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JARAGUÁ DO SUL

Farmácia vende

remédios até
90% rnaís baratos
A Farmácia dos Sindicatos
vende remédios para

hipertensão e diabetes
com desconto de até 90%,
nos moldes do programa

Farmácia Popular. .5

CORUPÁ

Prefeitura
conclui obras na

Ponte Baixa

Depois de oito meses, a

Prefeitura entrega a ponte
para a população dos bairros

Itapocú e Ano Bomll5

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.615. R$ 1,00
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PRESSÃO

Câmara aprova
outra moção
para cartório
Documento leva assinatura'
de todos os vereadores e

será enviado para a

Assembléia Legislatíva e

para o Tribunal de Justiça
do Estado.
Há exatos dois anos,
vereador Jaime Negherbon
apresentou a mesma moção.
113

SAMAE l.1
Bairro Amizade
está sem água
há seis dias
Parte do Bairro Amizade
está sem água há seis dias.
Ontem, um caminhão do
Samae abasteceu a caixa d'

água das famílias.
.5

Nublado- CONFIRA O
MAPA DO TEMPO
.86
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Questão de segurança
A senadora Ideli Salvatti

tem o direito de dizer o que

quf-�er sobre a importância
estratégica da instalação do
terminal flexível de gás
natural liquefeito (GNL) na

Região Sul, mas é inegável
quê há pelo menos dois anos

a Petrobras vem intensi
ficando os estudos para evitar

que uma nova "virada de

mesa" do boliviano Eva Mara-
,

les?,r'enha a causar desespero
à indústria e ao proprietário
de

..
automóvel desta Região.

Na"reunião realizada no início
Ir

desta semana em Florianó-

pofts, o diretor de gás e energia
daJPetrobras, Udo Sauer, disse
quª a estatal está em fase final
de-estudos para implantação
do-termínal.
,Melhor que isso é a notícia

desque a opção considerada

mais viável é o porto de São
Francisco do Sul, ou seja, a

pouco mais de 60 quilômetros

inal permitiria a

importação de gás natural
.
de qualquer parte do
mundo, pois o combustível
chegaria de navio"

de Jaraguá do Sul.
Sauer afirmou que a

implantação do GNL serviria

para dar mais segurança ao

abastecimento de gás na

Região Sul, além de servir

como eventual alternativa

para abastecimento de São
Paulo. Na prática, este ter

minal permitiria a impor
tação de gás natural de

qualquer parte do mundo,
pois o combustível chegaria
de navio.

De acordo com o levan
tamento da Petrobras, uma
alternativa para instalação do
terminal. seria a implantação

de um píer com dois berços
para atracação de um navio

supridor de GNL e de um

navio cisterna. Seria neces

sário também um gasoduto
terrestre de 40 quilômetros
para ligação com a tubulação
já existente. O projeto mais

viável está estimado em cerca

de US$ 125 milhões (cerca de
R$ 260 milhões).

O presidente da Câmara
de Assuntos de Energia da .

Fiesc, Albano Schmidt, lem
brou o papel importante que
a Federação teve ao abraçar
.a alternativa do gás natural

quando poucos ainda acre

ditavam na viabilidade do
abastecimento em larga
escala. Para ele, os ernpre-,
sários de Santa Catarina
acreditaram no modelo pro

posto pela Petrobras, e agora

precisam continuar com

custos competitivos em rela

ção a outras partes do Mundo.

,; ENTRE· ASPAS
-01

0" Não po"demo,'s.debar faltar-aguá- pcrque.sern ela nós não vivemos. De uns

anos para .cá diminuiu e muito o volume .de água e aumentou o de poluição".... J,- ., � .. '.1 . .J .'",.! ' ,.). . 'fi j.- • ••

BiT!' Eiga Hanemmann, coordenadora do'êrupo de idoso-s 'da Barra, sobre o Dia Mundial dàMua� .

�8té O final de 2008 teremos a revitalização do Centro Histórico pronta". '

!!�aCir Bertoldi, pr�feito de Jaraguá do Sul, sobre o projeto de reforma do Centro Histórico em Jaraguá do Sul.

JIJ� reação de um negro de nãó querer conviver com, um branco, eu acho uma reação
%)tural. Quem foi açoitado a vida inteira não tem ooríçaçâo de gostar de quem o·

.

áçoitou".
Matilde Ribeiro, titular da Secretaria Especial de Política da Promoção da Igualdade Racial, no Brasil.
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.Romeo Piazera Jr.
Advogado na Cassuli
Advogados Associados. Fonte
SuperiorTribunal de Justiça-STJ.

�-médico é quem decide sobre o tratamento do doente
1.S

1:10 plano de saúde pode
lstabelecer que doenças
di§'o sendo cobertas, mas não
que tipo de tratamento está

alcançado para a respectiva
cura. Com esse entendi
mente, a Terceira Turma do

Superior Tribunal de Justiça
(1ST}) deu provimento ao

l1'€f<;:urso do espólio de
A'llselmo Vessoni para que a

,
Ieaú Seguros SIA pague todas
w despesas feitas no trata

mento de câncer de Vessoni,
já falecido.

O caso julgado pelo STJ,
origina-se em ação de obri

gação de fazer em' que

�nselmo Vessoni postulava o
pagamento, pela seguradora,
cJ.�s sessões de quimioterapia
<'!:..que se submeteu em decor
rência de câncer de pulmão,

a serem feitas em 12 aplica
ções, negado pela seguradora
sob a alegação de que a

apólice não cobre tratamento
ambulatorial nem quimio
terapia. A tutela antecipada

foi deferida para o custeio das

despesas com o tratamento.

Durante o curso do processo,
Vessoni veio a falecer.

Ao decidir, a 3 ª Turma
do STJ entendeu que deve
haver uma distinção entre a

patologia alcançada e a

terapia, pois não parece
razoável que se exclua
determinada opção terapêu
tica se a doença está agasa
lhada no contrato. "Isso quer
dizer que, se o plano está

destinado a cobrir despesas
relativas ao tratamento, o

que o contrato pode dispor é
sobre as patologias cobertas,
não sobre o tipo de trata

mento para cada patologia
alcançada pelo contrato. Na
verdade, se não fosse assim,
estar-se-ia autorizando que
a empresa se substituísse aos

médicos na escolha da

terapia adequada de acordo
com o plano de cobertura do

paciente, o que é incon

gruente com o sistema de
assistência à saúde", assi

nalou.
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hmhiij.tiGUTERMAN
Um encontro
histórico
o católico Gerry Adams e o

protestante Ian Paisley
realizaram um encontro
histórico para selar o

compromisso de um

governo de poderes
divididos na Irlanda do '

Norte. Adams é líder do Sinn
Fein, braço político do IRA

(Exército Republicano
Irlandês), que defende a

reunificação da Irlanda e sua

independência em relação ,

ao governo britânico.
Paisley, do Partido
Democrático Unionista,
passou anos dizendo que
jamais se sentaria para
conversar com 'Adams, o

que dá a medida do esforço
dessa reunião. Adams
declarou que o evento

representava "uma nova era

na política desta ilha". O
secretário britânico para a

.

Irlanda do Norte, Peter Hain,
de origem sul-africana,
disse que o acordo era tão

importante quanto o fim do

apartheid.

�bIOg .estadao.com.br/blog/guterman

'IMi�uicARTA
Efeitos
diferentes
Os congressistas nativos
voltam à carga, reclamam

_

aumento salarial e liberação
de gasto, de sorte a ganhar,
acima de 30 mil reais por -

mês. Interessante
reivindicação em um país
onde apenas 4% da

população ganha de 10
salários mínimos mensais

para cima. Querem
consolidar-se como

aristocracia parlamentar. Se
o projeto abortar mais uma

vez, que farão os nossos

legisladores? Que tal greve
sem data marcada para
terminar? Seguiriam o bom

exemplo dos lixeiros

paulistanos, que entrariam
em greve nesta segunda
feira contra a decisão da

prefeitura de anular o

contrato de coleta,
transporte, tratamento e

'

destinação final do lixo. Por
outro lado, as greves teriam
efeitos diferentes. A dos
lixeiros pioraria a situação
da cidade decadente e suja.

4:J blogdomino.bllg.lg.com.br
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Pretesseres

injustiçados
Acaba de sair um
levantamento realizado por

"

pesquisadores da USP � da
FGV revelando que, ao

contrário do que se
I

imagina, um professor de,
escola pública tem um

)
rendimento maior do que o

-I
da rede privada. Tal
informação corre o risco de 1

gerar injustiças contra os
"

professores da rede �

pública. Certamente, as

escolas particulares são
mais exigentes com seus

professores, proibindo falta
e exigindo melhor

desempenho; afinal, elas . J

perderiam mensalidades. s

Seria ótimo' que esse nível
de cobrança atlnqlsse toda
a rede pública. O problema
é mais profundo. Por
serem, em 'geral, mais
pobres, os alunos da rede

pública têm menor bagagem;
cultural, e os pais acabam,
envolvemdo-se menos

'

aprendizagem dos filhos.

ti

)
I

� palavradoleltor@uol.com.br

.Natanael Santos de Souza
Presidente da ADVB/SC

Personalidade de Vendas
O Brasil e, especialmente

Santa Catarina, é um ver

dadeiro gerador de talentos

empresariais que, com muita

competência, espírito em

preendedor e criatividade,
oferecem soluções de' sucesso
ao país. No dia-a-dia de

importantes líderes empre
sariais não existe a palavra
desânimo.

São exemplos que devem
ser seguidos e destacados.
Afinal, acreditamos que a

Nação conseguirá o desejado
crescimento econômico e

social se passarmos a ter, como
referência, modelos corajosos
e comprometidos com o desen-

.

volvimento. Neste sentido, a

ADVBISC tem cumprido seu

papel em reconhecer essas

referências empresariais, atra
vés de seus prêmios e eventos.

Não é por acaso que a

entidade abre sua premiação
do ano com o "Personalidade
de Vendas", que vem

reconhecendo, há 13 anos, o

trabalho da elite empresarial
catarinense, responsável pela,
geração de impostos emilhares
de emprego. Já foram premi
ados Sônia Hess de Souza,
Manoel Zaroni Torres, Hans
Dieter Didjurgeit, Roberto
Barreiros, Amauri Olsen,
Jorge de Freitas, Leonardo
Fausto Zipf, Vicente Donini,
Fernando Marcondes de

Mattos, WanderWeege, João
Batista Murad, Ninfa Konig,
Osvaldo Douat e Décio da
Silva.

Ressaltamos que o.

"Personalidade de Vendas" é'
eséolhido, por votação, pelos
representantes do mercado,
ou seja, o empresário vence-i
dor é destacado por lideran-]
ças empresariais e políticas.'
Este ano, a ADVBISC está

implan-tando a votação on

line, que permitirá uma

maior rapidez no processo,

proporcionando também a

ampliação da base de elei
tores. A escolha começa ago
ra em março e já temos a

certeza que o escolhido esta

rá à altura do seleto grupo
de "Personalidade de Ven
das", que tanto vem contri
buindo para valorização da
maroa empresarial catari
nense dentro e fora do país.

