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BRASIL

Presidente Lula
vai se encontrar

.

de novo com Bush
Os presidentes do

Brasil e dos Estados
Unidos vão discutir a

questão do Haiti.
Na opinião de Lula, o

país centro-americano já
conquistou a sua

democracia a 83

DE OLHO EM 2008

SDB começa
a se articular

para as eleições
Partido vai realizar um
trabalho de formação de

lideranças com o objetivo
.

de identíficar potenciais
candidatos a vereador em
2008. A decisão foi tirada
na reunião do partido
realizada no último
sábado, quando também

_

se abordou a convenção
para eleiçâo do novo
diretório, que acontece

�
em agosto. • 3

GRADES - Vende-se, 4 pi
janelas. R$ 300,00. Tr:
9975-5264.

GUARDA-ROUPA - vende
se, c/6 portas e 4 gavetas.
Tr: 3371-1364 ou 9976-

Rumo ao Mundial

O atacante Alemão e o levantador Jairo viajam amanhá para Saquarema (RJ), onde buscarão a vaga no grupo que disputará o Mundial

GUARAMIRIM Tempestade causa estragos
e mobiliza moradores em JS

JARAGUÁ DO SUL

Câmara presta
.

homenagem aos
" .

empresanos

Ex-funcionário
faz denúncia
contra secretário

2 34°
. MINIMA I MÁXIMA .

Professor de voleibol acusa
secretário de Esportes,
Nelson Boeira de Oliveira,
de estar envolvido com
irregularídades, incluindo o

.

pagamento superfaturado de
notas. Ontem, ele formalizou
a denúncia aos vereadores,
que deverão abrir uma
comissão.• 3

A tempestade da noite de
- domingo causou prejuízos em
[araguá do Sul. A Defesa
Civil e o Corpo de Bombeiros
atenderam 20 ocorrências
relacionadas à inundações,
destelhamentos e quedas de
árvores. No Estrada Nova
(foto) a família do

aposentado Neri de Góes, 55
anos, aproveitou a tarde para
limpar a casa e desentupir

_-

tubulações. • 5

A Câmara de
Vereadores realizou ontem
sessão especial pelo Dia
Municipal da Micro e

Pequena Empresa,
comemorado na próxima
quinta-feira, 29. Também
aconteceu a transmissão
da presidência da Apevi
para Custódio Vieira da
Costa.• 4

Sol com algumas nuvens

CONFIRA O MAPA DO
TEMPO.86
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• EDITORIAL

OPINIAO O CORREIO DO POVO

Um alerta
De Brasília vem a notícia

de que a partir desta semana

o., hospital Hans Dieter
SN'hmidt, Regional de Join
ville, será credenciado para
CIo realização de cirurgias
bartátricas, a redução do
estômago. O credenciamento
erp Joinville é provisório e

. e�tará em atividade por um

pJ:eríodo de seis meses a partirr
a publicação da portariac

,

nesta semana, e passara a

c�ntar com oito cirurgias/
rKês. Durante este período o

Ministério estará fazendo
Jina readequação financeira
p�ra analisar os custos do
étedenciamento em Joinville
e'.�a Secretaria de Saúde do
Estado deverá rever a rede

;,�,,,,;:,:',de>s hospitais catarinenses

i)��,>i onedenciados para apresentar
..

'

uma alternativa definitiva,;_..

,'.' �bre o tema.

:> Santa Catarina conta hoje
Gfilm cinco centros de referên-

Apesar da (boa) notícia
para Região, é preciso
lembrar que este tipo de
cirurgia não pode vir
como tratamento
isolado"

cia em cirurgia bariátrica
habilitados: Hospital Santo
Antônio (Blumenau}; Hospi
tal Governador Celso Ramos

(Florianópolis); Hospital
Homero Miranda Gomes
(São José); Hospital Univer
sitário da UFSC (Florianó
polis) e Hospital Geral Tereza
Ramos (Lages).

De acordo com o parecer
técnico elaborado pelo Mi
nistério da Saúde no final do
ano passado, alguns hospitais
catarinenses apresentam um

número baixo e regressão na

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

demanda de cirurgias reali
zadas desde seus credencia
mentos. A alternativa apon
tada pelo Ministério, da
Saúde, através de estudos
elaborados, é o descreden
ciamento de um dos cinco

hospitais, transferindo assim,
as atividades para o hospital
joinvilense.

Apesar da importância da
(boa) notícia para Região, é

preciso lembrar que este tipo
de cirurgia não pode vir
como um tratamento isolado
para os casos de obesidade.
Vários problemas têm ocorri
do com os pacientes em

virtude da falta de acompa
nhamento psicológico e

nutricional. Mais do que
credenciar, o Ministério e a

Secretaria de Saúde precisam
oferecer reais condições para
que haja uma alta taxa de
sucesso nesse tipo de
procedimento.

, ENTRE ASPAS
.
ft

t

, ,
O que está previsto para Santa Catarina é algo fantástico. Rodovias, ferrovias,
aeroportos, energia. Tudo isto está contemplado".
Senadora Ideli SalvaHi (PD, discorrendo sobre o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O'

''f-ui abençoado pelo dinheiro, mas não me trouxe felicidade. Tive que procurá-Ia em outro lugar e a

encontrei, mas é muno difícil falar dessas coisas".
R'óbbieWUliams, cantor britânico, que recentemente concluiu tratamento para se desintoxicar das drogas e do
álcool.

'�f) Brasil está num momento muito bom da sua política intemacional. Às vezes, as coisas demoram
mais do que a gente gostaria, porque todo mundo quer levar vantagem".
luiz Inácio lula da Silva, presidente, sobre acordos políticos internéfCionais.

• PONTO DE VISTA
,(

Nova fase do Brasil: O
Crescimento artificial

O Produto Interno Bruto -

liB - é a soma de todas as

riquezas geradas em um país em
um determinado ano. A res

ponsabilidade deste cálculo é
do IBGE - Instituto Brasileiro
r

de Geografia e Estatística, que
6kganiza estatísticas dos diversos

. ? A • •

setores econormcos para somar

todas as contribuições e com

isso, traçar um quadro do
tamanho da economia do país,
Por exemplo, uma empresa
têxtil que vende uma coleção
por R$ 1 milhão, após gastar R$
600 mil na produção, contribui
para o PIB com R$ 400 míl,
( Pela nova metodologia do
�GE, o recãlculo do PIB de
�onstra que a economia brasi
leira é 10,9% maior do que se

imaginava. ;Em 2005, o PIB
estimado pelo novo cãlculo foi
de R$ 2,148 trilhões. Também

houve a demonstração numé
rica de que o crescimento da
economia no governo Lula foi
maior do que o apontado pela
metodologia anterior em 2003
(0,6% maior), 2004 (0,7%
maior) e 2005 (0,6% maior).

O cálculo do PIB feito
anteriormente não estava

errado - obedecia a uma meto

dologia aceita internacional
mente, normalizada pela ONU.
Segundo Roberto Olinto
Ramos, coordenador de Contas
Nacionais do IBGE, "o cálculo
vaimelhorar, vai ficarmuitomais
referencíado na realidade", Em
termos gerais, pode-se dizer que
a nova contabilidade detecta de
forma mais precisa o peso do
governo na economia (atual.
mente num patamar de 15% do
PIB).

Mas ... você se sente 11%

.Randal Gomes Respeitando o dom de ser capazCoordenador de Relações
Institucionais e do curso de
Comércio Exterior da Fatej.

mais. rico? Sua empresa está
11% maior do que estava há
duas semanas, mediante o

cálculo anterior do IBGE? Algo
perigoso - e sobre o qual deve
mos refletir - é de que se a nova

metodologia apontasse um

crescimento 11% menor, talvez
estes dados não viessem a pú
blico ou então a nova meto

dologia seria desacreditada.
E esta nos mostra que

sempre que ficamos sujeitos a

governos de direita ou esquer
da, estes tentam nos conven

cer que o que estamos vendo
não é exatamente o que existe
ou está. Há muitos anos atrás,
o então Ministro Rubens
Rícu-perc disse em off numa
repor-tagem: "o que é bom a

gente mostra, o que é ruim a

gente esconde'. Mais clare,
impossível!
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Bloqueio do
,

As dores do Projeto para o
bluetooth PIB revisto Brasil de 2022
Diversos fóruns na Internet Os ministros Guido Mantega, É séria no Planalto a conversa'
expressam o da Fazenda, e Paulo Bernardo, do projeto de vinte anos.
descontentamento de do Planejamento, preparam- Calma, para o Brasil - e não
Clientes da Vivo com se, agora, para administrar as para Lula, do jeito que vocês
aparelhos da LG com a demandas que começam a estão pensando, galera. Lula
tecnologia bluetooth, pois surgir depois da revisão do até pensa em ire, quem sabe,
só depois de adquirir o crescimento da economia voltar em 2014. Mas continua
aparelho é que descobriram brasileira nos últimos anos repetindo que essa coisa de
que essa função vem levada a efeito pelo IBGE. A virar Chávez está fora de
bloqueada pelo fabricante, primeira delas virá dos setores cogitação. Ele acha que foi
por exigência da operadora. da saúde. Recalculado o PIB mal interpretado ao falar de
Para transferir arquivos de para cima, caíram em relação vinte anos no discurso da
toque para o ceJular ou a ele, proporcionalmente, os posse dos novos ministros na
arquivos de imagem é investimentos em saúde. sexta-feira. Mas o fato é que o
preciso baixá-los do site da Considerando-se o novo governo está elaborando um
Vivo, pagando as despesas tamanho da economia projeto para O Brasil de 2022,
de compra dos produtos e nacional, o governo não teria coincidindo com o
tráfego pela Internet. A Vivo cumprido as determinações bicentenário da
alega que estes são legais de aplicação de Independência. Mais do que
programas desenvolvidos recursos no setor. Os dois festa comemorativa, é uma
por parceiros e, por isso, ministros deverão ainda tentativa de pensar os
são cobrados. A LG diz que iniciar negociações para desafios do país nas
as informações relativas às modificar alguns pontos da ' diferentes áreas, fazer
modalidades de uso do Lei de Diretrizes prospecções e projeções,bluetooth constam no Orçamentárias (LDO), aqueles pensar em metas e cenários e
manual do aparelho. Não há cujas metas estão atreladas ao dirigir os esforços do
dúvida quanto ao valor do PIB. Um aspecto é a governo - dos governos,
descumprimento do Código meta de superávit primário, esperam eles - para um
de Defesa do Consumidor, cravada em 4,25% do PIB. projeto de longo prazo. Seria'
pois o usuário não tem sido Mantega quer reduzi-Ia para um projeto de Estado, macro, ...,

avisado previamente das um número abaixo de 4%, a ser seguido pelo diversos
limitações de uso da para manter mais ou menos o governos que se revezarem
tecnologia. mesmo valor em reais. até lá.

�h"p:llm.rlaln.sdDlcI.lDlha.bIDg.uDI.cDm.br �bIDg,.stadaD.CDm.br!bIDIIiID�.m.rcID � bIDgdosbIDg.bllg.lg.com.br

• DO LEITOR
.Oscar Luiz Maba
Coordenador do CW - Centro de
Valorização da Vida

Vivemos num mundo de assunto, tanto que expressões atropelando, rejeitando opini-
muitos falantes e poucos muito usadas sâo: "eu acho" ões divergentes ou demons-
ouvintes. Esta frase de Carl ou "você deveria" ou ainda "se trando desinteresse pelo que o
Rogers traduz de forma clara eu fosse você ..." e assim, tira- outro acredita ser bom. �

a necessidade de o ser humano mos do outro seu espaço para O treinamento inicial para
comunicar o que sente, o que organizar suas próprias idéias, ser um voluntário doCW tem ,

vive. Quando isso não ocorre, já que além das suas difi- como base desenvolver a
_,

-

a pessoa se frustra e sofre culdades, acrescentamos nos- humildade, reconhecendo a

muito. Minimizar esse sofri- sas críticas pessoais. liberdade de expressão de cada
menta é o trabalho do cwo Ao respeitar a indivi- pessoa.

Podemos perceber, nesse dualidade e a maneira de se Quando reconhecemos que
"mundo de muitos falantes", expressar de cada ser humano, a sabedoria - uso inteligente
que um dosmaiores obstáculos os voluntários doCW propor- do conhecimento - não o saber,
à verdadeira comunicação cíonarn uma "comunicação é a força capaz de mover o

(aquela onde existe hones- . empática" onde a confiança homem em direção ao amor

tídade, amor e confiança) é o substitui a crítica, e a ace i- universal, entendemos que
julgamento. Quando alguém tação o julgamento. nossa comunicação pode ser

tenta falar sobre uma situação Talvez não existam "poucos melhorada reconhecendo
delicada que está vivendo, o ouvintes". O que ocorre é falta nossos ltmítes e "sentíndo" que
primeiro impulso de quemouve de sensibilidade de quem ouve ouvir realmente é um ato de
é oferecer sua opíníão sobre o não o outro, e sim a si prõprío, amor.

