelodopovo,oom,b', i �.

;.!

� ���2 I

Beijando Bichos
O professor explicava aos alunos que as doenças podem ser
transmitidas por animais e os aconselhava a não beijarem os bichos, "l:!
principalmente os gatos, " A
- Quem aqui pode dar um exemplo?
- Eu, professor! - disse o Joãozinho, levantando a mão - A minha tia
toda hora beijava o cachorrinho dela. E na boca!
- Que perigo! - disse o mestre - O que aconteceu com ela?
- corn ela nada, mas o cachorrinho morreu, coitado!

Café de Loira
A loira foi contratada como secretária de uma pequena empresa. Já
no primeiro dia, o chefe a encarregou de providenciar café para o

pessoal. :��A
Ansiosa para mostrar serviço, ela foi ao bar com uma garrafa térmica, f)
Chegando lá perguntou .ao balconista:

" ;ib
- Por favor, aqui cabem seis xícaras de café?
- Cabem sim, diz o balconista.
- Ótimo. Então põe aí dois com açúcar, dois com adoçante e dois
com creme.

7

'8 6

4
SOBRE O JOGO

É um jogo de

lógica muito

simples e viciante.
O objetivo é
preencher um
quadrado 9x9 com

números de 1 a 9,
sem repetir
números em cada
linha e cada coluna.
Também não se

pode repetir
números em cada
quadrado de 3x3.

II SOlUÇÃO

Touro 21/4 a 20/5
Ok, querido taurino, a economia nacional não
anda cooperando muito com sua alegria, mas
não permita que isso ocupe sua mente por mais
de um segundo. Aquela pessoa bacana que está
a seu lado quer toda a sua atenção, nada pela
metade. Não há ninguém, como é que pode?!
Ou você está mesmo distraído demais ou está
muito fora de forma ...

Leão 22/7 a 22/8
Por que fazer tudo sozinho se há muitas
pessoas legais querendo participar de seus

projetos? Tudo poderia acontecer mais rápido e

você não se estressaria tanto, além de ficar
ainda mais divertido. Você é cheio de
habilidades, mas é hora de descentralizar:
aproveite a contribuição de pessoas que têm as

técnicas de que você precisa.
.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você, que nasceu com a consciência de que
nada é para sempre e que s6 o que é eterno no

universo é a mudança, como pode se deixar
apanhar pela inércia emocionâl e não aproveitar
as oportunidades que estão pintando na sua área?
Eleve seu espírito, escorpiano! Não fique aí
fazendo a linha conservadora, seu barato é
transformar.

Aquário 21/1 a 18/2 ..-;�; I
Faça de conta que é apenas mais um ensaio se .; ,� Ifor mais fácil pra você. É, você está no palco, .

"'��...
'

finalmente chegou o momento tão esperado, ::��<:
você vai ter a atenção que buscava, os olhares :::"�

daquela pessoa tão importante. O que será que I
vão achar? Você não tem como saber e tentar _.,::;
adivinhar vai deixá-lo maluco. Relaxe e faça o -.:,".1.11que sabe fazer.

.: h/i

;(}�l

• HORÓSCOPO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------��\

Libra 23/9 à 22/10
Não fique aí parado pirando, libriano, corra atrás
de seus objetivos. Chega de maquiar
sentimentos e de teorizar infinitamente sobre
seus relacionamentos e tudo mais. Impulsividade
não é o seu forte? Ok, não é pra se precipitar,
mas até quando vai guardar seus impulsos ar
dentro de si? Se iá pensou bastante, vá para a

segunda etapa.
I

Gêmeos 21/5 a 20/6
Se você está à frente de negócios importantes,
fique ligado.,Sim, você foi convidado para
realizar o tal projeto porque reconhecem suas

capacidades. Autoconfiança exagerada, porém,
podelevar à desatenção. Manter-se vigilante
não o impede de ser otimista e positivo. Seus
amigos vão entender que hoje você não tem

tempo para brincar.