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

redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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Vereadores voltam a cobrar a

instalação de mais cartórios
�Câmara aprovou nova

moção, que vai ser
enviada a deputados
e ao presidente do TJ

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

Depois de dois anos de

aprovada a moção do
vereador Jaime Negherbon
(sem partido) para instalação
de mais cartórios de registro
nomunicípio, o pedido ainda
não foi colocado em prática,
apesar das promessas. Na

segunda-feira, uma nova

moção foi aprovada na

Câmara, desta vez com a

assinatura dos 11 vereadores.
O documento será en

viado para o deputado esta

dualOnofre Agostini (PP),
ao presidente da Assembléia
Legislativa, Julia Garcia

� .. !. •

(PFJ.;-),J e.c:ap presidente do
Tri,bul;1,Çl;.19� Justiça de Sªn�(l. ,

Catarina, desembargador
Pedro Manoel Abreu. A
demora e desconforto no

atendimento e o fato da cida
de com quase 140 mil habi
tantes dispor de apenas um

-

�

cartório são as principais
justificativas.

CESAR JUNKES/OCP

Na atuallegislatura, Jaime Negherbon liderou a luta por mais cartórios

Negherbon disse que só

no ano passado foi quatro
vezes ao TJ para tratar da

reivindicação, garantida em

setembro de 2005, quando o

então vice-corregedor José

Volpato de Souza confirmou
o desmembramento do

cartório. Primeiro, a infor

mação era de que os fun
cionários seriam contratados

temporariamente, mas logo

Recesso
Os vereadores de Jaraguá

do Sul voltam ao batente só

na semana que vem. Amanhã,
não terá sessão da Câmara

porque neste mês os nobres

parlamentares municipais já
trabalharam arduamente nas

oito sessões ordinárias, como
prevê a Lei Orgânica do

Município.
Os pobres mortais morrem

de inveja do recesso e.do
salário que cada vereador
recebe - R$ 5.940,00.

Banho-maria
Afinal, a quantas anda as

duas ações civis públicas
movidas pela Curadoria da
Moralidade Pública contra a

Prefeitura de Jaraguá do Sul?
O prazo de 15 dias dado pela

Justiça para que a Prefeitura

apresentasse defesa: no caso

da dação do ônibus da Cana
rinho e da reforma elétrica no
abatedouromunicipal venceu

. hámuito tempo.

Virou moda
Depois do deputado Odílio

Balbinotti (pMDB-PR), que ao
ser nomeado ministério da

Agricultura foi acusado de

responder a processos no

Supremo Tribunal Federal, o
recém-nomeado ministro dos

Transportes, Alfredo

Nascimento, é suspeito de

falsificação de documentos,
compra de votos e crime de
abuso do poder econômico na
campanha eleitoral para o

Senado.

Pra depois
Também está sendo cozida

em banho-maria a represen

ração feita por lideranças
petistas deGuaramirim contra

o vereador Evaldo junckes, o
Pupa. A direção estadual do
PT é dominada pela Arti
culação de Esquerda, ala a

que pertence o parlamentar
guaramirense, sequer analisou
a documentação, enviada em
maio do ano passado.

I\'

depois veio o anúncio do
adiamento da contratação.
Agora, a justificativa é o

impasse envolvendo o

concurso público do TJ, que
foi adiado. "Minha luta

continua, mas não posso
interferir na Justiça. Só

espero que este ano ainda

aconteça", resumiu.
Na sessão de segunda

feira, também foi aprovado,
em segundo turno, o projeto
de lei, de número 48/2007,
que altera a estrutura

administrativa da Câmara
de Vereadores. A proposta
cria o cargo de chefe de

gabinete, com salário mensal
de R$ 1.995,98. Cada um dos
11 vereadores terá, além-do
assessor parlamentar, o

direito de nomear mais um

funcionário para o cargo de

confiança. O PL só recebeu
voto contrário de Dieter

.

Janssen (PP), o único dos 11

vereadores que não' assinou
.

.

l'

o projeto ...

"
,__ .. 'lO r- :,-. , .. ,_ '

O projeto também re-'

classifica e reduz de R$
1.995,98 para R$ 1,3 mil por '10
mês o salário dos assessores

parlamentares, e altera o

valor da verba de gabinete,
que diminui de R$ 2,3 mil

paramil reais por mês.

Eleição
Duas disputam a

eleição para a diretoria: da

Arsepum (Associação
Recreativa dos Servidores

Municip que acop.tece

.

na próxi sexta-feira.
atual presidente, Taciana
Gessner (foto) tem como

adversário Hercílío da Rosa.

Espera-se uma el
acirrada.

CE realiza pesquisa )de preço nemóveis J

GUARAMIRIM
rner

pela Prefeitura. Segundo�IlJ [J

denúncia feita por Bylaardtn.�
no mês passado, uma dapl:i:J
empresas teria sido beneyJBfI
ficiada na licitação.

.

��JI
O vereador disse que a�up

analisar a documentaçâo na E

Prefeitura, verificou que �:)a

vencedora da lícítaçãeuc
subcontratou outra empre-sâ?ffI
que então teria fabricado ósêsI
móveis ao custo de R$ 13 ,:si s
mil. Entretanto, o valarsb

B�1
apresentado no edital, com b
critério demenor preço, teri�5

ltoq
sido de R$ 17,5 mil. Bylaar4tBb
disse ontem que se a C.gup
constatar que o edital de:>b
concorrência não obedeceu-j,
ao critério de menor preço,
será aberta umaComissão deeb

Inquérito para dar seqüênci{!;ffi
às investigações. (CT) ,fng:

Audiência
Vereador Dieter Janssen

(PP) tem hoj e à tarde
audiência com o secretário

estad�al de Saúde, Luiz
Eduardo Cherem (PSDB).
Vai aproveitar para entregar
um ofício com pleitos para o
município. O convite para o

encontro foi feito pelo
secretário tucano. Resta
saber o motivo.

Com a indicação do

representante do Pp, na

segunda-feira, a CE (Comis
são Especial) dá início esta

semana ao levantamento de

preços em empresas fabri
cantes de móveis no muni

cípio. A bancada progressista
indicou o vereador Luiz An
tônio Chiodini para a comis

são, composta também por
Marcos Mannes (PSDB) e

Osni Bylaardt (PMDB),
autor do pedido de investi

gação.
ACE terá prazo de 60 dias

para fazer uma pesquisa de

preços demóveis para creches
e escolas, par conta de
indícios de irregularidades em
processo licitatório realizado

Coordenador do PMDB lamenta a

pesterade tucano sobre alianças
o coordenador do 2004: Pp, PFL e o próprio�

PMDB, Carlos Chiodini, Só vejo como muito impro-
disse ontem que lamenta a vável uma aliança coJii..o

postura' db PSDB' com '. ·"PT".. 01, "�
relação �s' alianças para as T. Para -Chiodini, � deêl
eleiç6�;d�' ZÔ'à8\.-E�·i�p����!�1': ;�çfo'?d�Gá;�ia reflete uma

tagem publicada ontem posição isolada. "O PM'S\R
nesta página" o presidente estranha esta aproxima�%>
tucano Eugênio Garcia com o Pp, que sâo nossos

disse que "o PSDB está adversários. Aindamais p�a
aberto a conversas, princi- um partido que faz parte·.s\<p
palmente com os que governo (do Estado)", dec;lfl.;
estivemos coligados em' rou o coordenador. ;;�

Preço
.

A criação demais cargo de
assessorpara os 11 vereadores
de Jaraguá do Sul vai custar
caro nas eleições de 2008.

Pelo menos é o que sinaliza
asmanifestações. Setores da
sociedade concebeu a

proposta como a legalização
do pagamento de cab.os
eleitorais com verbas pú
blicas.

Novos rumos

Enfraquecida, sem estratégia eleitoral e bandeiras de

apelo popular definidas sequer para as eleições de 2008, a
oposição busca novas estratégias para reverter o quad�
político. Y
Na tentativa de renovar a imagem, o PFL decidiu mudar

de nome é d� presidente. A partir de hoje passará a ser

PD (Partido Democrata) - qualquer semelhança c0IIl::�:J
homônimo nos Estados Unidos não é mera coincidênc!.l'k'5
E assume a presidência deputado Rodrigo Maia.

.;_"j)

Novos Rumos II I f:)

Vivendo um dos momentos mais críticos desde que foh
derrotado pela segunda vez na disputa pela Presidêncirê
da República, o PSDB sinaliza mudanças profundas. '0)
governador de Minas, Aécio Neves, diz que o 'partid-or
precisa estar "mais próximo da população eampliar a basely;,..
Para tanto, o PSDB pretende encomendar pesquisa patal
descobrir as bandeiras que se coadunem com os anseios,
da população. srn

1 f; t
Primeiro passo
AComissão de Assuntos Econô�icos do Senado aprovouó'

projeto que obriga a identificação do apostador nas loteríãs
administradas pela Caixa, pelo CPF, mas mantém, pÜ'P
segurança, o sigilo da identidade do vencedor. .sq

A intenção é evitar a "compra" de bilhetes premiados coW
o objetivo de lavagem de dinheiro. A proposta precisa sêt:

votada pela Câmara dos Deputados. [�)1

,II
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INSVESTIMENTOS: PREFEITURA PLANEJA ABERTURA DE LICITAÇÕES EM ABRIL

Ponte.Baixa é liberada para
população depois de ·8 meses
Obra foi finalizada
com sobra de dinheiro,
diz responsável pelo
setor de Planejamento

KELLY ERDMANN
CORUPÁ

.

Os moradores dos bairros
ltapocu e Ano' Bom final
mente podem utilizar a Ponte

Humbold, que liga as duas
.

comunidades ao Centro da
cidade. A obra foi finalizada
e entregue à população,
começando assim, uma

seqüência de investimento

do setor de Planejamento e

Engenharia da Prefeitura
orçados para o primeiro
semestre deste ano.

Conforme o responsável pelo
departamento, Juliano Scan
dolara, a construção da pon
te levou oito meses para ser

concluída e custou em tomo

de R$ 126 mil. No� levan
tamento inicial er�revisto
o gasto de R$ 134mil, sendo
que a sobra foi alcançada por
causa de modificações no

projeto. Com isso, a contra

partida municipal baixou
para R$ 20 mil. O governo,
do Estado cedeu R$ 106mil.

Término das obras agradou moradores que já utilizavam aponte mesmo antes de ficar pronta

Além da conclusão da

ponte, também há projetos
prestes a serem acabados na

.

área da educação. É o caso

da construção da nova

Escola José Pasqualini, na
localidade de João Tozin._i. O
término deve ficar para

julho, depois de 240 diasde
.

trabalhos nos três blocos de
1.107 m2 de área. Após a

inauguração, o prédio vai

abrigar crianças marricu

ladas em todas as séries do
'Ensino Fundamental, ao

contrário do que acontece

atualmente, quando só são

atendidos alunos até o 4º ano.
O custo total gira em torno

dos R$ 618 mil, vindos dos
cofres da administração
municipal. ,. J ..