Os textos para esta coluna deverAo tor no máximo 1.680 earee, ronte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redaçAo@ocorrelodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa ru-:Postal19, É obrigatório Informar nome completo, proflssAo, "'CPF e '" telefone (* nAo. serão publicados), '4,-
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,NCONTRO: DIRETÓRIO SE REUNIU SÁBADO PARA TRATAR DA CONVENÇÃO DO PARTIDO E ELEiÇÕES

SDB forma lideranças em

usoa de candidatos para 2008
�Sigla Quer identificar
IJames de peso para '

disputar vagas na

Câmara de Vereadores

éAROLINA TOMASELLI
JARAGÚÁ DO SUL

O PSDB de Jaraguá do
Sul. vai realizar um trabalho

de formação de lideranças
com o objetivo de identificar

potenciais candidatos para

disputar vagas na Câmara de
Vereadores, nas eleições
municipais do ano que vem.

� decisão foi tirada na

reunião do partido realizada
no último sábado, e que
�ontou com a presença de 76

pessoas, entre filiados e

simpatizantes, incluindo o

presidente estadual Dalírio
Beber.
A idéia, explicou o ex

preft;it�': IHneü' Pásdld',; é:;' L; f I ,I... : , �'
..

•

envolverbairros e segmentos
cÍa sociedade, "que vão pas
sar por um trabalho de

informação e formação". A
programação das palestras

� ainda será definida, mas,
-

segundo Pasold, não haverá
necessidade de fazer inscri

ção. ''As pessoas vão ser con

vidadas a participar. ,E este

fiscais foram entregues. Já;,
durante os [oguinhos realiza-O

Ex-funcionário da dos no mês de agosto, erne
Prefeitura, Altair José Burger Mafra, afirmou ter preset{iv
formalizou ontem à tarde, em ciado um servidor público''

, reunião com os vereadores, pedir recibo em valor superiót=!
denúncia de supostas irregu- ao gasto em restaurante.: . te:>

laridades contra o secretário Burger acusou, iiridax,'3
de Esportes, NelsonBoeira de funcionários da pasta dê'3
Oliveira. Formado em Educa- ton�arem bebida alc�lica e�
ção Física, Burger foi professor alojamentos e dormirem no

.

de voleibol do município de mesmo quarto de atletas entlt
junho de 2003 até janeiro 14 e 16 anos, durante eventos"

,

.
.

: 'JHdeste ano, quando foi esportivos em outros mumcl\A
exonerado do cargo de ACT pios.O professor tambémCit9¥u
(Admitido em Caráter Tem- um funcionário da Secretari�tJ
porário). responsável pela modalidade,

No encontro de sábado, partido começa a delinear estratégias para as eleições municipais Umadas principais denún- de atletismo, de receber horas,
será um dos critérios para tidos que estivemos coliga- trampolim", adiantou. , cias está relacionada aoCam- extras indevidas. ,;3'
escolha dos candidatos. dos em 2004: Pp, PFL e o CONVENÇÃO peonato Municipal de Volei- Ao ser questionado, o e*b\\';r\�
Queremos buscar e instruir próprio PV Só vejo como Com cerca de 1,5 mil 'boI, realizado de 17 de setem- servidor negou ter trazido àID 7:�!
lideranças, mostrar o que é muito improvável uma alian- filiados, o PSDB de Jaraguá bro até 4 de novembro de supostas irregularidades 111

servereador, para o PSDB ter ça com o PT", resumiu Gar- do Sul realizará no dia 19 de 2006. Organizador do evento, público pelo fatode ter sídee

condição de oferecer can- cia. agosto a convenção para o professor afirma que o demitido. Disse que somente

didatos que possam ser Um dos cotados para eleição do novo diretório. campeonatotevecustodeR$ este mês conseguiu levantáf

eleitos", disse. �
uma possível candidatura a São 45 membros efetivos, 15 875,00, valor das despesas com as provàs que o permitiram-

Além de ampliar a no- prefeito, o ex-prefeito lrineu suplentes e 21 delegados arbitragem. A Secretaria, formalizar a denúncia. "Não
minata da sigla na disputa Pasold não nega o interesse que, uma vez escolhidos, entretanto, teria emitido dois tenho nada contra o prefeit�,
proporcional, o partido tam- no páreo, mas cita outros definem os integrantes da recibos, em nome da Asso- mas espero providências",
bérn já começa a se preparar nomes, como a dopresidente executiva, composta por ciação .Guaramirense de declarou. O líderde governq,
para a eleição para prefeito. da sigla e o de Niura Demar- presidente, vice-presidente, Á�biÓ'b�' �otalizan�O' R$, 1;6:".r !-L��l�,t�h��::�hió�in� _(pFl...

·

O
-,

'presidente do diretó- chi dos Santos, trldicada' secretário, tesoureiro e dois =mil. Captas' das notas de " -drsse"que var·levar as mfel
rio, vereador. Eugenio Gar- pelo partido para voltar à vogais. O atual presidente, empenho. e dos recibos foram mações ao. conhecimento do
cia, prefere ainda não. falar Secretaria de Desenvolvi- Eugênio Garcia, em princípio entregues aos vereadores. prefeito Mário Sérgio. Peixé}"
em nomes, mas afirma que o menta Regional. "O PSDB n�o é candidato à reeleição. Ü ex-servidor também (PFL). Já o presidente da C�!3
PSDB deve encabeçar cha- tem uma posição de que se "E salutar para o partido que ;c; (disse que despesas com ali- mara, Evaldo Junckes (�
pa, a exemplo das últimas a Niura for indicada secre- haja esta renovação", deferi- mentaçâo de atletas durante afirmou que cabe agora a&�

eleições municipais. "O par- tária regional, em princípio deu. Segundo. ele, a inten- torneio em Timbó, emmarço. vereadores encaminhar a

tido tem candidatos a iremosrespeitaraindicação. ção é lançar chapa única, de 2006, foram pagas pelos apuração das denúncias.atra"
candidato. a prefeito, mas Ela deverá ficar no cargo o que deve ser definida já no alunos e por ele, mas atéagora vésde urnacomissâo provísóríâ
estamos abertos a conversas, mandate todo, até porque mês de julho o partido. O o dinheironãofoireembolsado ou de uma Comissão de liiJ
principalmente com o.S par- não estará lá como simples mandato é de dois anos. pela Secretaria, onde as notas quérito. (CT)

PIERORAGAZZI/OCP

Mobilização
Lideranças comunitárias do

Bairro Tifa Martins e da
Comunidade Madre Paulina

pretendem mobilizar os

.moradores para, no primeiro

.caso, trocar o nome para
,�anta Ana e, no outro, criar o

Bairro Madre Paulina. Elas
(fmam à Prefeitura buscar

� Itpformações sobre as

"=''! rpossibílidades.
f, Especula-se que moradores
slo Água Verde também

querem substituir o nome do
�bairro para São Judas.
�)'

;Salário
(í Se for aprovado o reajuste de
'12.6,5% nos salários, opresi-dente

.

9Lula (PT) passará a receber
mensalmente R$ 11.239,24 e

t dada um des 34 ministro R$
�..l 0.578,11. Atualmente, Lula
.ganha R$ 8.885,48 e um

ministroR$ 8.362,80.
Já' o prefeito Moadr'

Bertoldi (PR) ganha R$ 15,6
� mil e cada secretário R$

7.996,64.

. �

Ex-funcionário acusa r

secretário de Esporte8l
GUARAMIRIM

"

'1'iIlI

Empecilho
o sub-coordenador de

Conselhos da Prefeitura,
Edson Piotto, confirmou a

consulta de ummorador sobre
a legislação. pertinente. Disse
que, embora não haja lei

específica, é muito difícil a

mudança de nomes em

virtude dos estabelecimentos
comerciais. ''A alteração traz

uma série de transtornos",
disse.
A substituição do. Tifa

Martins por Santa Ana é uma

velha reivindicação.

MOSAICO

Estratégia
o ex-deputado estadual

Dionei da Silva (PT) não-

esconde de ninguém o desejo.
de disputar pela quarta a

.

Prefeitura de Jaraguá do Sul.

Já articula apoios no diretório
local e prepara se para botar .

o bloco na rua a partir do

próximo semestre.

Descarta aliança com o PR

do prefeitoMoacir Bertoldi e
como PP.

Aposta
Nas rodas políticas, as

apostas são que o PT de

Guararnirim dispute as

eleições do. ano. que vem com

chapa pura. Explica-se: PFL
e PPmanterão a atual aliança,
talvez corn a inclusão. do.
PMDB do. governador Luiz
Henrique, e PPS e PSDB
tendem a repetir a coligação
de 2004.

Articulações
Em Massaranbuda, é dada

como certa? candidatura do.
vice -prefeito Fernando
Reinke (PSDB),comoapoio.
do prefeito.Dávio Leu (PFL).
PMDB, PT e ,PP ensaiam

uma aliança, mas as chances
são pequenas, segundo.
representantes dos partidos.
"Somos adversários", resumiu
umdeles.

"

Paraolímpicos
O presidente da FME (Fundação Municipal de Esportes),

Jean Leutprecht, apresentou ontem aos vereadoresd�
[araguá do. Sul o Projeto Paraolímpicos do. Futuro, uma
iniciativa do Comitê Olímpico. Brasileiro em parceria com�
FME e Secretaria de Desenvolvimento. Regiorial. O objetivo
é capacitar professores para trabalhar com deficientes.

Na oportunidade, Leupretcht apresentou também :@
logomarca do. Parajasc, que acontece em julho, nomunicípioh

.ru

Troca-troca
.

lq
.

A se manter o ritmo do troca-troca partidário, em breve �
oposição transformará num pequeno grupo. na Câmar��
Federal. Da eleição do ano passado até hoje os três princip�t�(,
partidos oposicionistas - PSDB, PFL e PPS - já perdepl1}j
juntos 22 parlamentares. ?i
O PSDB elegeu 66 deputados, empossou 64 e çont,;a.J

atualmente com 58, mesmo. número do. PFL, que fez 65 �(
tinha 62 na posse. O PPS elegeu 22, empossou 17 e tem ho.jtt1
15.

Motivo

'q
.

'Ii)

A primeira causa da corrida para-o colo quente do governo
é a infidelidade partidária, seguida pelos interesses próptio�

. dos deputados, que se abrigam nas legendas da base aliada'
para se benefíciar do. poder,

. )j

Essa desfaçatez sempre ocorreu. E só deixará de existir'
quando' o eleitor estabelecer critérios mais rígidos e sério�
na escolha dos "representantes".

,I)
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DEDICAÇÃO: "ÀS 7H ELE JÁ ESTÁ PRONTO PARA IR JOGAR", DIZ AVÓ DE PARTICIPANTE
4a Feira do Livro
será aberta h,ojeEscola de futebol de campo

faz sucesso entre crianças\

JOINVILLE entre às 10 e às 18 horas no

domingo. '9
Para quem gosta de ler,:O

esta é a oportunidade de b!
comprar peças até 20% mais

Obaratas daquelas encon

tradas no mercado. AlémAi,
disso, os interessados podemjg
aproveitar e assistir a pales
tras, sessões de autógrafos.l
debates, momentos de decla- rJ
mação de poesias, contação.l �

de histórias e apresentações 2

artísticas. O tema escolhido I _

para este ano engloba duas 'fU

vertentes: a literatura e a') G
música. 'A programaçãour
completa e outras infer- 3iJ

mações estão disponíveis no rI�[

site www.institutofeira- ,i
dolivro.com.br ou pelo te-m

lefone (47) 3422-1133. (KE) ot\

Começa hoje, às 10 horas,
a quarta edição da Feira do
Livro de [oinville. A progra

mação inclui participações
como a do músico e escritor
Arnaldo Antunes, na terça
feira, e de Lucinha Araújo,
nome importante no livro "O
Tempo Não Pára", que trata

sobre a vida e a obra do ídolo
do rock nacional, Cazuza.

Organizada pelo Instituto
Feira do Livro, a iniciativa se
estende até o dia 5 de abril
na Praça Nereu Ramos, na
Rua do Príncipe, Centro da
cidade. O horário de aten

dimento é das 9 às 21 horas,
de segunda a sexta-feira, das
9 às 18 horas no sábado, e

I ,

Projeto é mantido
pela Prefeitura em

parceria com a Dom
Pedro e o Juventus

KELLY ERDMANN
CORUPÁ

O aposentado Heinz
Gaedke tem uma missão a

cumprir todas as segundas e

quartas-feiras pela manhã.
Ele é o responsável por levar
o neto Vinícius de Oliveira
Gaedke, de 8 anos, aos

treinos da escola de futebol
de campo iniciada este mês

graças à uma parceria entre

Prefeitura, Sociedade Dom
Pedro e o Juventus, de
Jaraguá do Sul.

,O ,menino é uma das 200

crianças inscritas no projeto
e pratica o esporte com rigor
três vezes por semana.