Virgem 23/8 a 22/9
Não deixe que interferências externas o tirem do
sério. Assim não dá,virginiano, tudo bem que
você é sensível, mas, se toda vez que algo sai
fora de sua rotina minuciosamente planejada,
você se agita desse jeito, vai acabar tendo um

treco. Des,encane, principalmente se estiverem
fazendo isso só por provocação. Cuide de sua

paz.

Sagitár,io 22/11 a 21/12
Já que você está passando por uma fase de

transformações internas, que tal aproveitar para
reformular também algumas questões externas e

práticas na sua rotina e no trabalho? Não receie
promover pequenas mudanças, você sabe o

quanto elas são necessárias. Com seus talentos
para a conversação e um pouco de paciência,
outros o acompanharão. '

É isso aí, as coisas estão diferentes e o que
ainda não está logo você fará ficar: Talvez, no.
início, você tenha relutado um pouco, parecia . JT
que tudo acontecia à sua revelia, mas aos !-\!.
poucos foi percebendo que estava saindo de

.2 Jvocê, forças maiores emergindo de cantos
remotos, barreiras ruindo ... Como, ainda acha �ll

que foram os outros?!

'"v
, ...

It

Capricórnio 22/12, a 21/1 ;�A
Confie em sua intuição e em seus talentos de ,;; Inegociação, suas expectativas podem ser �.,,-;
preenchidas e seu cofrinho também. Um pouco, -;;
de flexibilidade e disposição para o diálogo, .��
associadas à natural persistência capricorniana -.

, �

pode levá-lomontanha acima sem muito suor. <) IHãn? Pois é, beba bastante água: diplomacia .:�;1
exige um bocado de saliva. :,�,�

Câncer 21/6 a 21/7
Segure a onda, canceriano, leve o que você
realmente precisa agora e não tudo isso que está
carregando em seu carrinho. Embora você tenha
um crédito ilimitado com o universo,
lamentavelmente o gerente do banco segue
outras regras. Claro, você pode e deve ter sonhos
e ambições, mas um pouco de organização e

estratégia não vai fazer mal nenhum.

Áries 20/3 a 20/4
Mudanças de atitude em relação a suas

necessidades emocionais poderão fortalecer
sua autoconfiança e segurança. Sua inteligência
e agilidade são suas melhores armas,
harmonize suas energias e direcione-as para a

realização de seus propósitos. Você sabe que
não pode viver no segundo piano ... Você é
senhor de seu destino.

Peixes 19/2 a 19/3
.�)

¥)
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Foto: Jonatan Depin

Recebi convite do Instituto Cassuli para participar no próximo
dia 12 de abril, às 19 horas, no Centro dos Profissionais Liberais
(CPL), da entrega do Prêmio Êxito para as vencedoras do
Concurso de Artigos Científicos: Maria Elisabeth Pereira
Krammer, Leila Maria da Costa e Maikon Cristiano Glassenapp.
O evento contará com a presença do superintendente do Sesi, Sr.
Sérgio LuizGargioni.

moagoncalves@netuno.com.br

Por Moa Gonçalves

GALOVOADOR
Os amigos do boa praça [osé Joaquim
Fernandes, vice'l;:>refeito. 'ide
Guaramíritn, deScobriram que ele, na
sua terra natal Imaruí, é reconhecido
e tratado com lim apelido carinhoso
mas muito ?ife:ente. d� que estan;os'acostumad6s a chamá,lo por aqui. Lá
o Zezinho se transforma em Mimi, o
galo voador. CJ apelido é porque,
embora ele não passe de 1,65m,
Zezinho debaixo do�' três.' paus se

transformava num gigante, e com

isso se tornou d' "Galo Voador", o

goleiro mais cotado da· cidade. Eu
esticômas;'Í}.ãom'lnto.'4*

I

BOXE
Como o boxe é o esporte do
momento, aAcademia Impulso está se

movimentando em torno do assunto

para instalar a modalidade na

academia em abril. Para isso, a

coordenadora técnica Marlise
Klemann esteve em São Paulo
buscando idéias superinovadoras nas

melhores academias damegalópole.