UR,BANJSMQ -. Durante ? ,v,l, ' ...... ! 't.,.J ,,' .,'". �'.......

primeira quinzena de abril a
Prefeitura planeja abrir licitação
para outros dois projetos. Um
deles trata da iluminação
pública do trecho da BR-280
entre os trevos das ruas Roberto
Seidel e Francisco Meess. São

necessários cerca de R$ 70mil

para financiar a colocação de

'lâmpadas dos postes, já
instalados.
De acordo com Scandolara, a
segunda licitação progra-

� mada 1;1.0 .prQ.x\r:n9_m�S é.para
ge{�1:li,Í: �,h�p'):'e�a.i.SF,Lt� y:ai
'cOI�c�r' 2'9"abiigos' êfe-'p�ssa-
geiros de ônibus em pontos
diversos de Corupá. Os
usuários do transporte coletivo
poderão utiliza-los, prova
velmente, a partir de maio ou

junho.

O CORREIO DO POVO L

Codec se reúne e define)

orçamento e estatuto f
GUARAMIRIM

Os integrantes do Codec

(Conselho de Desenvol
vimento Econômico) de
Guaramirim se reuniram pela
primeira em plenária, nesta
semana. Na pauta do encon
tro estiveram definições
administrativas e a apresen

tação de um projeto encabe

çado pela Câmara Técnica
da Indústria.

Uma das votações mais

importantes foi a do Régi
menta Interno e do Estatuto

.

da ADL (Agência de Desen
volvimento Local), vinculada
ao Codec. Além disso, houve
o acerto quanto ao orçamento
reservado para o Conselho em
2007. Os gastos vão poder
chegar à máxima de R$ 57 mil
ao longo deste ano.

Por fim, a reunião ainda
contou com explicações, e a

conseqüente aprovação, do
1

projeto de finalização do )�

loteamento industrial de ;1
Guaramirim, instalado nas jj
proximidades da BR-280. Por
enquanto, a meta é realizar
um estudo técnico a fim U
comprovar o que falta no local, li
como ligação de esgoto,
asfaltamento de ruas etc. )
Depois disso o projeto entra :)

em período de execução, caso )'

se consigam os recursos n
- necessários com os governos 3C

Federal e EstaduaLA previsão ,:
de custos não foi divulgada. G

As reuniões do Codec vão sj
acontecer sempre na' 2

segunda-feira da terceira n

semana de cada mês. Elas são :x

reservadas aos conselheiros o H'

ocorrem na Aciag r 1

(Associação Comercial,"
Industrial e Agrícola de �F:

Guaramirim) às 17 horas. [f
(KE)

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

. ,Ele tr-az r�sulJ10S dos principais e mais . O
,,; .1'(lRr.ca�t�s fat9,s 'VlJn9iais, ou sei,a, o \

.

mundo que interes$a' a você.

IPTU tem vencimento
"

marcado para sexta
MASSARANDUBA

'É hora de contar o

dinheiro reservado e-pagar o
IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbanol de Mas
saranduba. Depois de ser

prorrogado por 20 dias, o

prazo dado pela Prefeitura

para o acerto da conta encer
ra nesta sexta-feira, 30.

Os contribuintes que
escolheram o pagamento
único devem procurar os

bancos ou casas lotéricas do

município dentro do período
previsto para se livrar dos juros
e dasmultas. Quem optou por
parcelar' a dívida, tem que
ficar atento para não perder
as demais datas. O valor vai
ser recolhido sempre até o dia
10 de cada mês ..

Produtores rurais e apo
sentados com renda familiar
abaixo de um saláriomínimo

I

(R$ 350) têm a chance de não

pagar da taxa. Conforme o

diretor da Divisão de Tribu

tação, Hilário 'Fritzke, basta
comprovar as informações
com documentos. No caso dos

agricultores, é necessário

apresentar também a nota

fiscal de produtor e do

pagamento do ITR (Imposto
Territorial Rural). Nos dois
casos, é obrigatório procurar
a Prefeitura para consolidar
a isenção.
ARRECAÇÃO - A

meta da administração
municipal é receber em

torno R$ 400 mil prove
nientes do imposto, mesmo
com 10% dos 2,7 mil carnês
não retirados pelos contri

buintes até agora. O di
nheiro arrecadado será'

investido em ações vincu

ladas ao urbanismo e sistema

viário da cidade. Yak
lembrar que aquelas pessoas

que não buscaram o IPTU
devem recebe-lo em elsa nos

próximos dias. \J.'<...Lj

Pesquisa coloca Peixer entre os 20 melhores
--_._�-�,-�.' ea

CÉSAR JUNKES/OCP

�

GUARAMIRIM

Mario Sérgio Peixer: "Os prêmios não vieram por acaso"

O prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer, é

considerado um dos 20
melhores administradores

públicosmunicipais do Sul do
Brasil. O título é resultado de

pesquisa realizada pelo
departamento de telemar

keting do grupo Komunica

Comunicação Ltda, de
Brasília, no Distrito Federal.

Conforme Peixer, a

conquista tem um motivo

principal: o trabalho desen
volvido na educação, saúde
e bem estar social. "Hoje a

cidade é referência nestes

setores", afirma. Além disso,
o prefeito complementou
dizendo que a valorização do

munícipe é outra contribuí

ção para a visibilidade positiva
junto à população.

Segundo IvairMoreno, da
Komunica, , 51 % dos
entrevistados sinalizou
considerar Peixer um "ótimo
e bom" administrador. Outros
26% optaram pela opção
"regular". O resultado

completo da pesquisa poderá
ser visto na Rede Mulher de
Televisão, às 17h, nos dias 1º

e 8 de abril. (KE)

• OPINIÃO
Você concorda com o

, resultado da pesquisa?

"Não. Acho que ele não é
um dos melhores porque
não faz tanta coisa assim

pela população".
Lindaura Rosa, 40, .

doméstica

"Sim .. É uI] bom pr�feito".
Edson de Souza, 26,
eletrônico
''Acho que o primeiro mandato

,)1

dele foi excelente. Mas, agora,
no segunda, está deixando á
desejar".
Augusto Lostada, 51 ,

comerciante

"Acredito que sim. A cidade
continua se desenvolvendo
e não há nada que justifique,

ele não estar entre os 20
melhores".
Fernanda Brezuki, 21, tele
vendedora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OJ CONOMIA: NA FARMÁCIA DOS SINDICATOS, COMPRA É FEITA COM RECEITA MÉDICA E CPF

"_'_�emédios são vendidos com até 90% de desconto
�f

onvênio garante
edicação mais barata

ara quem sofre de
iabete e hipertensão

I/� AlANE ZANGHELINI
RA ARAGUÁ DO SUL

O aposentado Nacildo

reutzfeld, 54 anos, gasta
erca de R$ 50 por mês para

o omprar os remédios de

ípertensâo dele e da espos�.
�J le, que sofre com o problema
5 tie saúde há 20 anos, ficou
'1 eliz em saber que a Farmácia
o dos Sindicatos está vendendo
10 medicamento que ele

OJ precisa com 90% de desconto.
r

Com isso, Nacildo vai comprar
or orR$ 0,76 um remédio de R$

, . "Não sabia da novidade,
srr mas poder economizar é

�. sempre bom", comentou.
Desde sexta-feira o esta-

belecimento oferece 200
marcas de remédios para
hipertensão e diabetes com

desconto de até 90%, nos
moldes do programaFarmácia

Popular. O convênio foi
firmado entre o governo

federal, através doMinistério
da Saúde, e a Associação dos
Sindicatos de Jaraguá do Sul.

O desconto é válido para
toda a comunidade e varia de
acordo com a fórmula e. a

°
marca. Um remédio para
diabete que antes custava R$
37,69 pode ser comprado
agora por R$ 6,82, uma

diferença de R$ 30,87 ou

80%. "Este credenciamento
nos permite vender mais

barato medicamentos extre
mamente necessários e que a

população debaixa renda têm
dificuldade de adquirir",
avalia o diretor-presidente da
Associação dos Sindicatos
dos Trabalhadores de Jaraguá

do Sul, responsável pela
gestão da Farmácia dos

Sindicatos, Silvino Volz.
Acompra domedica-menta

é feita com apresentação de
receita médica (com no

máximo 180 dias de validade)
carimbada pelomédico, eCPF
do paciente. A receita pode
ser do SUS (SistemaÚnico de

Saúde) ou consultório parti
cular. O desconto é válido
também para pagamentos à

prestação. Por enquanto, o
credenciamento vale apenas

para remédios que tratam de

hipertensão e diabetes.
FÓRMULAS - As marcas

de remédios concedidas com
desconto estão restritas às se

guintes fórmulas: captopril25
mg; enalapril1O mg; atenolol
25 mg; propranolol 40 mg;
hidroclorotiazida 25 mg; gli
benclamida 5 mg; metfor
mina500mg;metformina 850

mg; insulinaNPH 100UI/ml. o aposentado Nacildo Kreutzfeld sofre de pressão alta há 20 anos e agora pode comprar o remédio por R$ 0,76 . .)':J
.::>b

;'Jp

,� )

� Famílias realizam o sonho de
morar em casa própria

Vida nova. É assim que a

família do vigilante Eronilson
Pedroso, 37 anos, encara a

mudança para o loteamento

[ Jardim das Acácias, na Tífa
I

'

Schubert (Bairro Amizade).
, Moradores domunicípio há 9
, �nos, Eronilson e a esposa

Edna, 40, realizaram ontem o

sonho de morar em uma casa

própria.
O casal vivia com os

quatro filhos os um imóvel de

aluguel na Vila Rau e estão

felizes por poderem comprar
uma casa popular. "É mais

acessível que aluguel e a casa

será nossa depois que pagar
mos as prestações", orgulhou
se a auxiliar de produção.

Desde segunda-feira,
outras 20 famílias estão se

mudando para o loteamento
de casas populares. Inau-

-: gurados pela Prefeitura na
_-o I-

segunda-feira, os imóveis

PIERO RAGAZZI/OCP

Eronilson e Edna mudaram-se ontem para o loteamento

foram construídos por meio
do programa "Imóvel na

Planta/Associativo", com
recursos dó FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de

Serviço) e da Caixa Eco
nômica Federal.

Cada imóvel tem cerca de
56 metros quadrados, com
três dormitórios, sala de estar/
jantar, banheiro e cozinha. O

proprietário pode pagar a casa
em até 240 meses, e a

prestação fica em tomo de R$

350. A Prefeitura adquiriu o

terreno e realizou todo o

serviço de infra-estrutura,
reduzindo para R$ 38 mil o
custo de cada imóvel.