Exemplo desta dedicação é'

que Vinícius não dá trégua
ao avô. "Às 7 horas ele já
bate na porta de casa e está

pronto para ir jogar", explica
Gaedke lembrando que as

aulas começam apenas às 10
horas.
A dedicação não é sem

Vinícius Gaedke é um dos 200 inscritos na escola de futebol e sonha em seguir carreira de centroavante

Moradores limpam SC-416;�',motivo. O jovem sonha com
a carreira de centroavante,
assim como a maioria dos
que dividem o campo
durante os jogos de futebol,
todos supervisionados por um
profissional de educação
física. Segundo o professor
Vilson Teodósio, descobrir
talentos também é um dos
objetivos da escola, mas, em
longo prazo. Por enquanto, a
meta é recrear e, mais tarde,
levar os novatos a compe
tições diversas.

O projeto beneficia

meninos de cinco a 17 anos, cícios físicos. Isto porque,
separados em quatro catego-: conforme João Gottardi, da
rias: sub-nove; sub-12; sub-l-l; Divisão de Esportes da
e sub-L'. Os treinos aconte- Prefeitura, a escola de fute
cem em horários pré-determi- bol foi incluída no programa
nados na Sociedade Dom Segundo Tempo do Governo
Pedro e não geram custos aos Federal. Assim, na, segunda
participantes. Conforme Teo- quinzena de abril, vai ser
dósio, as crianças recebem beneficiada com bolas, redes,
acompanhamento e tem / e R$ 1 para garantir a ali
acesso aos materiais neces- mentação de cada inscrito no
sários às aulas de forma gratui- período de aula. Interessados
tamente. em participar podem procu-

Em breve também é rar aDivisão de Esportes para
provável que elas ganhem um obter mais informações a

lanche ao terminar os exer- respeito.

sermais estruturados", afirrria. orr
Ivo Schmitt Filho, secre-v-,

tário da SDR (Secretário de I,'

Desenvolvimento Regional) de61
Jaraguá do Sul, disse que o he
trabalho que cabe ao Estado I{>

está sendo feito. As roçadas da
rodovia começaramna quinta
feira da semana passada na

Serra. "O trabalho da SDR

apenas coincidiu com a ação
dos mor�dores. Enalteço a

atitude da comunidade, de:n
forma alguma sou contrário a

isso". Segundo Ivo, existe um

projeto de reurbanização da�(;b
rodovia, que ainda precisa ob
passar' pela Assernbléiamr

Legislativa. "Enquanto isso!.;?£
não acontece, a SDR:::Ib
continuará com o que é seu-ih
dever", explica. � b

ol,
110

Moradores da Barra do Rio
Cerro começaram um trabalho
de abertura do acostamento da
rodovia SC- 416 no fim-de
semana. Contrataram uma

patrola e abriu cerca de dez
quilômetros.

Ismar Imroth utiliza o

trajeto para ir ao trabalho de
bicicleta e quando chove o

mato fica molhado e molha
também os ciclistas e pedes
tres. ''As vezes somos obrigados
arriscar a vida ao subir no
asfalto, por' 'não ter um

acostamento adequado",
reclama. Outro fator levantado
pelo morador é a parada de
ônibus. "O ônibus pára
praticamente na metade da
rodovia, o que pode causar um
acidente, os pontos deveriam

Caminhada Ecológica
reúne-300 pessoas

4º ano Marista visita o
Museu Emílio da Silva

No dia 14 de março, os alunos dos 4ºs anos do Colégio
Marista São Luís, visitaram o Museu Emílio da Silva.

Muitos deles já conheciam o museu, mas desta vez avisita

teve outro enfoque, ou seja, conhecer fatos interessantes
da história de Jaraguá do Sul. Este tema já vinha sendo

abordado em sala, e é 'fundamental as crianças terem

contato com o,utras formas de documentos, sejam eles:

(iconográficos, materiais, escritos ou orais).
Para ser significativo para elas, era necessário visualizar

objetos utilizados pelos colonizadores, primeiros habitantes,
conhecendo alguns costumes da época e assim fazendo

relação com as descobertas feitas em sala.

Como os alunos mesmo destacam: "A visita foi muito

interessante, descobrimos coisas novas e aprofundamos
nossos conhecimentos sobre a história do nosso município".

PIERO RAGAZZI/OCP

Cerca de 300 pessoas,
entre crianças, jovens, adul
tos e idosos, participaram no

último domingo da Ca

minhada Ecológica em

homenagem ao DiaMundial
da Água (22/03) no Parque
Malwee. O percurso foi uma
volta no Parque que compre
endeu a distância de 3,5 km.
O objetivo da caminhada foi
levar as pessoas a refletir sobre
a importância da preservação
da água, além da atividade
física.

Elga Hanemmann, 72
anos, coordenadora doGrupo
de idosos da Barra, foi um.
exemplo de persistência e

conscientização. "Eume sinto
muito bem. Sempre estamos

participando dos eventos

aqui, no Parque Malwee.
Levamos muito a sério". Ela
lembra que a água é sinô
nimo de saúde. "Não pode
mos deixar faltar porque sem

água nós não vivemos. De uns
anos para cá diminuiu e

muito o volume de água e

aumentou a poluição",

HOMENAGEM

uq

ob

descreveu.
Adriana Tribess, Pro

gramadora de produção, 24
anos, lembra a' escassez de

água e adverte sobre a sua .

importância. "Estamos aqui
para refletir sobre a rele
vância deste bem. Vemos

pessoas lavando calçadas e

carros, temos que usar, só
• '1'\.' "

que com mais consciencia ,

lembrou.
Esta foi a primeira edição

da Caminhada Ecológica em
comemoração ao dia da

água. A Malwee Malhas

pretende repetir o evento

todos os anos para lembrar a
data.

A Câmara de Vereadores homenageou ontem a Apevi, numa-i"
referência ao Dia Municipal da Micro e Pequena Ernpresa.vb
comemorado na próxima quinta-feira, 29. Na oportunidade, o ex- ':B
presidente da entidade, Valério Junkes, destacou a importânciaa
do associativismo. Também aconteceu a transmissão de carúo.,
de presidente da Apevi. Custódio Vieira da' Costa assumiu a.E�
presidência no lugar de Márcio da Silveira, que se licenciou. Costa:;;;
era vice-presidente da Apevi e vice-presidente da Acijs paribf./z;
assuntos de micro e pequena empresa.
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EMPESTADE: ONZE BAIRROS DO MUNiCíPIO PODEM TER ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO
i�
''"'lIIj

Moradores se mobilizam para arrumar os estragos
�

.

Defesa Civil e
Bombeiros atenderam
mais de 20 ocorrências
no domingo à noite

CESAR JUNKES/OCP �.
Nova, um córrego transbordou
e oito casas alagaram. A
família do aposentadoNeri de
Góes, 55, passou o dia

limpando a casa e desentu

pindo tubulações. A água
subiu cerca de 60 centímetros
dentro de casa e eles perde
ram sofá, três jogos de cama,

comida e documentos. No
SantoAntônio, os moradores
do Loteamento Souza fizeram
mutirão para retirar lama das
residências. Na Rua RI 008,
um deslizamento de terra em

um barranco assustou o pintor
Alzemiro Luiz de Oliveira, 45,
que mora na área de risco há
12 anos. "Tenho medo do que
possa acontecer, pois o quarto
da minha filha fica de frente

para o barranco", comentou.
Na Tifa Monos, a estrada

de acesso transbordou e ficou
interditada durante parte da
manhã. No Jaraguá 84, o

vento destelhou casas. Perto
da Escola Luiz Gonzaga
Ayroso, uma residência foi

atingida por uma árvore e foi

interditada, mas ninguém se

feriu. Os moradores estão

hospedados na casa de vizi

nhos. A última vez que o

município foi atingido por uma
tempestade nessas proporções
foi em dezembro do ano

passado.
ABASTECIMENTO

O Samae diz que hoje pode
haver interrupção no abaste
cimento de água nos bairros

.

Nereu Ramos, Ribeirão Cava
lo, Três Rios do Norte, Três
Rios do Sul, Santo Antônio,

. EstradaNova, Chico de Paulo,
Tifa Martins, São Luís,
Jaraguá 99 e Jaraguá 84. O

problema é causado pelo
rompimento de uma adutora

(duto que liga as fontes de
abastecimento de água bruta
às estações de tratamento)
que abastece esses bairros,

.

devido a chuva de domingo.
Ontem, moradores dos
loteamentos Souza (Santo
Antônio) e Ouro Verde

(jaraguá 99) ficaram parte do
dia sem água.

OAIANE ZANGHELINI
I ARAGUÁ DO SUL

Ontem o dia foi dedicado
J à limpeza das casas atingidas
ela lama, devido à tem

estade de domingo à noite.

A Defesa Civil e o Corpo de
Bombeiros atenderammais de
20 ocorrências relacionadas à

inundações, destelhamentos e .

queda de árvores. Os bairros
.

mais atingidos foram Jaraguá
84, Jaraguá 99, Santo

Antônio, Chico de Paulo, Tifa
Monos e Estrada Nova.

No Chico de Paulo, um
ibeirão transbordou, invadiu
uma mercearia e estragou
móveis e mercadorias. "Não

conseguimos salvar o cachorro
do vizinho e ele morreu

afogado", lamentou a proprie
tária Maria Eloir Moreira de

Souza, 62 anos. No Estrada

.;,

.1)
,
,J

No Chico de Paula, família trabalhou para limpar mercearia invadida pela lama no domingo à noite d

Bairro Itoupava-açu é de Schroeder
CESAR JUNKES/OCP

SCHROEDER

Agora é definitivo. Uma
;,_.,.� /

das principais reivindicações.
dos cerca de 1,3 mil habi
tantes do Bairro Itoupava
açu virou realidade. Depois
de mais de uma década de
discussões a localidade
deixou de pertencer a

[oinville e foi anexada
oficialmente a Schroeder.
Amodificação, comemo-

rada pela população, encurta
distâncias e deve facilitar o
atendimento às solicitações
destas pessoas junto ao poder
público. Segundo cálculos
dos moradores, para sair do

Itoupava-açu a fim de fazer

?'>4ualquer coisa no Centro de
[oinville é preciso enfrentar
em torno de 70 quilômetros
de estrada. Já quando a idéia
é se deslocar até Schroeder,
essa soma chega apenas a'dez
milmetros.

. O fato de estar longe
geograficamente também
reflete nos hábitos dos que
vivem naquele bairro.
"Nunca me sentijoinvillense
de alegria e entusiasmo",
afirmou a secretária Lindarnir

Bagatoli, na localidade há 46
anos. Para ela, mesmo

sabendo que a ampliação dos
serviços municipais pode
demorar a se tornar reali-

•

População comemorou a integração do bairro a Schroeder

dade, a transmissão "é uma prestados até hoje por parte
conquistá". de Joinville, o prefeito Marco

O prefeito de Schroeder, Tebaldi se defendeu. De

Felipe Voigt, tem opinião acordo com ele, "a distância
semelhante e explica que a dificultou os atendimentos".

partir de agora vai investir no Como exemplo cita a von

local sem a preocupação de . tade, não concretizada, dos
realizar ações ilegais, contrá- moradores quanto à pavimen
rias à cidade vizinha. Entre tação de ruas. Sobre isso,

.

as projeções futuras estão ainda explica que "se dei
investimentos em saúde, xamos de fazer não é porque

educação e infra-estrutura, não queríamos, mas, porque
principais solicitações da temos 700 quilômetros de ruas
população. urbanas sem asfalto no

Quanto à falta de serviços município". (KE)
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1I101:to VERMQNT
O prazer de morar bem

engenharia construções
Construindo qualidade de vida

www.hexagonalengenharia.com.br
Fone/fax: 47 3275-1447

Central de Atendimento - Rua 13 de maio,
esquina com Jacob Gesser (Champagnat) - Amizade
Hexagonal - Rua Fritz Bartel, 77 - sala 01 - Baependi
Agende uma Visita à Construção
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, TALENTO LOCAL: JAIRO E RODRIGO "ALEMÃO" EMBARCAM AMANHÃ PARA SAQUAREMA, NO RIO DE JANEIRO

Rodrigo Alemão e Jairo embarcam amanhã para o Rio de Janeiro e disputam vaga na Seleção que disputará o Mundial

Dois jaraguaenses convocados

para Seleção Brasileira infanto
o atacante Alemão
esteve no grupo
campeão sul-americano
no ano passado

JULIMAR PIVATTO
�ARAGUÁ DO SUL
"

>.

,

, A safra de talentos do
�vôlei masculino jaraguaense
:continua rendendo bons
frutos, O mais novo deles é o

levantador Jairo que foi
convocado pela primeira vez
;para a Seleção Brasileira
.Infarito-Juvenil (até 18

'anos). Junto com Rodrigo
Alemão, campeão sul-ame-

ricano no ano passado, ele
embarca amanhã para Sa

quarema (RJ), onde participa
da primeira seletiva para o

Mundial da categoria, que
acontecerá em agosto, no

México.

]airo tem uma história
curiosa no voleibol. Come

çou há seis anos como ata

cante e, nos últimos tempos,
ganhou a vaga de levantador
e já foi convocado para a

Seleção Brasileira. "Foi a

melhor coisa que aconteceu.