MODELO

XSARA PICASSO 2.0 GXS

"1.:e�P Farmácia,••, arana
Disque-entrega

3275 ..1685

05/05 Gaool.
03/04 Goo,
02103 Gase!.
04/05 Gascl.
02!O2 GasoI,
02,t02 Gase!.
01102 Diesel
04/05 GiIiOOt

03,103 Gasel.
02102 Gasl>l
02!03 GalS<lL

AIR BAG, AC, AL. COURO, CD. ca DT, ou, LI. Pl. PC, TEMP. TE, VE, VOl/tREG.
EGOSPORT XL 1.6 L OH. Al. AC, DT, u TE, a.
FIESTA 1.0 8V
FOCUS 1 ,6L HATCH

Al, DT, LI, \IE, AG, OH. Pl.
LT, 01. AL, TE, OH. VOlN.REG" a, AC.CD, \IE.

fOCUS 2.0 GL SEDAN Fe Al, AC,m DH, Pl, TEMp, TE.
FOCUS 1.81. HATCH
RANGER XLT 13F 204 Turbo

AL, AC, DT. U; OH, TE, VE.
AIR BAG, AC, CO, OH, FREIOS, ASS, a. Rll, TRAÇA0 4)(4, TE. VE,WLN,RfG•..

PALIO 1.0 8V FIRE 2P. At .. Pl. '

SIENA 1.0 FIRE

ASTRA 2.0 15V SEDAN
DT, PC, AR FRIO.

AIR BAG, GO, \IE, TE. CR, AC, m. OH. IJOlN.REG" Al, Pl, su, HI, PC.
GOLFAUT2,0 TRIO, AG, 01 DH,lI, PC, Rll. VR.
CIVIC LX 2.7 AUT. AIR BAG. At. DT, OH, PL, PC, Rll. TEMP. TlOO. VOllUlEG. COllOO
A 160

BORA CONFOTUNE 2.0

AIR BAG, Al, COORO, CO, DI, Ott, miElOS ASS, IT, PC, lU.4P, TE,. VE, AR
PEUGEOT 407 2.0A

AIR BAG, A.C, Al. en. Or. 00. fIBS, PI.., PC, Rll..,. TEMR TE, YE, VOlIIJ 1IlEG.
SCENIC PAll.6 AIR BAG. A.C, AL, eo. ot OH, rn, U, PL, PC. RU.. ,. TEMP, TE, VE, Wl!ll. REG.
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II TE CONTEI?

O empresário e amigo Giovani Junckes
(Despachante Cilo) depois de muito tempo, vai
pegar umas merecidas férias. Para desestressar,
vai participar com alguns amigos da II Expedição
Transgarimpeira. A aventura está prevista para
iniciar no dia 3D de março às 6h da matlna, Já no

primeiro dia, serão 1 D49 km até a cidade de Nova
Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul. Depois .

fica mais light, passando por vários estados, mas
no 19° dia (17 de a bril) fica pesado de novo:
serão 1171 km de Imtubiara, em Goiás, até
chegar de volta em Jaraguá.

Nesta sexta-feira, alunos da Fameg colam grau
em Marketing.

Hoje, quem corta o bolo e recebe coro de parabéns
pela idade nova é Josemir Ramos. Os nossos

maiores cumprimentos.
Ontem, na primeira quinta-feira do ano, a Moinho
Disco esteve lotada e repleta de beldades de toda
a nossa região. É, o povo já estava com
saudades!

O nosso colega aqui do Correio do Povo, o jornalista
de esportes Julimar Tivato, tem que continuar
mesmo na sua profissão, onde ele' realmente
entende e muito do assunto, porque se fosse
depender do seu futebol para sobreviver, iria passar
fome. Ah, se iria!

O chefe de ga'binete da Prefeitura de Guaramirim ,

Lino Martini, que também é um dos organizadores
do Stammtisch na cidade, avisa que a 2° edição
da festa acontecerá dia 15 de julho. Volto ao
assunto.

A diretoria do Juventus lançou a campanha para
Sócio Geral e Sócio Arquibancada Coberta. O valor
da mensalidade é de R$ 25,00 para Geral e R$'
40,00 para Coberta. Maiores informações pelo
3276-3150 com a Jéssica.
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