°

A Prefeitura também tem

em andamento outros

projetos de casas populates
ou apartamentos em dife
rentes localidades. Inf�r
mações podem ser obtidas na
secretaria de habitação, pelo
telefone (47) 3376-0536, das
7h30 às 13 horas. (DZ)

. ,

Moradores do Amizade estão
sem água há seis dias

PIERO RAGAZZI/OCP

A diarista Sueli Dulce
Holschuh, 40 anos, não

consegue lavar roupa há seis

dias por causa da falta de água
'

na rua onde ela mora, no

Bairro Amizade. Parte dos
moradores da lateral da Emílio
Carlos Butzke estão sem água
desde quinta-feira. Ontem à

tarde, um caminhão do Samae

(ServiçoAutônomoMunicipal
de Água e Esgoto) abasteceu
a caixa d' água das famílias,
que afirmam desconhecer a

causa do problema "apesar dos
diversos contatos feitos com a

autarquia" .

"Desde o início do ano falta

águá toda semana. Já avisamos
o Samae.mas eles só trazem a

água e não resolvem o proble
ma", comentou Sueli, desta
cando que as torneiras geral
mente ficam secas durante o

dia.' Ela, marido, dois filhos e
,

o cunhado buscam água - de

Sueli e o filho Jean; "sem água para lavar roupa"
balde em mãos - em um

vizinho da parte mais baixa
da rua para tomar banho,
fazer comida e lavar a louça.

O diretor-geral do Samae,
Luis FernandoMarcolla, disse
que o problema acontece por
causa da baixa pressão da

água na localidade. Segundo
ele, o crescimento popula
cional no Amizade nos

últimos meses sobrecarregou
a rede e a água perdeu força
para subir na parte alta.

.

Marcolla garante que o �: I
,r,

problema será resolvido com a

instalação de uma bomba de
,-;,

.'(T

pressurização entre as ruas

Emílio Butzke e Evaldo
- j

Schwarz. A obra está �'<
,

,11

programada para começar na _.r

próxima semana, com previsão."
.

de término para 40 dias. Em
fevereiro" o Samae reforçou a

rede na Rua Roberto Ziemann
(Czer-niewicz), mas a medida

<,

não foi suficiente para au- ..

mentar a pressãoda ágUa. (DZ)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Invasão de caramujos
PIERO RAGAZZI/OCP

Corupá está infestada de

caramujos. A informação
foi confirmada ontem pelo
secretário de Agricultura e

Meio Ambiente, Julio
César Dominoni. Ele

explicou haver 16 pontos
com intensa proliferação do
molusco dentro da cidade.
Entre os locais com maior

incidência está o Centro,
princi-palmente na região
que fica próxima à linha

férrea.
O mesmo problema foi

constatado, no final de

janeiro passado, no Bairro
Santo Antonio, Jaraguá do
Sul. A quantidade de

caramujos, definidos como

africanos, assustou os

moradores que, através de
denúncia ao O Correio do
Povo, reclamaram a situação
àVigilância Epidemiológica
do município.

Alistamento
O alistamento obrigatório em [araguá do Sul, vai até,

o dia 30 de abril. É necessário ter completado 18 anos

em 2007 e entregar fotocópias do CPF, comprovante
de residência, dacertidão de nascimento ou daCarteira
'de Identidade�um�iot0,3x4 e pagar urna taxM:1e R$
2,20.A guia de recolhimento deve ser retiradana Junta
Militar e o pagamento efetuado em qualquer agência
dos Correios. Haverá cobrança de multa para quem se

alistarfora do prazo. A JuntaMilitar está localizada na
da Estação Rodoviária, no Bairro Baependi, onde
funciona das 13 às 19 horas, de segunda a quinta-feira

.

e sexta-feira, das 8 às 14 horas.

Saúde odontológica
Em breve o Pama I, localizado no bairro Czerniewicz,

irá oferecer serviços de odontologia. O secretário Sérgio
Luiz Ferrazza explica que o trabalho de implantação deste
consultório está em fase final e embreve toda a comunidade

poderá contar com mais este serviço. Outra novidade
anunciada é a implantação na Policlínica Centro Vida o

programaCEO (Centro de Especialidades Odontológicas).
Já existe atendimento odontológico no local, mas este

programa possibilitará um atendimento mais especializado
e completo. Como a realização de pequenas cirurgias,
implantes entre outros serviços.

Inscrições de bolsa
As inscrições dos estudantes da Unerj interessados na

Bolsa do Artigo 170 vai até o dia 8 de abril. Os
acadêmicos devem entrar em contato com o Serviço de
Atendimento ao Estudante, pelo telefone 3275-8251,
ou pelo site dainstituição (www.unerj.br). I

O programa de bolsas de estudos do Artigo 170 objetiva
auxiliar financeiramente os alunos economicamente

carentes, matriculados em instituições de Ensino

Superior. Além do benefício do artigo 170, a

universidade disponibiliza aos seus acadêmicos várias

outras modalidades de apoio social, que podem ser

consultadas no site da Instituição.
'

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Sarau
Acontece hoje na Bibli

oteca Pública Municipal o

"Sarau na Biblioteca" de

Março. O evento conta com

a participação de poetas,
músicos, artistas da cidade,
estudantes, professores e

interessados pela boa leitura.
O sarau é aberto ao' público
e inicia às 19 horas no setor

de pesquisa da Biblioteca.

Doação
A agência trasfusional de

Jaraguá do Sul necessita com
urgência dos sangues tipoA,
O e B negativo. Os interes
sados em doar devem

agendar uma vaga no ônibus
que vai para Joinville todas
as quartas e sextas-feiras. O
telefone i o 32745020. O
horário de saída é às 8h30.

Rifa
O Corpo de Bombeiros

Voluntários de Corupá
realiza uma rifa de um

automóvel Fusca, ano 1976
de cor azul. A verba será

,

utilizada na manu-tenção
das viaturas e do quartel do
Corpo de Bombeiros. O
sorteio da rifa será dia 1º de
maio na praça central da
cidade. A rifa custa R$ 10.

Informações no (47) 3375-
2000.

Vistoria
Amanhã acontece em

J araguá do Sul uma

vistoria em veículos uti

lizados no transporte
especial de passageiros,
como vans, micro-ônibus, "

bestas, entre outros. A

vistoria é rápida e com

preende a verificação de
lataria, buzina, luzes,
piscas, entre outros. O
evento é no Parque de
Eventos, das 8h30 às 12
horas.

Ciranda
das Letras
No último sábado, a

Design Editora e Livrarias

Grafipel realizaram a

primeira edição do "Ciranda
das Letras". O evento'

contou commúsicas infantis
e intervenção teatral. Além
do lançamento nacional de .

"A sapinha meiga" de

Regina Carvalho e Clóvis

Geyer.

Happy Hour
AAMA (Associação de

Amigos do Autista)
promove hoje o já tradi
cional "Happy hour" da
'entidatle: G evento pre
tende arrecadar recursos

para obra social e vai

acontecer no Clube
Atlético Baependi, das 17
às 22 horas. A entidade
busca ampliar a ajuda da
comunidade, por meio de

Jogos de Todo o Mundo
A foto de Nefertari (Rainha do Egito, esposa de

Ransés II) jogando Senet (um dos jogos em exposição).
Pintura da tumba da Rainha (1295-1255 AC). Faz
parte dos 47 jogos de tabuleiros, de todas .as épocas
históricas e regiões do mundo. A exposiçãoJogos de
Todo Mundo - Uma viagem pela história das

civilizações através de jogosmilenares vai até o dia 22
de abril. O horário de visita é das 8 às 16h30, sem
intervalo, de terça a sexta-feira. Aos sábados, das 9 às

13 horas e aos domingos, das 15 às 18 horas. NoMuseu
Histórico Emílio da Silva e a entrada é gratuita.

\',

doações e da prestação dé
serviços voluntários, para
reverter em melhores

condições no at en

dimento aos alunos porta
dores de necessidades

especiais. Para colaborar
com a AMA, os interes

sados devem entrar em

contato pelo 3370-1555
ou no e-mail: ama.

autista@brturbo.com.br.

Leitura
É hoje, às 17 horas, a .

reunião do Círculo de
Leitura. São escritores,
professores, .jornalistas,
alunos, artistas, pesquisa
dores e pessoas da cornu

nidade em geral intere
ssadas pela boa leitura.
Nesta edição a convidada
será Taíza Mara Rauen
Moraes (foto), coorde
nadora do Programa
Nacional de Incentivo à

Leitura. O evento é

realizado pela Design
Éditora, Livrarias Grafipel
e Editora da Apeijas
(Associação dos Poetas e

Escritores de Jaraguá do

Sul) com apoio da UFSC.
É aberto ao público em

geral. Mais informações
pelo e-mail circulode

leitura@designeditora.
com.br.

O CORREIO DO

POLICIAL
Atentado
No sábado, por volta das .

20 horas, a poícla foi Iacionada por uma possíve�
ocorrência de um estupro �
na comunidade do Alto ��
Garibaldi em Jaraguá do ,f�

*'
Sul. E.G. de 36 anos, !�:
suspeito de ter cometido o�
crime, foi detido. A

menorl
��"

..

�

1B. de 13 anos, que ,:'

estava sob influência de �
álcool, informou que o

,

agente obrigou-a a ir para .;
a mata, ocasião em que �.
tentou lhe molestar, e não J:
conseguiu. Ele foi

. .�
encaminhado a Delegacia (

�.�
e entregue ao Delegado í�:
pelo crime de atentado � »

i"
violento ao pudor. .�:

Assalto
Também no sábado, por
volta do meio-dia, ocorreu
um assalto contra pessoa' •

na Rua Domingos Sanson
nas proximidades do Lojão
das Cortinas no bairro

Baependi. No local a vitima
relatou que quando o 4

estacionou seu veículo,
dois homens armados de f.

t
revolver deram voz de "

assalto e lhe subtraíram
seu carro. Ele teve �

somente tempo de retirar
sua filha do veículo antes
da fuga. Após rondas foi
localizado o veiculo GM/
Corsa abandonado na RuaS
Ângelo Benetta.

Faleceu ás 06:00h do
dia 27/03, a senhora \JU '

Una Muller Dorn, com ':).,
idade de 50 anos. O
velório foi realizado na

Càpela Mortuária ern ::,

Nereu Ramos e o it I

velório no cemitério de :)(

Nereu Ramos. },J
0\
rLn

• INDICADORES ECONÔMICOS�'
��·�7��

• MOEDAS ESTRANGEIRAS

$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA
r �.�

COMERCIAL 2,061 2,063 11

PARALELO 2,16 2,26 11

TURISMO 2,000 2,167 ),[1

EURO '1£

I COMPRA I VENDA I
,

.r� j

2,7543 2,7553 f<{

• BOLSAS DE VALORES

" BOVESPA
PONTOS OSClLAçÃ01
45.206 ·0,96%0J

" DOW JONES N. York 12.397 .() 58%".
" MERVAL (B. Aires) 2.006 .(),81%
" NIKKEI (Tokio) 17.365 .(),90%� r-

• r.-+
'J'J

.

tjAlll@Ulg • CUB março
3�

R$ 791 ,50 ""

'_.J.../
0,6290%
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DE FUNDO• LINHA� BERTO DE FUTSAL: FINAL ACONTECE SEXTA-FEIRA, A PARTIR DAS 19H30, EM SCHROEDER
I

Juventus tem jogo transferido
o confronto com o Guarani será amanhã, em Palhoça, às 20h30.
A partida teve data alterada em pedido do time mandante. Ontem,
o tricolor treinou em dois períodos, de manhã no João Pessoa e

à tarde no campo do Spezia, em Guaramirim. O técnico Ernesto

Paulo terá o desfalque do zagueiro Luciano Sobrosa, expulso
no jogo de domingo, e contará com a volta do também zagueiro
Itamar e dos volantes Ivo e Fábio Lopes. O Moleque Travesso

deve fazer mais um treino hoje para definir o time que começa
jogando em Palhoça.