'Espero "treinar bastante e

evoluir meu estilo de jogo",
comemorou. Ele espera ser

bem recebido pelo grupo, já
que conhece a maioria dos

convocados, por ter atuado
contra eles em diversas

oportunidades. "Estando

junto com o Alemão também
sei que vou me sentir mais à

vontade".
O atacante Alemão acre

dita que não tem preferência
na lista final para o Mundial,
mesmo tendo participado do
sul-americano em 2006. "Não
estaria na seletiva senão fosse
assim. Mas acredito que
evolui bastante e quero estar

entre os 12 convocados",
afirmou. Antes de ir para o

Mundial, a Seleção fará uma
série de amistosos no Rio de

Janeiro e na Europa. Alemão
disse também que já recebeu

propostas de outras

equipes, mas que decidiu
ficar aqui. "Sei que o

trabalho feito em ]araguá
do Sul é um dos melhores
do Brasil e não vejomotivo
para sair tão cedo", afirmou.

O coordenador da

modalidade, Benhur Spero
tto, comemorou a convo

cação dos atletas. "Hoje sei

que somos uma referência
no vôlei. Recebemos mui
tas ligações de pessoas que
rendo jogar aqui. Isso
mostra que o nosso trabalho
vem dando certo e parcei
ros como a FME e. aMarisol
fiquem tambémmotivados
com os resultados", afirmou.

TRAVESSIAS

-

Soellen Bozza em

.tereelrn no circuito
A nadadora da Ajinc/

Urbano/FME terminou em

terceiro lugar na classi

fícação geral do Circuito de
Maratonas Aquáticas de
Santa Catarina. Acampe-
.tiçâo terminou sábado, na
Travessia do Paru, em

Florian6polis, e Soellen
Bozza terminou em quinto
'Iugar, Por categoria, Hen
rique Fructuoec ficou em

terceiro na 14·16 anos e

Felipe Mathias terminou
também em terceiro na 11·

..-:, 13 anos.

COPA CEJ

Definidos os grupos
do mundial de clubes

Jonathan Mandalho
em terceiro no triatlo

A equipe Malwee/CE]/ DIVULGAÇÃO

FME venceu as duas

categorias na Copa CE] 100
anos, que aconteceu fim-de
semana no Parque Malwee.
Na sub-l Z, os [araguaenses
bateram o [oinvílle por 6xl e
na sub-If a vítima foi a

.

Apama/Blumenau, que

perdeu por 5x2. A

competição foi em come

moração ao centenário do

Colégio Evangélico e juntou
quatro equipes ern cada
categoria, todas candidatas
ao título estadual.

JARAGUÁ DO SUL
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• LINHA DE FUNDO

Juvantus
A torcida já se mostrou

impaciente com o time, Não
dá para entender o que
aconteceu com um time que
manteve a base do turno,
onde foi vice-campeão, e cai
de produção assim no

retumo. De qualquer maneira,
é bom tomar cuidado, senão
a Série C fica apenas no

sonho, como aconteceu no

ano passado.

Tiro na Copa do Mundo
o jaraguaense Samuel Lopes viaja na sexta-feira para os Fort

Benning, nos Estados Unidos, onde disputará a Copa do Mundo
de Tiro Esportivo. Junto com a Seleção Brasileir-a, Lopes usa a

competição como preparativo para os Jogos Pan-Americanos.
Ele retorna para Jaraguá do Sul no dia 9 de abril. Esta é a nona

vez que Lopes disputará a Copa do Mundo. A primeira vez foi
em 1999, na Alemanha, onde foi mais duas vezes, somando
com mais quatro da Itália e uma vez do Brasil. Lopes participará
das provas de carabina deitado.

Definidos os grupos
do mundial de clubes

Futebol sete
Automóveis Jaraguá e

Kiferro são os dois primeiro
classificados para a

semifinal do Campeonato de
Futebol Sete Sênior. Os dois

empataram em 1 x1 na

sexta-feira e, no outro jogo;
JJ Bordados ficou no 2x2

.

com o Botatoqo. Na sexta

feira, mais dois jogos
definem os outros dois
classificados.

Apresentado
o Figueirense apresentou
ontem o meia Paulo César,
de 28 anos, Com passagem
pelo Criciúma, onde foi
campeão da Série B em

2002 e do catarinense em

2005, o jogador estava no

Juventude, O jogador
acertou com o alvinegro da

Capital até 31 de dezembro
deste ano e chega também

para o estadual.

Motivação
o jogo de amanhã em

Palhoça' é a oportunidade do
Juventus se recuperar. Mas
o Guarani tem bom
retrospecto. Como disse em

certa oportunidade o

auxiliar Alaor Palácios:
"Estão bem de saúde,
recebem em dia, fazem o

que gostam, para que
motivação maior que isso";
E ele tem razão,

O primeiro jogo dos-:'

jaraguaenses será contra os

anfitriões. Os comandados de
Fernando Ferretti estão

divididos. Enquanto boa parte
da equipe segue defendendo a

SeleçãoBrasileira, a outra treina
fortemente aqui em Jaraguá do '

Sul em dois períodos todos os
'

dias. O time se reúne no-'
vamente na segunda-feira, 2, <

quando embarca para Portugal.
.

J á a Copa América está'�
marcada para o final de abril,<
na Colômbia. A estréia na Liga
Nacional foi adiada para data a

.

ser divulgada.

JARAGUÁ DO SUL

A Malwee já conhece o

grupo em que vai disputar na
TaçaTntercontinental de

Futsal, de começa no próximo
dia 3 de abril em Portimão

(Portugal). Os jaraguaenses
caíram no Grupo B, ao lado do
Sporting Lisboa, de Portugal, o
Luanda, da Angola e o World

United, des Estados Unidos. O
outro grupo é formado pelo
Boomerang Interviú da

Espanha, Carlos Barbosa,
Benfica, de Portugal e o

Nagoya, do Japão.
CÉSAR JUNKES/OCP

O jaraguaense Jonathan
Mandalho (Odontosul/Aca
demia Corpo e Mente/Trial)
ficou em terceiro lugar na
categoria 30-34 anos da 2a

Etapa do Campeonato Cata
rínense de Tríatlo. A prova,
que aconteceu emGaropaba,
teve 750 metros de natação,
20 quilômetros de ciclismo e

cinco de corrida eMandalho
terminou em lh09min. A
préxíma etapa será dia 18 de .....
abríl. Milwe8 fi Boomerang Intervlú estão em chavee diferentes
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Juventus não repete
boa campanha e

Série C começa a

ficar mais distante

JUUMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

O Juventus segue apático
neste returno. Com apenas
uma vitória em cinco jogos,
o tricolor começa a se preo
cupar com os adversários di
retos para a vaga na Série C.
Hoje, com 2� pontos, o Mo
leque Travesso só leva
vantagem contra a Chapeco
ense em número de vitórias
(tem duas a mais). Agora o

Juventus busca a reabilitação
no jogo de amanhã, às 20hlO,
contra o Guarani, em Pa

lhoça.
As chances do Juventus

continuam boas. Contando
com a partida de amanhã,
fará três jogos em casa e três
fora. No João Marcatto
recebe Joinville, Próspera e

Figueirense e, fora, além do
Guarani, temMetropolitano
e Atlético. O Verdão do
Oeste também joga três em

O CORREIOESPORTIVi

casa e três fora. Recebe Gua
rani, Joinville e Metropo
litano e visita Marcílio Dias,
Próspera e Atlético. O time
de Ibirama é outro que briga
pela vaga e está a três pontos
de Juventus e Chapecoense.

Na partida de domingo, o
Juventus abusou em errar e,

desperdiçando dois pênaltis
e tendo Luciano Sobrosa
expulso, o tricolor acabou go
leado em casa por 4x2 para o

Marcílio Dias. O time de
Itajaí abriu o placar aos oito
minutos com André. Aos 19,
depois de perder um pênalti,
Andrade empatou a partida..
Quatro minutos depois,
aproveitando falha da zaga,
Anderson colocou o Mari
nheiro na frente novamente.

Depois do intervalo, João
Henrique empatou aos seis
minutos com João Henrique
em cobrança de pênalti.
Rodrigo Couto nem deixou a

torcida comemorar e fez o

terceiro dos visitantes. Logo
depois, João Henrique teve

a chance de empatar, mas

perdeu o pênalti. Aos 41,
Glauber chutou de fora da
área, fechando o placar.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

Juventus não conseguiu superar o Marcílio Dias e foi goleado em casa por 4x2 em pleno João Marcatto

O CORREIO DO POVO

DERROTA EM CASA: LUZ VERMELHA ACESA NO ESTÁDIO JOÃO MARCATTO

Vaga para Série C fica ameaçada
CATARINENSE 2007

Resultados

itlUy'�ntus 2x4 Marcíl10 DiaS
Figueirense 4x4 Marcílio Dlas
Atlélico ..3x1 Joinville

R
1° .13
2° Criciúma 12
30 Chapecoense 11
4° Guarani 8
5° Atlético 8
6° Marcílio Dias 7
7° Próspera 7
8° Figueirense 6
'go Metropolitano 4
10° Juventus 3
11 ° JOinville 3
12° Brusque 1

Vitória bate o Flamengo Logomarca oficial do .

pela Taça Pomerode 30 Parajasc é lançada
JARAGUÁ DO SUL

No clássico jaraguaense
pela Taça Pomerode, melhor
para o Vitória. Nas duas
categorias (aspirantes e

adulto), o time do Bairro Rio
da Luz levou a melhor e

venceu por 3x2. Com �
resultado, o Vitória assumiu
a vice -liderança também
nas duas categorias, com seis

pontos no aspirante e sete no

adulto. Já o Flamengo ainda
não pontuou,no adulto e é o

quinto, com três pontos, no

aspirantes.
A liderança continua

com o Água Verde dé'Timbó,
que alcançou a terceira
vitória em três jogos fora de
casa contra o Atlético Po
merodense por 1xO. Nos
aspirantes, o Água Verde de
Pomerode é o líder com nove

pontos. Já pela Copa Norte,
o Vitória recebeu o Sercos
de Joinville e ficou no lxl.
No próximo fim-de-semana,
precisa vencer fora de casa

para passar para a próxima
fase.

Aberto de Futsal chega
à semifinal em Schroeder
SCHROEDER

Hoje tem dois jogos
decisivos no 14º Torneio
Aberto de Futsal de Sch
roeder. A partir das 19h30,
no Ginásio Alfredo Pasold,
acontece as semifinais da

competição, que definirá as

duas equipes que se en

frentarão na próxima sexta

feira na disputa do título da

competição. Na primeira
semifinal de hojevo Vitória,
primeiro colocado da chave

�

E, enfrenta o Posto Cidade/
Águia Negra Transportes/
Voga Vedabrás.

Logo depois, entram em

quadra Loja Diversus/Ex
Astros x Restaurante Tio
Patinhas/AS Têxtil. A última
rodada da segunda fase
aconteceu na sexta-feira,
com os seguintes resultados
- Posto Cidade/Águia Negra\

Transportes/Voga Vedabrás
lxO Loja Diversus, Kiferro 2x4
Farmareis é Fatej/Dom Costa
5xl Coremaco.

aºPARAJASC
O Mundo Tod!) Par a r odo$

Logomarca do Parajasc representa a igualdade de diferenças

JARAGUÁ DO SUL A f�rma circular como elas
estão dispostas representa a

integração, a união e o

trabalho em equipe. Ao
centro aparece um globo
terrestre, representando um

mundo igual para todos, fato
que se repete no slogan dos
jogos: O Mundo todo para
todos. Os 3º Parajasc será

realizado em Jaraguá do Sul,
entre os dias 25 e 29 de julho,
fazendo parte do calendário
oficial de festividades alusivas

.

ao aniversário do município.
À noite a logomarca foi

apresentada durante a sessão
da Câmara dos Vereadores.