Vôlei de Praia
A dupla Gustavo Maiochi e

Juno Orthey venceu a 1 a

Etapa do Circuito Amivôlei!
Acaral/FME de Vôlei de
Praia. No feminino, o título
ficou com Silvia de Oliveira
e Daniela Possamai. No

próximo domingo acontece

a primeira etapa das

categorias volley-four e

infantil, a partir das 13h no

Acaraí.

Bicicross
Terminam hoje as

inscrições para a 2a Etapa
do Campeonato Catarinense
de Bicicross, que acontece
no fim-de-semana no

Parque Malwee. A prova
começa às 8h de sábado,
com os treinos livres. Os
interessados devem entrar
em contato com o diretor da

equipe jaraguaense, Valdir
.

Moretti, no 3370-7461.

Bolão
A equipe do Vieirense/FME
conquistou o terceiro lugar
da Taça dos Campeões,
realizada no fim-de-semana
em Agrolândia. A única
derrota dos jaraguaenses foi
na semifinal, para Chapecó,
equipe que haviam vencido
na primeira fase. Na disputa
pelo bronze, o Vieirense
bateu a equipe da casa em

.

uma partida emocionante.

Atletismo
A equipe Apa/Malwee/FME
conquistou 11 medalhas no

Festival de atletismo,
realizado no fim-de-semana
em Rio do Sul. Destaque
para a prata de Jonathan

Egger no lançamento de
dardo e do outro de Luana
Silva no lançamento do
martelo. Os dois são

jovens promessas para a

Olesc deste ano.

�o jogo mais disputado da noite, o Posto Cidade (branco) venceu o Vitória, de virada, na prorrogação, por 4x2
.

Posto Cidade e Tio Patinhas
I

fazem a final em Schroeder Brasil vence Gana com
.

gol de Vagner Laveintervalo. Fernando descon
tou aos 5'39" e o artilheiro da

competição, Clayton (agora
com nove.gols) empatou. A
decisão da vaga foi para a

prorrogação, onde o time do
Posto Cidade manteve a

regularidade e, mareou com

Fábio e Anderson. No final,
Romeu descontou para o

Vitória e ainda teve a chance
de empatar, mas o goleiro do
Posto Cidade tirou a bola em
cima da linha no último
minuto da partida.

Logo depois, Ex-Astros e

Tio Patinhas entraram em

quadra e quem saiu na frente

foi o primeiro, com Luiz

cobrando pênalti. A reação
veio depois dos 15 minutos,
com Carcaça e Dude (2),
virando para 3xl. Os Ex

Astros dominaram todo o

segundo tempo, mas não

conseguiam furar a boa

marcação adversária. Ner

vosos, acabaram tendo dois

jogadores expulsos.
Até o momento, a

competição teve 41 jogos,
com 238 gols marcados,
média de 5,8 por partida. A
fase final distribuirá R$ 3
mil em premiação, além de
troféus e medalhas.

a vaga ao vencerem,

respectivamente, o Vitória

(4x3) e a Loja Diversus/Ex
Astros (3xl). As partidas
decisivas acontecem nesta

sexta-feira, a partir das

19h30, com a disputa do
t�rceiio lugar. Em seguida, os
dois vencedores da noite de
ontem disputam o título do
140 Torneio Aberto de Futsal.
Na primeira partida, a

mais disputada da noite, o

Vitória saiu na frente com

Paulinho e Leandro
marcando ainda no primeiro
tempo. A reação do Posto

Cidade veio depois do

Semifinal aconteceu
ontem com duas
L

'?partidas disputadas
até o último minuto
:
i

I
,

�ULlMAR PIVATTO
SCHROEDER
,
I

I
: Duas semifinais belíssimas
�a noite de ontem, no

¢Jinásio Alfredo Pasold, em
Schroeder, Posto Cidade/
if,..guia Negra Transportes/
i'oga Vedabrás e Tio Pati

nhas/AS Têxtil confirmaram

disputa da Copa América, o
time verde e amarelo se

recuperou, na Suécia, da
derrota sofrida para Portugal.

Com Ronaldinho e Robi
nho apagados, o único

jogador do badalado trio
ofensivo que funcionou foi
Kaká. Eram em jogadas
tramadas entre o meia do
Milan é Vagner Love que o

.

Brasil criava suas melhores �
oportunidades. O gol foi
marcado' pelo atacante do

�

C�KA, aos 17 minutos do

primeiro tempo.

ESTOCOLMO

A Seleção Brasileira não

repetiu, ontem, a boa

atuação que téve na goleada
sobre o Chile, no último
sábado. Mesmo assim, o

rendimento acima da média
de Vagner Love e Júlio César
foi suficiente para definir o
triunfo por lxO sobre Gana,
em Estocolmo. Assim, a

equipe dirigida por Dunga
chegou a segunda vitória na

temporada 2007. Em fase
inicial de preparação para a

Pelé 'pode ser tema de
filme em' Hollywood

ARTILHEIRO PERNAMBUCO Guga confirmado na

equipe da Copa Davisfhlio também quer
marcar mil gols

Sport contrata
ex-meia santista

FLORIANÓPOLIS HOLLYWOOD

A diretoria do Sport
confirmou a contratação do
meia-atacante Giovanni, de
35 anos, ex-Santos e Seleção
Brasileira. Segundo o

diretor de futebol do clube,
Homero Lacerda, o Sport
não teria condições de

pagar o salário pedido pelo
jogador, e que, o acerto só

se confirmou porque o

treinador Alexandre Gallo
é amigo de Giovanni. O
último clube dele foi o AI
Hilal da Arábia Saudita.

. Atualmente na Ca
nedense (GO), o folclórico
artilheiro Túlio Maravilha

já começa a fazer as contas

para chegar ao golmil. Com
710 na carreira (sem contar

0S 67 da base), ele espera

flilzer 50 gols por ano até

completar 41 (está com 37),
completando então os 290

que restam. O sonho dele

também é atingir a marca

corn a camisa do Botafogo,
s�gurido ele, o clube do

>

O capitão da equipe
brasileira da Copa Davis,
Francisco Costa, anunciou
ontem os quatro tenistas

que enfrentarão o Canadá
de 6 a 8 de abril em

Florianópolis, pela final do
Zonal Americano I. Os
escolhidos por Costa são

Flavio Saretta, Marcos

Daniel, André Sá e Gustavo
Kuerten. A decisão não vai
usar osmelhores tenistas no

ranking.

O maior astro do futebol

brasileiro, Pelé, terá a vida
retratada em um filme de

Hollywood. De acordo com'
o Hollywood Reporter, o Rei
do Futebol se reuniu com a

WilliamMorris Agency para
acertar os detalhes do

projeto. A agência seria

responsável por criar uma
marca global de Pelé. De

. acordo com aWMA, a vida
de Pelé é perfeita para o

cinema.Pelé pode ganhar novo filmeGuga: confirmado no time titularcoração.
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Cerca de 80% dos
atletas paraolímpicos
aprenderam o esporte
depois dos 18 anos

GENIELLI RODRIGUES
JARAGUÁ DO SUL

-

Jaraguá do Sul é sede do
seminário "Projeto Parao
límpicos para o Futuro". O
evento iniciou na segunda
feira, dia 26, na Fameg
'(Facul-dades Metropolitanas
de Guaramirim) e termina
hoje. São cerca de 160
'professores de Educação
: Física da região que recebem
orientações para a inclusão de
defícíentes físicos e mentais
em atividades esportivas.

São cerca de dez moda
lidades adaptados para defí
Cientes ensinadas no seminá
rio: o basquetebol, para cadei
rantes; a bocha, 'para parali
sados cerebrais; o futebol 5,
para deficientes visuais; o

'\O CORREIOESPORTIVO O CORREIO DO POVO
esporte@ocorreiodopovo,com,br

BENEFíCIOS: O DEFICIENTE TERÁ MAIS SAÚDE E AUTO-ESTIMA

Jaraguá do Sul no projeto Paraolímpico
PlEAD AAGAZZI/DCP

Os professores sentiram na pele, durante o seminário como é praticado o esporte adaptado

�
�

A NATUREZA NAD TEM NADA CONTRA SEUS HABITUS DE CONSUMO.
MAS TUDO CONTRA SEUS HÁBITOS DE RIGIENE.

Você sabia que o plástioo leva até 500 anos para se decompor? A natureza não tem nada contra seus hábitos de consumo, mas exige respeito:
hão jogue liXtll1ê rua ê 11M rnata!ll eVítando a polulQão, enchentes e alagamentos, Não jogue fO'ra cigarros acesos, evitando Incêndios, Feche bem
as torneiras, confira se há vazamentos ê conserte-os, evitandó o desperdício. Governo do Estado. Com você, preparando um futuro melhor para
tódos os éatanhehses,

futebol 7, para paralisados
cerebrais; o goalball e judô,
para cegos; tênis de mesa, para
cadeirantes e defícíentes físi
cos; tênis de campo, para ca

deirantes e natação para todos
os portadores de deficiências.

Para Vaniltom Senatore,
representante do Comitê
Paraolímpíco Brasileiro, a

principal dificuldade é inserir
os deficientes nas aulas de
Educação Física, já que é
comum seremmarginalizados.
"O objetivo é fazer com que o

professor perceba que a prática
de esportes é uma necessidade
para o deficiente. Além de
oferecer saúde, o aluno terá
mais flexibilidade, coordena
ção motora e principalmente
auto-estima", explica.
I . A intenção é dar mais .

condições de vida para essas

crianças e fazer um trabalho de
base nas escolas. "Este é o

primeiro passo para a formação
de atletas paraolímpicos. Os
talentos revelados desde cedo
poderão particrpar de
competições oficiais", salienta. '

Segundo Vaniltom, cerca de
80% dos atletas paraolímpicos
profissionais só aprenderam o

esporte depois dos 18 anos.
Na segunda-feira, os pro

fessores participaram de
atividades teóricas, ontem e

hoje praticaram as modali
dades, com o objetivo de im
plantá-las nos currículos
escolares. Os profissionais
receberão cartilhas educativas
e CDs com informações sobre
os esportes e os passos de
implantação nas escolas.