A logomarca oficial do 3º
Paraj asc (Jogos Parades
portivos de Santa Catarina)
foi apresentada ontem de
manhã, durante a abertura
do seminário Projeto Parao
límpicos do Futuro, que está
sendo realizado na Fameg, em
Guaramirim. Concebida por
uma empresa de Jaraguá do
Sul, a logomarca apresenta
quatro formas humanas
idênticas e estilizadas, colo
ridas com as cores olímpicas,
representando a igualdade e

as diferenças.
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.[ oçoRI{ÊIoDO_rOVO
ESTABILIDADE POLíTICA E

.ECONOMIA DO HAITI ESTARÃO
NA PAUTA DA DISCUSSÃO
ENTRE LULA E BUSH e 83

MISSÃO CATARINENSE
�

GARANTE INVESTIMENTO
DE R$15 MI PARA SC ®B2

'Intelectual considera
Brasil como ImociviHzaçãol

Ásia e na Europa onde são

forçadas a se prostituir. "Fui
vendida como escrava", diz
brasileira

Os aliciadores são, na

maioria das vezes, da própria
comunidade em que elas
vivem. No Brasil, eles

ganham cerca de R$ 600 por
escrava, segundo os cálculos
dos serviços de assistência a

vítimas. Não se sabe o

número debrasileiras escra
vizadas no exterior. Mas só

em Portugal, autoridades
estimam que cerca de

quatro mil sejam escravas do
sexo. As rotas de tráfico do
Brasil levam, principal
mente, à Espanha, mas

também à Holanda, Itália,
Suíça, Alemanha e França.
A pernambucana Elaine,

nome fictício, passou por três
países em menos de vinte

NEGÓCIO: O TRÁFICO HUMANO FATURA U$ 32 BILHÕES POR ANO

Tráfico sexual escraviza um milhão de mulheres
Mulheres são atraídas
com promessas de
casamento e melhores
condições de vida
e acabam nas mãos de
aliciadores no exterJbr

Remédios podem
ficar até 11%
mais baratos

Cerca de 300 apresen

tações de medicameritos

poderão ter redução de 11%
no preço ao consumidor. De
�tordo com informações do

.

site da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária), a redução se deve
à isenção do PIS/Cofins, que
está sendo concedida para
mais 72 substâncias. O nú

mero de princípios ativos e

associações isentas do
tributo federal chega a 1.472.
A isenção de impostos é

válida para osmedicamentos
de uso contínuo e tarjados
(tarja vermelha ou preta).
A ampliação da lista foi

assinada pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e

publicada na quarta-feira
(21), por meio do Decreto

6.066/07.O texto foi elabora
do a partir de uma ação da

Anvisa, que realiza o traba
lho de Secretária Executiva
da CMED (Câmara de

Regulação do Mercado de
Medicamentos) .

dias: "Fui a primeira mulher
a ser registrada em Per
nambuco como 'vendida"',
disse. Ela foi convencida por
uma mulher de sua própria
comunidade a se "casar"
com um italiano que vivia na

Alemanha, ela só se deu
conta de que era vítima do
tráfico quando foi obrigada
a ter relações sexuais com o

"marido".
Elaine foi colocada

dentro de um quarto tran

cado por fora e de janelas
vedadas. Conta que foi
"oferecida" a clientes ale
mães e turcos. Sua fuga
ocorreu durante uma briga

-

do casal que a traficou.
Com a roupa do corpo, ela

conseguiu chegar a uma

estação de trem. "Foram

quinze dias que pareceram

quinze anos", ela diz. Os destinos são Portugal, Espanha, Holanda, Itália, Suíça, Alemanha e França,

Pontualidade dos vôos cai de 90% para 60%
DIVULGAÇÃO

Estudo revela que a duração média de atraso tem crescido
econo-mista do Ipea (Insti- estar geral diminuem."
luto de Pesquisa Econômica _ Apesar de quase seis

Aplicada), Lúcia Helena meses de dramas nos aero-

Salgado, especialista em portos, ,em fevereiro o setor

aviação. "O transporte aéreo cresceu 16%, na compa-

é uma atividade meio para ração com igual período do

se fazer negócios, fechar ano passado, e a previsão da

contratos. No Brasil, 70% dos Anac para o ano é de 17%.

passa-geiros viajam a negó- A taxa se soma aos 12,3%
cios. Se não há garantia de registrados em 2006 'e aos

pontualidade, a produtivi- 19,4% em 2005, superiores ao
dade da economia e o bem- crescimento da economia.

.J

SÃO PAULO

LONDRES

Mais de um milhão de
mulheres trabalham como

escravas sexuais para redes
internacionais de tráfico de

pessoas, a informação é da

Organização Internacional
do Trabalho (OIT). Vítimas
de um negócio que fatura

US$ 32 bi por ano nomundo,
muitas são atraídas com

promessas de casamento e

melhores oportunidades de

vida, e acabam nas mãos de
aliciadores em cativeiros na

A pontualidade na

aviação brasileira. foi lite
ralmente para os ares.

Garantir vôos no horário faz

parte do contrato de con

cessão das companhias
aéreas, mas desde novem

bro os índices despencaram.
De uma média superior a

90% de pontualidade de

janeiro a novembro de 2006,
nos últimos quatro meses, a

pontualidade dos vôos do-
....

,
..mésticos caiu para aproxima-
damente 60%.

Estudo comparativo de
técnicos da Anac (Agência
Nacional de Aviação Civil)
revela ainda que a duração
média do atraso tem cres

cido. No ano passado, foram
analisadas 3.060 partidas e

chegadas de todas as com

panhias nacionais e estran

geiras no Brasil que atrasa

ram, em média, 1h13, ante
os 53 minutos registrados em
2.560 operações de 2005. ''A
falta de pontualidade repre-
senta uma enorme perda de

� eficiência, com efeitos para
toda a economia", afirma a

O Brasil pode ser um

exemplo. de "b iociv i

Iização'' se souber articular
a biodiversidade disponí
vel no país com o bom uso

da tecnologia, defendeu
duran-te palestra em São
P�ulo o intelectual francês

Ignacy Sachs.
"Vocês já têm grandes

vantagens comparativas
naturais, têm de poten
cializá-las com vantagens.

comparativas construídas",
afirmou Sachs, que apre
sentou suas idéias de
desenvolvimento susten

tável durante evento no

Instituto Ethos de Empre
sas e Responsabilidade
Social.

Para Sachs, as atuais

oportunidades econômicas
geradas pelo etanol colo
cam o Brasil numa encru

zilhada, em que o país
deve escolher entre um

modelo que vá reforçar um

. crescimento baseado na,

concentração de renda 'e
exclusão social ou umque
construa o mesmo volume
de riqueza, mas integre os

agricultores familiares.
"Os próximos cinco anos

serão de extrema impor
tância porque vão decidir

o, rumo que o Brasil rural
vai tomar no próximo
século", afirmou o professor
da Escolas de Estudos

Avançados de Ciências
Sociais, em Paris.

Segundo Sachs, am

pliar a área de plantio da
cana de forma a atender às
neces-sidades do mercado
externo é tecnicamente

.
possível, mas é preciso
avaliar que modelo social
isso exigiria. ]\I a. sua ava

liação, até agora, o etanol

brasileiro, apesar do "gran
de sucesso técnico e

econômico", do ponto de
vista social reforçou o

modelo de crescimento

concentrador e que excl i .
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MISSÃO CATARINENSE

SANTA CATARINA
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Garantido investimento
à empresa 'de Pomerode
LHS reuniu-se com

empresários da
França, Alemanha e

Espanha em viagem

PATRíCIA GOMES
FLORIANÓPOLIS

Os contatos com a

empresa Thomas Netzsch,.
\

Ita Alemanha, durante a

Jiagem do governador Luiz
l:iIenrique à Europa, entre os

dias 10 e 23, garantiram para
Santa Catarina R$ 15
milhões em investimento

{?ara a expansão da unidade
da empresa em Pomerode.
Esse foi um dos resultados
p'�sitivos da missão cata

�ense à França, Alemanha

F Espanha, apresentado pelo
�overnador, ontem, durante
foletiva na Casa do [orna-

�sta. Segundo
Luiz Henri

ue, a esperança é que tam

I ém as alemãs Carl Zeiss,

lempresa do ramo de ótica, e
la MW Zander, da indústria
Imicroeletrônica, "tomem a
I

III

decisão de investir em Santa
Catarina", após os contatos

realizados.
N a França, primeira

parada da comitiva catari

nense, Luiz Henrique articu
lou com o Grupo Suez o apo
io a projetos culturais e o

intercâmbio de exposições.
Também tratou sobre a

instalação de uma usina de
biomassa no Norte do Estado
para aproveitamento de
resíduos da indústria move

leira.
.

Na Espanha, a comitiva
encontrou-se com interes
sado em construir um mega
investimento turístico, em

Governador Celso Ramos. O
projeto prevê a construção
de campos de golfe e hotéis
de luxo e, se implantado,
deve gerar 12 mil empregos.
Outro assunto debatido foi o
investimento que o grupo
Dragados de Espanha pre
tende realizar em Imbituba.
O Dragados opera em

. construções, concessões de
aeroportos e rodovias e infra-

estrutura de saneamento, e

que já tem investimentos em
São Francisco do Sul.

Na Alemanha, o gover
nador assinou convênio com
uma associação de opera
dores de turismo para divul
gar o Estado no exterior.
"Santa Catarina é o Estado
mais desenvolvido do Brasil,
tem a mais baixa de taxa de
criminalidade e os melhores
indicadores de desenvolvi
mento humano", destacou o

secretário de Estado do
Turismo, Esporte e Cultura,
Gilmar Knaesel.

I MISSÃO CATARINENSE

ENTRE OS DIAS 10 E 23

Países visitados:
ALEMANHA, FRANÇA E

.

ESPANHA

Objetivo:
FORTALECER
EMPREENDEDORISMO E
TURISMO

Resumo
Mensal

Compareça às sessões, discuta os projetos, participe.
É a nossa integração a serviço da nossa cidade.

O CORREIO DO POVO

Pelo Estado
Pressão para sair (PI do Apagão Aéreo

Militante na emagrecida oposição ao Governo Lula, o líder do PPS, deputa
do catarinense Fernando Coruja, conta com milhares de assinaturas que

a juventude da sigla está recolhendo pelo país para garantir - pela via judicial
- a instalação da CPI do Apagão Aéreo no Congresso Nacional. Entre ontem e

hoje, também no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, es
tão sendo apontadas as adesões de populares para que, amanhã, o presidente
da Juventude do PPS, Alisson Micoski, as leve para Brasília. Cópia das listas
será entregue também aos ministros do STF que vão julgar, provavelmente
esta semana, mandado de segurança impetrado pelo PPS, PSDB e PFL para a
imediata instalação da comissão de investigação. A oposição aposta que, no
rastro da negligência e incompetência que ronda o setor, a investigação pode
ria arremeter sobre denúncias de superfaturamento de obras da Infraero in
trincadas com as de esquema ilícito de financiamento de campanhas eleitorais,
Para tentar atingir o que calcula sermais um ponto cego no radar damá-gestão
de recursos públicos.

Associação dos Diários do Interior _ ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BAl.DISSARfLU. COM COLABORAÇÃO DE FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO E JARBAS VIEIRA/SOMBRIO.

Rudolfo Gesser - O atual presidente da Câmara disse quando assumiu�;que vai conduzir os trabalhos em
conjunto com todos os vereadores e pelo desenvolvimento do município.

"

A Câmara vai atuar para promover o
melhor para Jaraguá do Sul", declarou.
Dieter Janssen - O atual vice-presidente da Cârnara é autor do projeto de lei que cria o programa "Recicle seu
bairro", para incentivar a coleta seletiva e fomentar a reciclagem do lixo no município. A participaçâo popular
através das associações de moradores será fundamental na implantação do programa.
Jurandlr Michels - O Cltual secretário da mesa diretora da Câmara é autor do projeto de lei que cria o dia
municipal das associações de moradores. De acordo com o artigo 10, "fica institUído e incluído no calendário
oficial do município de Jaraguá do Sul, o dia municipal das associações de moradores, a ser comemorado
anualmente, em 24 de abril".
Jaime Negherbon - O vereador pediu fiscalização do Procon nos bancos para o cumprimento da lei municipal que
estabelece o tempo de espera para atendimento nas filas. Para o vereador as agências lucram bastante no
município e por isso deveriam contratarmais funcionários. Ele também defendeu bebedouros e banheiros mais
acessíveis para os clientes.
Ademar Winter - É autor do projeto que proíbe atividades e empresas poluentes nas locaídades de Garibaldi,
Jaraguá 99, �araguá 84, Santo Estevâo, que possam pOluir o rio Jaraguáe seus afluentes, no percurso entre
o parque Malwee e suas nascentes.
Eugenio Moretti Garcia - É autor da indicaçâo que solicita pavimentaçâo das ruas Cecília Pscheidt,
Humberto Clemente Rickem, Ricardo attocker Hruschka e de número 884( sem nome), todas localizadas no
bairro São Luis. Também pediu controlador de velocidade na rua João Januário Ayroso, próximo a ponte
pênsil, no bairroSão Luis.
Marislela Menel Roza - A vereadora apresentou indicações para que seja construída escola pública estadual para
atender alunos do ensino médio que moram nos bairros Tifa Martins, São Luiz, Ana Paula, Chico de Paula,
Loteamento Rrenze e, para que seja implantado ensino médio na escola municipal Maria Nilda Salai, para atender
alunos daquela localidade.
Ronaldo Trajano Raulino - É autor do projeto de lei que cria cadastro para os estabelecimentos que compram
e vendem materiais de cobre, bronze e alumínio usados. O comércio registrará num impresso padronizado,
cada compra e venda dos produtos a terceiros e até o dia.20 de cadamês enviará para fiscalização da prefeitura
o relatório das operações.
Pedro Anacleto Garcia - É autor da indicação que solicita para prefeitura estudos para pavimentar a rua Antonio
Machado, trecho entre a rua Luiz Sarti e a ponte Alberto Bauer, em Nereu Ramos.
Sadl Terres da Silva - É autor das indicações que pedem para prefeitura a revitalização da área de lazer
localizada na rua Expedicionário Fidelis Stinghen ,no bairro Centenário e, na mesma rua, a limpeza da ilha onde
fica instalada a placa iridicativa do bairro Centenário.
JoséOsorio deAvila - O vereador assumiu a cadeira do vereadorCalioni Pavanello, que foi presidira Fesporte(Fundação
Catarinense de Desportos). "Vou trabalhar juntamente com a prefeitura para o bem de Jaraguá do Sul", disse.