Secretaria de Estado
do Desenvolvimento
Sustentável SANTA eATARINA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



[-OC9RREí9l�QYº��:�w,�.
NOVO MINISTRO, ALFREDO
NASÇIMENTO (PR) REBATE AS

ACUSAÇÕES DE I�REGULARIDADE
DURANTE CAMPANHA AO SENADO e

RECEITA FEDERAL TEM
MAIS DE 1 ,140 MILHÕES DE

DECLARAÇÕES NA MALHA
FINA. FIQUE ATENTO ®

81
NEIVA DALThtlJ

PESQUISA: AUMENTO DE 47% EM TRÊS ANOS
, ,

Preço dos remédios sobe acima da inflação
E ainda vão ficar
mais caros em abril.
Governo controla o -

reajuste apenas dos
de uso contínuo

sÃo PAULO

contínuo. Já os outrosestão
subindo acima da inflação -

alguns até o dobro.

Pesquisa da Fundação
Getúlio Vargas mostra que,
em três anos, analgésicos e

antitérmicos acumularam
aumento de 47,83%. No
mesmo período, a inflação
foi de 27,67%. Em São

Paulo, as vitaminas subiram
6,03% nos últimos doze
meses, o dobro da inflação
(2,92%).

Os medicamentos estão

entre os principais gastos das
famílias brasileiras. Entre os

idosos, este peso é ainda
maior: os remédios sâo o

segundo item de maior

impacto no orçamento.
Para forçar a redução de

preços, o governo adotou os

genéricos, mais baratos do

que os patenteados, e tam

bém o controle de preços.
São práticas que já tinham
dado certo em outros países
como o Canadá. Agora, os
20 mil remédios que têm os

preços controlados sobem até

3% a partirdesta sexta-feira.
Cerca de 300 medi

camentos de uso contínuo,
com tarja preta ou vermelha,
podem ter uma redução de
11% no preço. Um decreto
do governo federal vai
isentar esses remédios dos

impostos PIS e Cofins.

O Brasil tem inflação de

primeiro mundo: baixa.

Mas, dependendo do con-

.

sumidor, o custo de vida é

alto.A concorrência deve
ria estimular a queda dos

preços, mas nem sempre
essa regra funciona. Os

remédios, par exemplo, vão
ficar mais caros em abril. O

governo controla o reajuste
dos medicamentos de uso Redução de'11 % nos medicamentos de uso continuo pode levartempo

, ,
, ,

PORTO ELLO SHOP EM JARAG
Cidade é escolhida pelo potencial de mercado

Maior rede de franquias especializada em revestimentos
cerâmicos, a Portobello Shop está investindo fortemente
em sua expansão. A cidade que acaba de receber o novo

formato de loja compacta criado pela rede é Jaraguá do
Sul, em Santa Catarina. Ela é a oitava unidade no estado e

a segunda nesse modelo, que tem como principal
diferencial a racionalização da área física,

.

aproximadamente 60 metros quadrados, com portfólio de

produtos e serviços iguais aos da tradicional.
Atendendo desde o início do ano, a loja realizou sua festa

de inauguração no dia 22 de março para
especificadores e clientes. O arquiteto e mestre em

revestimentos cerâmicos Marcos de Almeida Luz e

Carmen Deschamps Luz, sócios e franqueados da nova

unidade, decidiram investir no próprio negócio. "Os
principais fatores que definiram nossa escolha foi o

conhecimento do mercado de construção civil, a paixão
pelo produto e o sistema de trabalho adotado pela
franqueadora. Optamos por Jaraguá do Sul por
conhecermos o potencial promissor que a praça

oferece", explica Marcos.
Com produtos exclusivos, loja agradável e moderna,

atendimento especializado e diferenciado, condições de

pagamento,. compra e entrega programada, colocação,
entre outros, a loja tem o prazer de oferecer o que há de
melhor em revestimentos e serviços Portobello para a

. cidade.
Atualmente a empresa possui 96 lojas e está presen
Alagoas, Amazonas, Bahia, Brasília, Ceará,
Goiás, Mato Grosso do Sul, Mina

i

1

I ' !
j j
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MEDIDAS: GOVERNO VAllNSTAlAR CERCAS E POR MAIS MONITORES

Benedet vistoria Centro
Educacional São Lucas
Em doze meses,
foram registradas
21 fugas. Secretário
anunciou mudanças

FLORIANÓPOLIS

O secretário estadual de

Segurança Pública, Ronaldo
Benedet, fez ontem uma

vistorianoCentro Educacional
São Lucas, em São José, na

- Grande Florianópolis, e não se

mostrou satisfeito com o que
viu. Neste, final de semana,

mais quatro adolescentes

fUgiram do local. Desde 2005,
fo;am 119 fugas, sendo que

destes, 65 menores foram

rfcapturados. Apenas nos

�ltimos 12 meses foram

registradas 21 fugas.
f' O secretário anunciou

(Jtgumas medidas erner

gepdais que serão tomadas

�ara melhorar a segurança.
lErltre elas, a reinstalação da

�erca elétrica, que está
desativada há seis meses.

Outra medida é o reforço no
�6mero de monitores. Atual
r·
mente, 38 trabalhamno local.

o.utros 61 monitores deverão
tecebertrebrramento.

. Berredet garantiu que a

partir de agora vai exigir

DIVULGAÇÃO

RIA DA

PÓB

Secretário anunciou o aumento no número de monitores

disciplina rígida dos detentos. , aumentar de 56 para 78 a

Para tanto, ele deverá pedir o capacidade do centro, além de .

auxílio do Ministério Público melhorar as condições de
em relação àsmedidas a serem
tomadas. O secretário afirmou

que não é a favor damudança
damaioridade penal, mas que
os menores detidos devem ter

disciplina.
Em relação à estrutura do

educandário foi que o

secretário demonstrou maior

insatisfação. De acordo com _

ele, o ambiente está dete
riorado e apertado e seria ideal
a mudança de prédio. Como
isso não é possível, ele anun

ciou a reforma que deverá

segurança.
Benedet anunciou tam

bém que uma nova diretoria
deverá ser definida. Como a

diretoria anterior foi exone

rada, Darci Rodrigues foi no
meado .

para dirigir a

instituição. Ele avisou, no
entanto, que não quer ser

efetivado, e deverá perma
necer apenas 60 dias na

. função. O motivo alegado foi
um acúmulo de funções, já
que ele trabalha também em

Lages, no Planalto Serrano.

. Funcio.nários do BC
�

fazem paralisaçãoi

GURITIBA

)': '.: Os funcionários do Banco

Central fazem hoje, uma
paralisação de advertência
�e 24 horas em todo o país
,

por recomposição salarial. A
tategoria reivindica equipa
ração salarial com os fiscais
Ba Receita Federal e a

.

recuperação de sua situação
aentro do funcionalismo

público do Executivo.
� O presidente do Sin
dicato dos Funcionários do
Bánco Central - Regional
§âo Paulo, Daro Marcos

;PU£er, afirma que a categoria
foi prejudicada por conta dos
reajustes diferenciados que
o governo federal concedeu
às vésperas da eleição para o
servidor' público no ano

.pássado. Enquanto o corpo
funcional do BC teve uma

recomposição de 10%,
índice que se referia à

campanha salarial de 2005,
as demais categorias rece

beram um aumento de cerca
de 30% referentes a 2006.

"Essa desproporção criou
uma distorção no quadro do
funcionalismo tão severa

que jogou os funcionários do
BC do segundo para 19°

lugar no ranking de cargos
e carreiras do Executivo",
revela Daro Piffer.
-Piffer responsabiliza o

antagonismo entre o Mi
nistro da Fazenda, Guido
Mantega, e o presidente do
BC, Henrique Meirelles, pelo
atual quadro da cate-goria.
"Estão transformando os

funcionários do BC, quali
ficados e estratégicos para o
bom funcionamento do
sistema financeiro, numa
:.:;'tegoria se segunda classe".

POLICIAL

Dois são presos em
. operação na Capital

Dóis homens foram presos
ontem pela manhã na Vila

Aparecida, região conti

nental de Florianópolis, numa
operação que mobilizou 80

policiais militares e 30 poli
ciais civis.

O objetivo era cumprir 14
mandados de prisão e de bus
ca e apreensão. Realizada
após trabalho de investigação
do setor de inteligência da
Polícia Militar (PM), a opera
ção começou por volta das 6h.

Um dos homens presos é

Antônio Rodrigo dos Santos,
de 62 anos. Procurado por
homicídio em Chapecó, no
Oeste, ele foi flagrado com

um revólver calibre 38.
A polícia também prendeu

Renato Camilo Cléber, de 18
anos. Foi encontrado na casa
dele 100 gramas demaconha
e também cocaína, além de
dinheiro trocado e material
usado para embalar a droga.

O CORREIO DO POVOt

Pelo Estado
se terá Código Ambiental em cinco meses
A questão ambiental tem sido apresentada como uma das maiores travas

.l'"\.ão desenvolvimento econômico de Santa Catarina. Mas é preciso colocar
as coisas nos lugares certos. Já faz tempo que deixou de ser possível dividir as
turmas entre a dos que são contra e a dos que são a favor da conservação da na
tureza. A redução dos impactos ambientais das atividades humanas, mais do.
que uma profissão de fé ou de ideologia, tornou-se um confiável indicador de
viabilidade, inclusive econômica, de qualquer empreendimento que pretenda
ser bem sucedido. Então, qual é o problema? O problema é saber o que pode e

o que não pode ser feito. E ter esta resposta com segurança e rapidez. "Sim ou

não, mas rápido", esta é ameta do presidente da Fatma, Carlos Kreuz, que aca
ba de autorizar 26 municípios a administrar por exemplo o corte de vegetação
de pequeno porte. Aqueles casos típicos de briga de vizinho, como uma árvore
que ameaça um muro, ou de tragédias anunciadas como a -de Tubarão, onde,
no último final de semana, cerca de 150 árvores forain arremessadas pelo ven
to sobre a fiação elétrica. E que demoravam meses engavetados na burocracia
estatal. Ao transferir o poder de licenciamento sobre estas questões de varejo,
o sistema ganha velocidade, calcula Kreuz. E a Fatma precisa. Tem cincomeses

para concluir o Código Ambiental de Santa Catarina, primeira iniciativa de

compilar toda a legislação para dar um mínimo de segurança jurídica àqueles
que querem empreender no Estado.

catarinense enfim

Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BALDISSARELU, COM COLABORAÇÃO DE CRlSTIANO CARRADOR/TUBARÃo E FABIANO KUTACH/RlO NEGRlNHO.