De volta da Colômbia e de passagem
por Sombrio, no Sul do Estado, o
secretário de Segurança Pública
resolveu dar uma inspecionada no
armamento da 4ª Companhia do
9º Batalhão da PolíciaMilitar. O
deputado tem dito que suameta
é deixar de "enxugar o chão com
a torneira aberta" no combate à
violência, mas, se depender do arsenal
e da fragilidade das instalações para
guardá-lo, o desafio ainda vai longe.

Cidadão catarinense
Presidente do Grupo Habitasul, Péricles
de Freitas Druck, recebe .hoje o título de
Cidadão de Santa Catarina da Assembléia
Legislativa. Pelos projetos desenvolvidos
nas áreas imobiliária e industrial com as

empresas Habitasul - responsável pela
criação o [urerê Internacional, na Capital
- e a Celulose Irani SIA.

Mais adiante
Centro Administrativo informou ontem

,

que, diferentemente do que o governador
comentou com Ideli Salvatti, a conversa re
servada com Lula deverá ficar para os dias

.

3, 4 ou 1'2. de abril. Em vez de amanhã.

Maisenxuto
O recém-eleito prefeito de Rio Negrinho,
Alcides Grohskopf, terá dificuldade extra
para montar sua equipe de trabalho. Com
a sanção prevista para hoje de nova lei,
foram extintos quatro cargos de primei
ro escalão e oito de segundo. Além disso,
os cargos de diretoria das fundações de
Esportes e da Cultura e do Samae deve
rão ser preenchidos obrigatoriamente por
servidores concursados. Vai nomear, por
tanto, 17 cargos de confiança, quando os

antecessores contam commais de SO.

Panos quentes
Na reunião da Executiva do PMOB ontem,
Içuriti Pereira fez questão de mostrar suas
declarações de bens: de antes e durante.
Mas não falta peemedebista tentando es

friar as declarações de DejandirDalpasqua
le sobre enriquecimento de pessoas ligadas
ao governo. Tratam de localizar a questão
no campo do desentendimento pessoal en
tre LHS e Dalpasquale. Fora do debate par
tidário. O governador repetiu ontem que,
se houver irregularidades serão punidas
exemplarmente, mas pediu nomes.

Novo status
Conceito de veículo de comunicação públi
co - e não estatal- proposto pelo jornalista
FranklinMartins, que vai assumir a Secre
taria de Imprensa do Governo Lula, ope
ra bem nos países mais desenvolvidos da
Europa. Aqui será uma emissora de tevê.
Para a posse de Martins, o ex-guerrilheiro,
a pasta da Comunicação Social ganhará
status deministério.

Associação dos Diários do Interior

Deserto verde
Também do Parque Estadual da Serra do

.

Tabuleiro será necessário remover as espé
cies exóticas como o pinus. Convênio entre
governo e Sebrae vai permitir a aplicação
de US$ 1,2milhão em recursos do Bird.

Transferência de Poder
Presidente da Fatma,CarlosKreuz, assinou
ontem termo que autoriza 26municípios a
concederem licenças para desmatamento.

Adido agrícola
Deputado Valdir Colatto defende a criação
da figura do adido agrícola no Ministério
das Relações Exteriores. Para que "faça o

trabalho de vender ao mundo a produção
do agronegócio .brasileiro". Assim como
há adido cultural e de segurança, observa.
De fato, na Embaixada Brasileira na Fran
ça, visitada semana passada pela missão
do Governo de SC à Europa, dava a im
prenssão de que o assunto assembléia ge
ral da OlE não' passa de uma senha pouco
conhecida. Isso que, ao conseguir certificar
o status sanitário área livre de febre aftosa,
Santa Catarina se torna o primeiro circui
to do Pais em condições de exportar came
para países europeus e asiáticos.

.

Textos
Deputado Pedro Uczai lança hoje o seu

quinto livro. SobreAdemir Rosa, quemor
reu há 10 anos, lutando a favor do teatro e
contra o câncer.

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio doSul
Destaque Catarinense • Diário da Cidade - Diário da
Manhã - Diário do Iguaçu - Diário de ltajaí - Diário O
Tempo - Folha da Cidade - Jomal de Manhã - Jomal
O Iguassu - Municipio Dia-a-dia - Notisul - O
Atlântico - Jomal Perfil - O Vale _ Sul Brasil - A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional
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POLíTICA INTERNACIONAL.

Lula discutirá com Bush

propostas para o Haiti
Presidente afirma

que o país está
em bom momento .

para negociações

BRASíLIA

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva afirmou nesta

segunda-feira, durante o

programa de rádio "Café com
o Presidente", que pretende
discutir com o presidente dos
Estados Unidos, George W
Bush, a questão do Haiti.

"OHaiti já conquistou sua
democracia, já elegeu um

presidente da República. As
forças brasileiras es tão lá,
forças chilenas, argentinas.
Elas ficarão lá enquanto o

presidente daquele país quiser.
Mas ° que é importante é que
a gente ajude a desenvolver o
Haiti. Portanto, nós quererhos
que haja investimento em

.

dinheiro para quea gente
trabalhe projetos de forta

lecimento da .economía no

Haid"·
... 1

; •

No dia 31 de março, Lula

retribui a visita que Bush fez
ao Brasil no início deste mês.

O presidente brasileiro
afirmou também que vai dar
continuidade à conversa com

Bush sobre a questão do
etanol e do biodiesel. ''A con

versa com o Bush é apenas o

aperfeiçoamento das relações
entre EstadosUnidos e Brasil".

Lula disse que vai discutir
ainda com o presidente dos
EUA a questão da OMC

(Organização Mundial do

. Comércio), porque, segundo
ele, o sucesso na organização

depende muito dos Estados
Unidos.

"O Brasil está num

momento muito bom da sua

política internacional. Às
vezes, a? coisas demorammais

do que a gente gostaria,
porque todo mundo quer
levar vantagem. Eu digo
sempre que um acordo - seja
em família, seja entre colegas,
seja um negócio de um carro

ou umnegócio de Estado para
Estado - vai ser bom quando
os dois saltem dizen-do que

ganharam.
,

ESTADODE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE JARAGUÁDO SUL
i

PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2007 SECRETARIAMUNICIPALDE OBRASPÚBLICAS E

HABITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

ALTERAÇÃO

O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, através de seu Secretário de Administração, toma público para
conhecimento dos interessados na licitação acima, que promoveu a seguinte ALTERAÇÃO no Lote 10,11 e 12

do Pregão Presencial n° 26/2007, como segue:

LOTEIO

Item Quant. Unido Material

37 400 Pç Trilho de madeira-eucalipto vermelho duro 5 x 25 x 4m pI ponte
38 600 Pc Prancha de madeira-eucalipto vermelho duro 8 x 14 x 4m pI ponte
39 80 M Viga chanfrada de eucalipto vermelho duro 35 x 40 - de 5 a 8m .

40 80
.,

M Viga chanfrada de eucalipto vermelho duro 40 x 45 - de 8 a 13m
-

LOTEll

f Item 'Ouàiít. Unid.' Material )i!!

!
41 14 Barras Tubo de PVC 40mm esgoto padrão N.B.R.- Barras com 06 metros

I 42 14 Barras Tubo de PVC 50mm esgoto padrão N.B.R.- Barras com 06 metros
i

! 43 14 Barras Tubo de PVC 75mm esgoto padrão N.B.R.- Barras com 06 metros

44 14 Barras Tubo soldável 20mm - água padrão N.B.R.- Barras com 06 metros

45 14 Barras Tubo soldável25mm - água padrão N.B.R.- Barras com 06 metros

i
46 02 Barras Tubo soldável32mm - água padrão N.B.R.- Barras com 06 metros

I

:
I LOTE12
,

Item Ouant. Unido Materinli

I 47 500 Barras Tubo de PVC 100mm PBA padrão N.B.R.- Barras com 06 metros

l.

I
Em conseqüência das alterações, fica alterada a data de entrega e abertura dos envelopes assim definida:I

!
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 09 de abril de

2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter

, Marquardt n° l.lll, bairro: Barra do Rio Molha; O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão

I as 09:30hs do dia 09 de abril de 2007, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. A
: íntegra do Edital e a alteração poderá ser obtido no seguinte endereço: RuaWalter Marquardt n° 1.111,
r bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço
,

t www.jaraguadosul.sc.gov.br. Jaraguá do Sul (SC), 20 demarço de 2007.

MARCELINO SCHMIDT

Secretário de Administração

• PELO MUNDO. '. .

. >r
. . �

Reino Unido
faz teste com

gás químico
em Londres'

.1)'
Uma equipe de cientistas do Ministério britânico da

Defesa realizou neste final de semana no metrô de Londres
..I"

um teste com gás químico para avaliar o impacto de um '"li

eventual atentado terrorista no sistema de transporte da tl
cidade.

Os especialistas realizaram a operação na estação de ., I
St. John's Wood, no noroeste da capital britânica. 1_1

O teste, feito com hexafluoreto de enxofre - sem cor, 119
cheiro ou risco para o ser humano - teve como objetivo )11
medir a rapidez com que um gás letal se espalharia pela ')3
rede subterrânea e quantas mortes provocaria. A estação

�,

ficou aberta durante a realização do teste.

Segundo uma fonte oficial, os testes não são "A9

conseqüência de uma ameaça específica, e sim fazem "J=t

parte de um programa de avaliação de segurança do metrô,
iniciado no ano passado com o teste de uma tecnologia
informática no sistema.

Segundo o governo
A ação no metrô
é apenas preventiva

ENCONTRADOS 17 MORTOS A polícia iraquiana informou

ontem que encontrou 17 corpos em vários locais de Bagdá,
aparentemente vítimas da violência religiosa que atinge o

país há mais de um ano. As tontes.expllcaram que os corpos
apareceram com os olhos vendados, as mãos atadas, com
sinais de tortura e marcas de bala na cabeça.

Assassinada
Uma estudante de 19 anos,
da Universidade Texas

A&M, nos Estados Unidos,
foi morta por seu ex

namorado, que
desmembrou seu corpo e o

"
incendiou em uma grelha
em um pátio na última

quarta-feira, disseram'
autoridades.

Iii

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO.DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 029/2007

O MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL torna público aos interessados que se encontra aberto CREDENCIAMENTO DE r.
EMISSORAS DE TV ABERTA, com sinal de recepção no município de Jaraguá do Sul (sem uso de antena parabólica �
pelos telespectadores locais), cuja objeto é a VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE PRESTAÇÃO DE 'T

CONTAS E ORIENTATIVOS, que versarão sobre atos, programas, obras, serviços e campanhas da Administração .:'�
Pública Municipal de _caráter educativo e informativo e de orientação social, em conformidade com o Anexo V - Minuta I B

de Contrato, que é parte integrante deste Edital-e Anexo Vida Edital, nas condições eprazos'estiiiularíos no presente «rn
regulamento.. �
JUSTIFICATIVA: No caso concreto, a licitação mostra-se desvantajosa para o interesse público a seratendido, I'�melhor coadunando-se com tal finalidade o credenciamento, posto que permite a seleção de todas as tvs
abertas que atenderem os requisitos do regulamento. Quanto maior o número de credenciados, melhor será o .�_
atendimento ao interesse público; da publicidade e transparência dos atos e demais procedimentos de interesse 'Ei

_

da Administração. �
jit!'"�i

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de competição por encontrarem-se preenchidos os requisitos legais do ,�
artigo 25, caput da Lei 8.666/93, qual seja, da inviabilidade de competição. :

•

•

PRAZO E LOCAL PARA CREDENCIAMENTO: a partir de 30 de março de 2007, no horário das 7:30h às 13 horas,
na Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal situada à Rua Walter Marquardt nO 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC.

OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço supra-citado, ou no site

www.jaraguadosul.sc.gov.br
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais sobre este Credenciamento poderão ser obtidos no

Gabinete de Comunicação pelo telefone 0**(47) 3372-8031, na Coordenadoria de Licitações e Contratos pelos
telefones 0**(47) 3372-8195 ou 0**(47) 3372-8085, ou na sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua Walter

Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha,Jaraguá do Sul-SC, no horário das 7:30h às 13 horas.

Jaraguá do Sul, 16 de março de 2007.

I

I
j

I

I ·

MOACIR ANTONIO BERTOLDI

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE JARAGUÁDO SUL
,

SECRETARIA DE SAÚDE I'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO nO 2007-00009
EDITAL nO 009/2007 I

OBJETO: Aquisição de vacina anti gripal, destinados a crianças de zero a quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, I
em conformidade com as Especlíicaçôes do Anexo I deste Edital.