Não é exatamente um catarinensemilitante,
mas ainda assim, o secretário de Estado da
Agricultura.Antônio Ceron, apressou-se ell).
prestigiar ontem a posse doministro Reinhold
Stephanes: "Apesar de pertencer à cota do
PMDB do Paraná, é catarinense de Porto União
e tem conhecimento pleno da realidade do
Estado", compensou. Não se tem notícia de

que os tantos outrosministeriáveis catarinenses
- Hugo Biehl, Odacir Zonta eValdir Colatto
- tenham aparecido por lá. Ceron já pediu
apoio na assembléia daOlE e flexibilização nas
normas de armazenamento demaçã, arroz e
feijão, que oneram a produção.

Mais descentralização
A partir do início de abril, os municípios
também poderão se habilitar a conceder
licenciamentos para empreendimentos
apenas com o credenciamento no Conse
lho Estadual de Meio Ambiente. Com do
cumentação simplificada. "É no município
que se conhece o problema e a maneira
mais adequada de encaminhar uma solu
ção satisfatória", aposta Jean Kuhlmann.

limite de uso
Em Santa Catarina, área coberta pela Lei
da Mata Atlântica, é proibido o transporte
de lenha. Dá cadeia. Carvão vegetal como
fonte de energia só para consumo próprio
e com licença para o corte. Porque não há
definição sobre a obrigatória reposição.

Poder da indústria
Zezo Pedroso - de quem o deputado Dirceu .

Dresch reclamou estar maneteando o con

selho do leite - recebeu homenagem da po
derosaAbipecs dos exportadores de came.

Má repercussão
o cortejado deputado progressista Jandir
Bellini, que andava só sorrisos com o go
vernador peemedebista, agora dá um avi
so: Está pegandomuito mal a tentativa de
cobrar as passagens de ferry-boat e balsa
entre Itajaí e Navegantes. A gratuidade foi
concedida em 1999, no GovernoAmin.

" Correção de data -

Ops! E hoje que Pedro Uczai lança livro so

bre Ademir Rosa. As 19h, na Assembléia.

Associação dos Diários do Interior

A
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Relatório adiado
'

Líder do governo, João Henrique Blasi,
.

adiou mesmo para semana que vem a

apresentação do relatório da reforma ad
ministrativa para votação nas comissões
e plenário da Alesc. Se tudo correr bem,
quarta à tarde, antes do feriadão de Pás
coa, os deputados quitam a fatura. E já tem
muito governista concordando com [cares
Ponticelli: por que afinal não é mantido o

número de cargos e o governador só no
meia os que desejar? Garantiria, na caneta,
o corte de 30%, que já foi reduzido para
metade na conta dos deputados.

] ;
2

::;

S

)

.,

Nadamenos
Florianópolis oficializou pré-candidatura
para sediar os jogos da Copa do Mundo de
2014. Claro que, antes disso, a CBF terá de
conseguir trazer o evento para o Brasil.

Gasto desnecessário
ACâmara de Vereadores de Rio Negrinho

. gastou R$ 38mil na compra de urn painel
eletrônico. Se não bastasse a falta de fun
cionalidade, já que o Legislative tem ape
nas oito vereadores, o equipamento apre
sentouproblemas nas duas sessões em que
tentaram usá-lo. Nem precisa dizer que a

comunidade desaprovou o ato e acha que
o dinheiro teria sido melhor investido, se
destinado à saúde, educação ou moradia.

Transparência
ACâmara de Lages ampliou o voto aberto
para todas as deliberações, inclusive em

julgamentos de vereadores, prefeito e vice.

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio lageano - Correio do Sul

Destaque Catarinense - Diário da Cidade - Diário da
Manhã· Diário do Iguaçu· Diário de Itajaí - Dii�rio O

Tempo - Folha da Cidade - Jomal de Manhã - Jamal
O Iguassu - Município Dia-a-dia • Notisul - O
Atlântico - Jornal Perfil - O Vale • Sul Brasil - A
Tribuna - Tribuna Catarmense- Voz Regional

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

r,
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PARTIDO DIZ QUE SENADOR FOI VíTIMA DE CALÚNIA

cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Novo ministro rebate
�

acusações da IstoE
Alfredo Nascimento
é suspeito de atos

irregulares, durante

campanha ao Senado

BRASíLIA

O novo ministro dos

Transportes, senador Alfre
do Nascimento, rebateu
ontem, em nota divulgada
pelo Partido da República
(PR), as acusações de

irregularidades em sua

campanha ao Senado. Nes
te fim de semana, repor,

tagem da revista IstoÉ
apontou suspeitas de que o

senador teria falsificado
documentos fiscais, com,
prado votos e cometido o

crime de abuso do poder
econômico na campanha.
De acordo com o PR, o

senador entrou com pro,
cesso na Justiça por calúnia
"contra aqueles que o

difamaram" .

A nota, divulgada no

site do PR, partido do qual
Nascimento é presidente de
honra, alega que o CNPJ

=." utilizado na campanha do
senador é verdadeiro e

ainda nega o pagamento
irregular da gasolina utili,
zada em uma carreata na

cidade de Manacapuru, no
Estado do Amazonas. O

DIVULGAÇÃO

Nascimênto entrou com processo na Justiça por calúnia

partido afirma que o emissários, em troca de

pagamento da gasolina cargos e liberação de verbas
consta na prestação de administradas pelo Minis,
contas global da campanha. tério dos Transportes, prá-
Além de rebater as tica que aponta para a

acusações sobre irregu- existência de um segundo
laridades na campanha, a mensalão".
nota ainda nega que Nasci, Sobre as supostas irregu-
mento tenha oferecido laridades na operação
cargos e recursos orçamen- Tapa Buraco, na época em
tários para "cooptar" qual, que Nascimento ocupou o
quer parlamentar a entrar Ministério dos Trans,
no PRo portes, a nota do partido

Uma das acusações di, alega que foi solicitada

vulgadas pela reportagem é "fiscalização prévia e

atribuída a relatos ouvidos concomitante á execução
por líderes da oposição, e diz das obras" e que todas as

que deputados teriam sido despesas só poderiam ser

"sondados para se filiar ao pagas depois de devida,

PR, por Alfredo ou seus mente auditadas.

,

Receita tem 1,1 mi na
malha fina desde 2002
BRASíLIA

Desde 2002, 1,140milhão
de contribuintes está na

malha fina do Imposto de
Renda. De acordo com

relatório apresentado, pela
Secretaria da Receita Fede,

ral, outros 857 mil contri
buintes cujas declarações do
imposto apresentaram irregu
laridades foram autuados. O
valor das autuações, que
inclui imposto devido, além
de juros e multas - totaliza
R$ 3,188 bilhões no período.

Segundo o secretário,

adjunto Paulo Ricardo de
:} Souza Cardoso, amaior parte

das declarações retidas para
análise apresenta problemas
de omissão de receitas

auferidas pelo próprio
contribuinte ou por seus

dependentes. Em outros

casos, o contribuinte preen,
che o formulário de maneira
errada.

O secretário-adjunto
ressalta que a maioria dos .

,

problemas constatados na

declaração é solucionada

pela própria Receita. A cada

ano, emmédia, são retidas 7%
das declarações, sendo que a

maioria delas é liberada do

processamento no período de I

umano.

PARAPAGAR

Bolsa Família
procura 330 mil

O programa Bolsa Família

procura cerca de 330 mil
famílias supostamente aptas
a receber os benefícios, mas.
que ainda não foram
localizadas pela burocracia
do programa, informa

reportagem publicada ontem
pela Folha de São Paulo.
A reportagem chegou a

esse dado comparando o

número de famílias, pobres
nos Est ados à folha de

pagamentos.de fevereiro do

programa. Além do Distrito

Federal, 12 Estados ainda
têm mais pobres do que
famílias que recebem a

bolsa de R$ 15 a R$ 95 por
mês.

'1\;

O CORREIO DO POVO

1M

• PELO
O Ministério da Justiça do Egito anunciou ontem, que

75,9% dos eleitores que participaram do referendo sobre a.

Constituição aprovaram as polêmicas emendas propostas pelo '1'governo. Enquanto o presidente Hosni Mubarak alega que as

mudanças vão reforçar a democracia e a segurança no Egito, a
oposição diz que elas ampliam a opressão do Estado sobre a

população e limita ainda mais a liberdade política e de'n3
expressão. .

Governo e oposição também divergem em relação à tot
participação da população no referendo, IS

De acordo com o ministro da Justiça, 27,1 % dos çerca de 'fiB
35 milhões de egípcios registrados para votar compareceram
às urnas, mas grupós de oposição afirmam que o

comparecimento foi rnenor do que 10%. .

u::;
Opacote com emendas a 34 artigos da Constituição egípcia

dá direito ao presídente de dissolver o Parlamento sem a

necessidade de aprovação por referendo e proíbe a formação
de partidos religiosos. Outras mudanças reduzem o papel do 1�2
Poder Judiciário na supervisão de eleições e introduzem uma �a
nova legislação antiterror, em que cidadãos podem ser vigiadosJeN
e detidos sem a necessidade de um mandado e julgados em )£2
tribunais militares, onde não têm direito à apelação. ;10

FLAGRA Uma mulher palestina com três crocodilos
vivos amarrados em seu corpo foi detida ao tentar

atravessar a fronteira da Faixa de Gaza com o Egito.
Os répteis, que mediam de 40 cm a 50 cm, foram
atados com uma fita adesiva sob o vestido da mulher.

Egito anuncia
a legalização de
emendas

pelêmíeas

Parlamento poderá
ser dissolvido sem

precisar de aprovação

APROXIMAÇÃO 1 A secretária de Estado americana,
Condoleezza Rice, anunciou ontem, que o presidente
da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud

Abbas, e o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert,
passarão a se reunir a cada duas semanas.

APROXIMAÇÃO 2 As conversas entre os líderes

palestino e israelense vão tratar de problemas
imediatos e tentar "desenvolver um horizonte político",
disse Rice. Ela apresentou as conclusões de sua

viagem pelo Oriente Médio.
'

Ataques matam 17 no Iraque
Ao menos 17 pessoas -incluindo crianças e mulheres
morreram ontem, em diversos ataques no Iraque,
anunciaram fontes do governo de Bagdá. Quatro civis -

duas crianças e uma mulher- morreram e 14 ficaram
feridos quando dois morteiros caíram sobre suas casas

no bairro de Abu Chir, na zona sudoeste de Bagdá. Um
policial morreu e dois ficaram feridos na explosão de
uma bomba de fabricação caseira na passagem de uma

viatura pela zona sudoeste de Bagdá. Outro agente foi
assassinado por homens armados no centro da capital, e

um soldado morreu ao ser atingido pelos tiros efetuados.

por um franco-atirador na mesma área.