.
i

VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇAO: 153.824,00 (cento e cinqüenta e três mil oitocentos e vinte e quatro reais). I'IMPORTANTE:
•

!

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATE: 09/04/2007, 14h. I'A�ERTURA DAS _PROPOSTAS: 09/04/2007, às 14:10h. I

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PR�ÇOS: 09/04/2007, às 15:00h. I .

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: I'E-mail: rose.compras@jaraguadosul.com.br.
Fax: (47) 3370-7253
Fane: (47) 3372-8085

I
O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Coordenadoria de Licitações, no horário de 8h às 11 h e

I
das 13h às 17h ou pelo endereço eletrônico www.cidadecomoras.com.br e/ou no site da Prefeitura Municipal no

.

enderexo www·iaraguadosul.sc.gov.br.
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário deBrasília (DF).
Jaraguá do Sul, SC, 23 de março de 2007.

MARCELINO SCHMIDT

Secretário de Administração

'1'
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Para serem publicadas' nessâ"colun'a, as"!fotas '(levem
ser eQviadas até. sexta-feirª. pe!,a!\Ulanhã.'t,,:�, :::,H:'i, �,w�,,' ?f >t,- t/-:'�,::; '",' '%é' " e

'E obrigatório o.envio'em alta resolução.
Par Francíene Fagundes

Beatriz Negherbon completa idade nova hoje. Os
pais, Moacir e Iracema desejam um feliz

aniversário

Completa idade nova hoje Alessandro Silva.
Felicidades dos amigos Jose Carlos, Tiago Baur, e

Rafael Ranguetti .'

Aniversariou dia 21, Altair Bolduan. Feliz aniversário é o

que deseja a esposa Noeli, os filhos, Márcio, e Juliana e o

neto Pedro Henrique

No dia 24, o Grupo de Idosos Unidos no Senhor,
completou 9 anos. Parabéns a todos e ao coordenador do
:

Grupo Aldem,ir Lange

publicidade@jornalcorreiodopovo,com.br

Colou grau, pela Fatej no dia 23, em Gestão <'f�,il1 "''iii];Financeira, Sivana Estevo. Sucesso é o que
deseja os familiares

"Agradecemos a disposição da Nova Diretoria da ,.

A.P.P.(Associação de Pais e Professores), da EMEF �
�-i'>

Waldemar Schmitz eleita no último dia 15 e desejamos que ")
obtenham o sucesso pelo compromisso assumido.(gestão .;.;_:_

., 2007 - 2009)" .]
�

Vantuir Martins comemorou aniversário no dia 24.
Parabéns dos familiares

Colou Grau em Direito pela Unerj, no dia 16, Sônia
Maria Winter Volkmann, Felicidades e sucesso dos

.

familiares

A Familia Horongoso, juntaram-se no último dia 17, as
irmãs mais graciosas para mais uma comemoração em

família

Li1

,'i
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o programa Sob
Nova Direção terá
novos

personagens
nesta terceira
temporada. Além
disso, o visual do
set foi todo
remodelado.
78

Ela valdizer sim
Cantora acelera o passo e os preparativos para

seu casamento, que acontece em maio e já
conta com uma lista de 700 convidados. Entre

os padrinhos, Cleo Pires, Fausto Silva ,el Preta Gil

Wanessa.

Camargo,·
24 anos,

está eufórica. O
motivo? Faltam menos

de 60 dias para ela
dizer "sim" ao

mpresário Marcus
Buaiz, 29, na
requintada Sala São

Paulo, no centro da
. cidade. Lá, no dia 26
de maio, às 21h,
acontecerá a bênção
católica do casal. "A
festa vai ser legal, mas
o casamento é mais do

. "

que 1SS0 , garante a

cantora. Na correria

para planejar a
cerimônia, Wanessa

"'-conta com a ajuda da

mãe, Zilú, 46, e da
sogra, Tânia, 55. Elas
ajudam em tudo, até
na lista de convidados,
que já cresceu e

diminuiu até parar em

700 pessoas.
Noiva de primeira
viagem, ela está
descobrindo aos

poucos a grandiosidade
que é organizar um
casamento como o qU€
sdnha. Nem sequer

:.. abia fazer a lista do
enxoval para sua nova

cása; ainda em fase de

planejamento, também
em Alphaville. E no

meio disso tudo ainda

há compromissos
profissionais, como a

conclusão de seu sexto

CD (ainda sem nome),
que terá músicas

inspiradas e em

homenagem ao marido,
e sua nova missão

como embaixadora da
SOS Mata Atlântica, _

fundação não,
governamental que
defende os

Até mesmo seu

casamento estará

comprometido com a

causa: Wanessa jura
que vai plantar um
número

correspondente d�
árvores à poluição que
sua festá vai causar.
Uma lua-de-mel
romântica e cultural

remanescentes da mata. _ também está nos

planos da cantora. A

princípio, queria a

Grécia, enquanto o

futuromarido, o Taiti.
Mas já surgiram outras

opções como ir ao
México ou à Europa.
"Seriam lugares que eu

nunca estive, como a

Suíça, a Alemanha ou

o Leste Europeu. Mas
a lua-de-mel será a

última coisa que
vamos resolver, ainda
temos muito a definir.
A viagem será um dos

presentes da minha
sogra", conta.
Quem pensa que a

festa terá só gente
famosa está enganada.
" Priorizei pessoas que
são importantes na
minha vida, desde

amigos de infância até

pessoas com as quais
eu e Marcus
trabalhamos e que
mantemos contato. Por.'
exemplo, entre os

padrinhos estão Cleo
Pires, Fausto Silva e

Tom Cavalcante. Entre
os convidados, Marília
Pêra, Luciano Huck e

Angélica" .

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

� CINEMA

Cine Neumarkt 1
Atirador

.

(14h, 16h45, 19h20, 21 h50 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Motoqueiro Fantasma
(15h15, 17h30, 19h45, 22h -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
A Rainha

(18h30 - 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
(15h, 17h, 19h, 21h - Todos os

dias)
Cine Neumarkt 6
Borat
(17h20, 21 h30 - Todos os dias)
Notas sobre um escândalo
(15h20, 19h15 - Todos os dias)

Jaraguá do Sul

CINE SHOPPING 1
A Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(14h, 15h40 - Sab/Dom/Qua)
Letra e Música

.

(17h20, 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)
(16h50, 19h1 O, 21 h30-
SéX/Seg!Ter/Qui)

Joinville

Cine Cidade 1
A Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(15h - Todos os dias)
Motoqueiro Fantasma
(16h40, 19h, 21 h20 :_ Todos os

dias)
Cine Cidade 2
Deja Vu
(18h30 - Todos os dias)
Apocalypto
(15h30, 21 h - Todos os dias)
Cine Mueller 1
Apocalypto
(15h50, 18h40, 21 h30 - Todos os

dias)
Borat
(14h - Todos os dias)
Cine Mueller 2
Arthur e os Minimoys (dub)
(14h40, 16h50, 19h, 21 h1 0-
Todos os dias)
Cine Mueller 3
Borat
(18h15 :- Todos os dias)
Motoqueiro Fantasma
(14h, 22h - Todos os dias)
Norbil
(16h15, 20h - Todos os dias)

Blumenau

� SERViÇOS

Exposição
JARAGUÁ DO SUL
Museu Emílio da Silva

'Jogos de todo o mundo"

(2 de março a 22 de abril)

Curso
JARAGUÁ DO SUL
Centro Empresarial
"Análise de investimentos"

(hoje, 28 e 29 de março)

extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Futsal: Liga aguarda até o dia 23
O Correio do Povo, na edição de 21 a 27 de março, divulgava que

ape�as a Mirtes havia confirmado participação no Campeonato
Citadino Adulto de Futebol de Salão, fazendo com que a Liga
marcasse o prazo até 23 de março daquele ano para que outros

clubes interessados confirmassem participação. O então presidente
Sérgio Kuchenbecker disse que 'já havia tomado conhecimento do
interesses de outras agremiações.
De outra parte, a Prefeitura Municipal através da Secretaria e da
Divisão de Esportes, confirmou na época apoio financeiro mensal e

contratação do técnico que dirigiria o selecionado jaraguaense de

futebol de salão, cuja base seria novamente a Mirtes Gastão Zimmer,
pelo excelente trabalho realizado em 86, quando levou Jaraguá do Sul
ao quinto lugar nos Jouos Abertos e terceiro no Campeonato Estadual.

"

O CORREIO DO POVO '

• ANIVERSÁRIOS J

26/03
Anafalia Pereira Schug
Andr� F. Buzzi

Carmem Schuvirkoski
Dílson Porath

Douglas L. Ramos

Ednilson Periladelsplno
Gilmara Simbalinski

Jean Marcelo Pereria
João Ntlson Schiochet
Josiane Venera

Luciano Erdmann

Narcisio Seveqnani
Ricardo Vigt
Vanderson Berns

Victor Hugo G. Sarli
Vilmar Stizerski

27/03
Andrei Richert'
Bernardo Carvalho Milbardt

Cristiano Justino de Andrade
Daiana Eccel

Oaiane Glàtz
.

Doralice Sardagne
Eliete R. Theurer

Everton Luis Dias

fabian Radünzki

Irene de Góes'Jankoskiy
Ismael. Zapella

"�uceli da Rdsa

�eti�ja â;�.i� "§,aganski u

Maítellr Klitzke
Márcia Murara

Maria Aparecida cos Anjos "

. Maria Isolete F. Guesser
Marildo Voltolini

Michele Bertoli

Paraná - Smurf
.

s Lanches
�

(

Rafael Franzener
,':§l

Bo ni Prada
-A

Val scher Correa
Valmor Bona

Valmor Ernesto Bona

Zeno 'Bublitz Júnior

iiB
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• PREVISÃO DO TEMPO
Sol em toda Santa Catarina

Tempo estável com presença de sol em
todo o estado. Entre a tarde e a noite o

calor favorece o aumento da nebulosidade
e as condições de chuva em todas as

regiões catarinenses. Vento de nordeste a

noroeste, fraco a moderado com rajadas. � CHAPEGÓ
MíN: 20� /MÁX: 33°

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

�JARAGUÁ
DO SUL
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� SANTO
São Guilherm� Tempier
Santa Lídia
São Lázaro da Pérsia
São Ruperto
�EFEMÉRIDES
Dia do Circo

�1931
Auguste Piccard sobe a

. 15.781m num balão.

>1965 .

Terremoto-mata 247 pessoas na

região central do Chile.

�1977
Dois Boeing�747 se chocam e

explodem no aeroporto de Los
Rodeos, lhas Canárias, matando
576 pessoas, na pior tragédia de
toda a história da aviação.
�2002
Um terrorísta su,�ida mata 16

pessoas'e deixa 130 feridos em

Netânia, Isrâel, durante a páscoa
judaica.
�2003
O presidente Lula autoriza o

comércio de soja transgênica.

Folgado é só apelido para o gato Dínho. Ele quase dormiu na tigela de ração e

foi clicado pela leitora e dona Daniele Lopes.
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• UTILIDADE PÚBLICA
. -sesc saúde

-

:"",--,
�Diversão
Amanhã e no dia 4 de abril
o Museu WEG oferece
diversas atividades para as

crianças em comemoração
•

a Páscoa. Horário de visita
das 9 às 11 h30 e das
13h30 às 16h30.

�Curso
O treinamento "Operador
de Tele-atendimento"
acontece de 2 a 5 de abril,
no Centro Empresarial.
Informações pelo fone
3275-7024. O valor será
de 320.

.

O sese promove amanhã,
das 8h às 12h30,o Sesc

Saúde aoseu Alcance, no

Shopping Breithaupt. Haverá

orientações e prevenção de

saúde.

� Jaraguá do Sul e Região

H'OJE �
MíN: 22°C �

.

MÁX: 33° C
Sol com pancadas de
chuva

QUARTA

MíN: 22° C
MÁX: 34° C

Sol com pancadas de
chuva

SEXTA

MíN: 24° C
MÁX: 33° C
Sol

QUINTA

MíN: 22° C
MÁX: 34° C

MíN: 17°1 MÁX: 29°

Sol com pancadas de
chuva

� Fases da lua

� Legendas
.

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE
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CORREIO DO POVO
l

NOVELAS
'. � GLOBO - 18H

o Profeta
Clóvis avisa que os moradores

deverão deixar a casa. Marcos

promete que vai recuperar a

residência. Abigail, Cida e Pelópidas
se preparam para ir embora da casa

quando se deparam com Clóvis.

Clóvis arranca o diário das mãos de

Abigail. SOnia Implora, mas Clóvis diz
que vai vender a casa. Renato
aconselha que Teresa dê um tempo
para Rosa entender a situação. Dedé
visa que terão que sair da casa em

dez dias. Marcos não aceita uma jóia
de presente. Sabine pede que Margot
deixe a jóia com ela. Marcos sugere

que Olegário compre a' casa de

Piragibe.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Leila chantageia Elizabeth. Tio José

diz que Arthur é quem vai tirá-tos da

miséria e que ele precisa de Lance a

seu lado. Tio José pede que Lance

fique perto de Arthur. Zizu e Mauricio
brincam em um lago na pedreira.
Elizabeth manda Barrão dar um susto

nas crianças. Juan comenta que
Arthur e Lance viraram amigos e

Elizabeth se desespera. Clotilda leva

os meninos embora da pedreira,
antes de acontecer alguma coisa.
Elizabeth beija Arthur, que a rejeita.
Tadeu e Lance brigam juntos contra a

turma de Boris. Deodato leva

Elizabeth para a sua casa. Os dois se

beijam. Lance faz o número de

Polidoro e realmente cura a dor de

cabeça de uma mulher.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Marion avisa Tais que Harry é

comprador de uma cadeia americana.
Tais mostra o site que criou para o

ficticio designer italiano. Daniel diz a

Ana Luisa que não vai desistir de
Paula. Sandra passa dados de Paula

para Sobral. Tais diz a Evaldo que
talvez apareça uma encomenda

grande para uma feira de artesanato

fora do Rio. Cláudio. não encontra

mais referência alguma sobre o

�designer. Camila não atende Fred,
para desgosto de Neli. Paulo avisa
Tais que o proprietário do

apartamento deve entrar com uma

ação de despejo contra ela. Antenor \

se impacienta por não conseguir falar
com Fabiana. Fabiana sente-se

culpada em relação à Ana tulsa.
Cássio pede para ter uma conversa

comTaís.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Stella é abordada por jornalistas que
querem detalhes sobre o seqüestro de
sua filha. Irritado com a situação,
Freddy pede para os jornalistas
saírem imediatamente de sua casa.

Eliana conversa com Drica e faz

algumas perguntas para ela. Drica diz

que não lembra como se chama.

Vicente diz que o seu nome é Rosa. Ela
sorri e diz que gostou do nome.

Marcelo se irrita com Belquiss após
conversarem sobre o seqüestro de
Drica.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Rosária avisa a Madalena queterá que
viajar e que ela ficará com Frederico.E
se despede da filha num abraço
emocionado. Patricia convida Neusa
a se mudar para o seu apartamento.
Nogueira manda Helio atocaiar
Rosária e matá-Ia a tiros logo que a

encontrá-Ia. Rosária pede que oMid a

leve a uma cidade no interior do

estado. Mário critica Maria Lucia por
ela se intrometer na relação de Felix e

Cláudia. Felix tenta recusar ó convite

para o jantar com Claudia na casa de

Mário, mas Maria Lucia o convence

S) do contrário.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��DECLARAÇÃO
Siri tenta perdoar o

comportamento de Fani
durante o tempo em

que ficou na casa do
Big Brother. No entanto,
não consegue
esquecer uma mágoa:
a falta de apoio da

moça nos dias que
antecederam o paredão
da sacoleira com

Alemão. "Ela é

simpática. Gosto dela,
mas não é uma pessoa
que se pode confiar
nas horas difíceis",
afirma íris.

��TORCIDA
Ao deixar a casa do BBB?,
Airton, que foi eliminado
por Diego com 91 % dos
votos, afirmou que sua

torcida de agora em diante
será pelo paulista e

confessou que já sabia

que ia sair. "Se vocês

pegarem a fita, vão ver

que eu disse que sairia
com mais de 85%. Ele é
muito popular, mas não
deixa isso nansparscer ou �

subir à cabeça. Se
olharem nos olhos dele,
vão ver que cada paredão
para ele é um suplício",
explicou.

��NOVIDADES
O humorístico Sob Nova
Direção contara com visual
novo na terceira temporada.
Entre às novidades estão

também duas personagens
fixas: a Celinha, filha de
Belinha (Heloísa Périssée) e
Berta (Lúcia'Alves), mãe de
Horácio, que assumirá o bar
ao lado de Franco (Luiz
Carlos Tourinho) e do
Moreno (LuIs Miranda). "A
Berta é muito doidona, diz
que fez o filho durante o

Festival de.Woodstock",
adianta a atriz Ingrid
Guimarães.

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

extra@ocorreiodopovo.com.br

SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês, o que mostra exactamente

o objetivo do jogo. O Sudoku exste 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

Mira Telescópica .

O caipira subiu em um táxi no Rio de Janeiro, uma reluzente Mercedes, e foi
logo perguntando:
- Moço, pra que serve aquela estrelinha ali na ponta?
E o carioca, gozador:
- Aquila ali é uma mira! Quando eu quero atropelar uma pessoa, eu miro na

estrelinha e pumba!
Ao perceber o olhar assustado do caipira, o carioca continuou:
- Quer ver só? Tá vendo aquela mulher ali ...
E acelerou o carro em direção da mulher, só que na hora H ele desviou ...
Bumba!
- Ué? Que barulho foi esse? - perguntou o motorista.
- Ora, se eu não abro a porta o senhor ia errar a mulher!

.• HORÓSCOPO

o Louco Inventor
Num exame de rotina, o médico do hospício pergunta para um dos seus

pacientes:
- E então, Napoleão, o que foi que você inventou dessa vez?
- Eu inventei um objeto que permite que você veja através das paredes.
- É mesmo? - pergunta o médico, cético. - E como se chama esse objeto?
- Janela.

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

• SOLUÇÃO

Libra 23/9 a 22/10
Se possível, tire o dia (ou a manhã) para tratar
de seus assuntos pessoais; Há quanto tempo
você já está se devendo isso e aquilo? Não

pense que sua alma esqueceu o que vocês
combinaram ... Você não honra seus acordos?! O
que adianta diminuir a dívida externa, se a dívida
interna continua aumentando em juros
astronômicos?

Peixes 19/2 a 19/3
Moedas têm que circular, sem dúvida, mas não
tenha pressa para tirá-Ias de seu cofrinho. Caso
pretenda adquirir, investir e coisas que tais, faça
reconhecimento de terreno, confira cifras, veja
bem se não está levando gato por lebre. Hãn? A

, negociação não pode passar de hoje, você vai

perder a barbada? Ok, mas deixe pra decidir tudo
à tarde.

Áries 20/3 a 20/4
Olhou uma vez só? Melhor rever, olhar mais
uma vez para confirmar. Não diga que não

precisa, não arrisque seu escalpo por tão pouco.
Não é para deixá-lo inseguro, muito pelo
contrário: se você deixar tudo amarradinho,
com a certeza de que não esqueceu pontas
soltas, terá urna rede mais firme para amparar
seus grandes saltos.

Câncer 21/6 a 21/?
'

Sim, você tem razão, canceriano, pode ser

melhor ficar no QG de sua concha, alinhando
pensamentos e alinhavando idéias e novos

projetos. Há muitos coelhos para tirar de sua

cartola, eles proliferam sem parar. Antes de

apresentá-los a platéia, porém, trabalhe um

pouquinho mais na produção de bastidores e na

direção de cena.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Se, como um capricorniano da gema, mais do

que um gosto pela ordem, a organização é para
você uma necessidade vital, monitore o fluxo dos

'

seus pensamentos, pois eles podem estar
vazando por afluentes estranhos e levando
embora a sua energia. Já notou que, não raro, é
você mesmo a sua maior fonte de estresse?

Escorpião 23/10 a21/11
Lá por suas profundidades, não há alguma coisa

que o consciente está tentando fazer de conta

que não existe? Você, que gosta de estar no

comando, precisa ter a visão do todo, não pode
ficar desinformado sobre o que se passa nas

curvas de suas galerias, em seus

compartimentos mais secretos ... Libere o

acesso, ilumine o escuro.

Aquário 21/1 a 18/2
A Lua fica fora de curso até as primeiras horas
da tarde, período em que o melhor a fazer é
carregar as baterias, dedicar-se ao serviço
interno e organização de agendas, esquemas
táticos e outras coisinhas básicas. Depois disso,
aí sim, com o notebook embaixo do braço e o

celular em punho, carga total, você encara a vida
e a via pública.

Touro 21/4 a 20/5
Por que se impor prazos tão apertados, amigo
taurino? Se você desse uma esticadinha no

cronograma, o seu projeto não ficaria mais

qualificado, dentro das expectativas que você
havia desenhado? De nada adianta cortar

custos se isso vai acabar frustrando seu

contentamento e realização pessoal e ainda por
cima abreviar os lucros.

.

Leão 22/7 a 22/8
Você não se contenta com pouco e não gosta

.

de restrições, mas, para alcançar o muito que
você quer, regule bem seu combustível, não
queime tudo na arrancada. Para lidar com

questões econômicas & assemelhados,
concentre suas movimentações na parte da

.

tarde, quando será mais fácil manter controle da

situação.

Sagitário 22/11 a 21/12
Para movimentos lmportantes no campo
profissional e outros grandes projetos, siga a

estratégia que você armou com tanto cuidado,
não atropele os outros e a si mesmo. Quer

galopar, gaste o excesso de energia numa

corrida no parque, que beneficia sua saúde
física e mental. Para ficar bem na foto, queime
calorias, não queime seu filme.

'

I'

Virgem 23/8 a 22/9
Apesar de lidar muito bem com assuntos de
ordem prática, um consciencioso virginiano
também tem seus momentos de vacilo, ainda
mais quando as circunstãncias não .estão

cooperando muito. Em negócios e outras
tratativas, sobretudo as que mexem com seu

bolso, apressar-se não vai fazê-lo ganhar
tempo: aja com cautela e atenção.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Claro, Gêmeos, às vezes o legal é arriscar, mas
esta manhã de terça-feira não está nada boa

para confiar na sorte. Roleta-russa com as suas

fínanças, pra quê? Brinque de outra coisa,
revise seus cadernos e extratos, almoce com

toda a calma. No segundo turno, bem
alimentado e com os pensamentos mais

serenos, você vê o que vai fazer.
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ADEUS AO HORÁCIO
Na madrugada de domingo, uma das
figuras mais folclóricas e queridas de
B1umenau, o jornalista Horácio Braun
.morreu, aos 57 anos, deixou órfãos os

amigos e leitores de uma das colunas
mais prestigiadas de Santa Catarina.
Coluna que, aliás, mareou época por
sua irreverência, por contar com
humor o cotidiano do povo
b1umenauense. Eis uma das suas boas
notinhas que mareou a sua passagem

pelo jornal do Estado de Santa
Catarina:

"Assim, por exemplo, têm pessoas que
não toleram as rosas porque elas têm
espinhos. Já outras pessoas adoram os

espinhos porque eles têm rosas. Da
mesma forma, existe sol mesmo
quando ele não bri1h�, existe amor
mesmo sem

senti-lo e existe Deus mesmo sem vê-

10."

FESTÃO
o boa praça, figura espirituosa e

sempre de bem com a vida, o
empresário Alcides Rocha, como faz
todos os anos, recebeu no último
sábado, em sua paradisíaca chácara em
Saint Louis, os amigos mais chegados
para celebrar a idade nova do jeitinho
que ele mesmo gosta, como muita
fartura e som de qualidade,
comandado pelo Coyote Jack.

BRONZE
Depois que o prefeito de Jaraguá do
Sul,Dr. Moacir Bertoldi resolveu
colocar placas de bronze eu seus

carros oficiais, 001 e 002, o metal
nunca esteve tão em alta na região. Os
ferros velhos da cidade, ligados, já
começaram a lucrar com a idéia, e
estão estocando o metal. Segundo
eles, caso a moda pegue em outras

cidades, o preço vai disparar e o quilo
do bronze vai triplicar!

O CORREIO DO POVO

HOje o nosso querido amigo "Paraná",
comandante do Smurf Lanches, será alvo de
muitos cumprimentos pela passagem de
mais um aniversário. As nossas felicitações!

É bem nesta terça-feira que o Grupo de
Escoteiros Jacoritaba vai empossar sua nova

diretoria. A cerimônia será às 20 horas, na
sede do grupo, na Rua Joaquim Francisco de
Paulo, 156. A nova diretoria comandará até o

ano de 2009.

Pra agendar! Já estão acontecendo as

inscrições para o 110 Fenatib, Festival
Nacional de Teatro Infantil, que acontecerá
em Blumenáu entre os dias 25 e 30 de
setembro. Só pra lembrar, o festival será
uma mostra sem competitividade e

participarão grupos de todo o Brasil,
inclusive da América do Sul.

o casal Nelson Hard, o Timbó, e sua Norma,
festejou recentemente nos bastidores da mídia
25 anos de vida conjugal (Bodas de Prata).

-

Parabéns ao casal!

Recebi gentil convite do empresário e bon
vivant, o blumenauese Rafàel Fritzche, do
Hotel Villa Paradiso, para celebrarmos
juntos seu aniversário, que acontecerá no

próximo sábado (31), em Bombinhas, na sua

Pousada. O tema da festa será o Sunset
Mexicano. O evento será marcado pela
presença de tequileiros, muitos malabares e

da excelente banda Nega Fulô. A entrada
será uma caixa de suco de uva para ser

doado para uma entidade. Nessa eu vou!
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