Foto de príncipe William causa polêmica
DIVULGAÇÃO

A capa do tablóide britânico "The Sun"
trouxe ontem uma reportagem sobre uma

brasileira que teria sido "apalpada" pelo
príncipe William. "Príncipe William posa
para foto com duas meninas, e segura uma

delas pelo seio", dlz a reportagem. O
incidente teria acontecido quando a

estudante brasileira Ana Laíse Ferreira, de
18 anos, pediu para tirar uma foto com o

príncipe ao encontrá-lo em uma casa

noturna da cidade de Bournemouth."Eu
estava um pouco bêbada, mas senti

alguma coisa roçando nos meus seios",
disse Ferreira ao "The Sun". "Eu pensei que
não poderia ser o futuro rei, mas agora que
vi a foto não me surpreende que ele tivesse
um sorriso nos lábios", disse. "Ele tem

grandes mãos másculas e certamente
sabe o que fazer com elas."A brasileira é
estudante de Relações Internacionais, de
acordo com o tablóide. William é filho do

príncipe Charles e da princesa Diana, que.
morreu em 1997. Ele é o segundo na linha
de sucessão
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Por Franeiene Fagundes
publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

Completou idade nova no dia 26, Kathleen Menslin
Pedri. Felicidades dos amigos e familiares

Parabéns a Bertoldo Jungton, que no dia 19
completou 80 anos e para a esposa Ruth, que no dia

31 completa 77 anos. Felicidades dos familiares

Carlo� Alfr!do P�rat� 501� 2r�u �mOiênciàs Contábeis, peláUn�rj; n6dia
30. Felicidades e.sucesso na ..carteira

•.••.•.• ",' '_':fW:\:: _:)í,Ç ,:' ," '"{c' ::�}wr·{'" ':J/h'( {'i

profissional dos pais Enn e Ivane Porath,
.ca ...írma Tânia,. do�un�a<tp JPney;J!i� da

namorada Crisliane
.

No dia 26, Gilmara Simbalinski
completou idade nova. Parabéns é o

que deseja a mãe, irmãos, filhos e

esposo

�As irmãs Darci e Ermelinda com os cantores Cesar

�. Menotti e Fabiano, curtindo seu show
,..

Os irmãos Guilherme e Gustavo comemoraram
nesta sexta-feira idade nova. "Os pais Isolete e

Rogério os parabenizam, desejando que eles
continuem sendo sempre esses filhos

aravilh II

(
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A eterna 'IRainha dos Baixinhos"

.

aniversariou ontem. Quarenta e quatro
anos, sendo 20 de Rede Globo e

expectativa de envelhecer trabalhando '

para o público infantil. Com dez quilos a

menos, a loira garante que não poderia
estar mais feliz.

'

O CORREIO DO POVO

A atuação dos
protagonistas da
novela "Paraíso

Tropical", Fábio
Assunção e

Alessandra Negrini,
não está agradando.
A cúpula da emissora

quer mudança na

trama.

X
uxa está dez que juntas potencializem os

quilos mais resultados. O que mais

magra, com a Xuxa sentiu falta nesse

pele linda ... e 44 anos? período? Ela responde:
Isso mesmo, completados "Não comer chocolate foi o

I '

meu maior sacrifício, já queontem. A apresentadora
está com o manequim de eu comia muito."

- at inveja a muitas A apresentadora vai
m�lheres: 38. Na balança, passou o dia ontem, ao

58 quilos muito bem lado de Sasha. "Minha

distribuídos em 1m77 de filha pediu para cancelar

altura. "Estou muito todas as atividades da

satisfeita. Todas as roupas parte da tarde porque ela
estão caindo bem em mim queria passar o dia

agora", contou a comigo", contou Xuxa,
apresentadora. sem revelar o destino delas.
l Tudo isso foi efeito de 20ANOS

suas últimas férias. Xuxa Os 20 anos de carreira

passou um pouco mais de da Xuxa na TV Globo
mês em Orlando, nos EUA, também foram
fechou a boca e intensificou comemorados. Afinal,
a malhação. Resultado: ela esta marca não é para
voltou para o Brasil mais qualquer um. O público
agra, cheia de disposição, que perdeu a festa pode

�""'hclusive para tocar novos procurar o DVD

projetos, como o programa . "Especial 20 anos" já
semanal previsto para ir ao disponível em todo país.
ar no próximo semestre. O programa mostra a

Xuxa garante que não � estrada da apresentadora
um programa para o através de uma

público adulto e sim, para retrospectiva desde o

toda família. "Não vou ficar primeiro "Xou da Xuxa" ..

longe das crianças nunca. _

Momentos inesquecíveis
Uma vovó não pode dos extintos "Xuxa Park",
brincar com seus netinhos? "Planeta Xuxa" - que
Não quero parar, me mareou época com o

deixem trabalhar". A loira quadro "Intimidade" - e

também coloca no mercado, "Xuxa no Mundo da
, es�e ano um DVD Imaginação" também não

relançando antigas ficaram de fora.
brÍncadeiras como a dança O especial exibe a.

- as cadeiras,' pula,corda e trajetória da Xuxa até o

outras. "TV Xuxa" de 2006, já
I E com este pique todo e que a partir de abril o

determinação que ela programa trará muitas

enfrentou também a dieta novidades. O DVD ainda "1

que consiste em ingerir contempla os

1.200 calorias por dia espectadores com
divididas em cinco refeições. participações especiais da
'� dieta precisa ser aliada a apresentadora em outras

alguma atividade física para produções. s

.s

1\
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

CINE SHOPPING 1
A Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(14h, 15h40 - Sab/Dom/Qua)
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, 16h10- Sab/Dom/Qua)
CINE SHOPPING 3
Motoqueiro Fantasma
(14h30, 16h50, 19h1 0, 21 h30 -

Sab/Dom/Qua)
.

(16h50, 19h10, 21h30-
Sex/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 h10-
Todos os dias)
Cine Mueller 3
Borat
(18h15 - Todos os dias)
Motoqueiro Fantasma

.

(14h, 22h - Todos os di.ts)
Norbit
(16h15, �Oh -Todos os dias)

Blumenau

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 � louca em Hollywood
(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os

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

Diversão
JARAaUÁ DO SUL
Escola Luiz Gonzaga Ayroso -

Jaraguá 84
Projeto "Brincando no Bairro"
(31 de março, das 9 às 17
horas)

Saúde
J'ARAGUÁ DO SUL
Shopping Breithaupt
Sesc Saúde ao seu Alcance
(hoje, das 8h30 às 12 horas)

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
Guaramirim está na expectativa
A edição de 28 de março a 3 de abril de 1987 do Correio do Povo
noticiava que Guaramirim aguardava com expectativa o desenrolar dos
fatos em Jaraguá do Sul a nível nacional. O Hospital Santo Antônio
acumulava déficit considerável de cerca de Cz$ 500 mil, fora encargos
sociais, e, consumados os descredenciamentos dos hospitais de
Jaraçuá, fatalmente, dada a proximidade, a procura por internações seria
grande, mas a capacidade de autorizações para internações hospitalares,
que é de 130 por mês, não permitiria o atendimento a todos.
O prefeito José de Aguiar havia informado que a tendência era não
renovar o convênio com o Inamps nas condições estabelecidas,
preferindo, no entanto o dia 31 de março daquele, quando encerrava-se
o 'aviso-prévio' dado pelo Inamps. Aguiar acrescentou que Guaramirim
não seria o primeiro e tampouco o último a rescindir o convênio com o

Instituto.

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

O bonitão Billy adorá posar para fotos. Esbanjando charme foi clicado pela
dona e leitora Mery Schiochet.

I
O CORREIO DO POVO

• ANIVERSÁRIOS

cidade e região, com dados completo(q .

dos fatos de sua comunidade, ou 'Ib :

seja, o mundo que interessa a você. t�,
J.• UTILIDADE PÚBLICA

�Curso
O curso de Bijuteria
acontece nos dias 10,
11 e 12 de abril, das 19
às 21 horas. O valor é

.

de R$ 40. As vagas são
limitadas, -outras
informações pelo fone
3371-8930.

�Formatura
Dia 31 de março acontece

a formatura dos cursos

Técnico em Informática,
Eletrônica e Eletrotécnica,
às 19 horas, no auditório

do Sesi.

• PREVISÃO DO TEMPO
Tempo nublado no Estado

Uma massa de ar seco e quente atua em se,
mantendo o predomínio de sol e pouca
chance de chuva no estado. Umidade
relativa do ar baixa, em torno de 30% à tarde
no Oeste e o Meio-Oeste. Temperatura
elevada para época do ano.

� Jaraguá do Sul e Região

�OJE 0 �UINTA
�

MIN: 210 C MIN: 20° C �
MÁX: 34° C MÁX: 320 C
Nublado Sol com pancadas de

chuva

� Fases da lua

SÁBADO
MíN: 20°C
MAx: 31° C
Nublado

SEXTA

MiN: 20° C
MÁX: 30° C
Sol

LEIA O MUNDO
·�r, .1

Se o seu mundo é saber tudo o que ',1;

acontece na sua cidade e região, então ,�'I
4f" �

seu jornal é O Correio do Povo. �;;
Ele traz uma cobertura completa da SUà'h}

r

;1
I

CHEIA MINGUANTE

O 03/03 � 12/03

NOVA

• 18/03

� Legendas

() C) c:<) " G ."
Ensolarado Parcialmente Nublado lnstáve! Chuvoso Trovoada

nublado

CRESCENTE

� 25/03
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Olegário promete pensar. Clóvis coloca

uma placa de "vende-se" na porta da

casa. Baby reclama de tudo o que Tony
faz .. Natália se chateia, porque Dedé não

aceita a oferta de Joélson de comprar
outra casa. Teresa chora ao se despedir
de Natália. Carola e Arnaldo se beijam,
apaixonados. Sônia e Analu driblam a

segurança e fogem. Edite permanece
aborrecida com os dois. Filomena

desconfia que Maria mentiu ao não

encontrar Herculano na cidade que ela
ndicou. Clóvis chega com o comprador.
Marcos sorri ao ver o coronel. Clóvis
fica furioso quando Marcos diz que a

casa é dele e vai passar para o nome de
Dedé.

� GLOBO -19H

I�l Pé na Jaca

I@ Gui começa a trabalhar na padaria.
iA Arthurmanda Ed investigar quem é o pai
ib do filho de Vanessa. Elizabeth se

!i: surpreende ao acordar na casa de
'o Deodato. Mimi e Canga dizem a Cigano
!p que Lance curou a mulher e está com

iii uma tremenda dor de cabeça. Tadeu

iQ garante a Lance que ele curou a mulher.
,,' Gui vende coxinhas na padaria. Deodato
'b diz a Morgana que cumpriu o serviço.

Tadeu se interessa por Sandra. Ed acha
p que o filho de Vanessa é seu e revela a
q Pipoca. Débora se envergonha ao ver

ance trabalhando no parquinho. Arthur
D' dá a entender que achou petróleo no

;� sítio. Débora deixa claro que não quer
e aproximação com o pai. Maria e Tadeu
!j dançam na boate e acabam dormindo
il no sofá de casa.

� GLOBO - 21H

Paraíso Tropical
i
,

�ássio exige saber sobre os problemas
financeiros de Taís. Ivan comenta/com. �

MarioA cue Olavo deve estar Gam

,
, �Igum

I

problema, Cãsslcresofve dar
qlnheíro para que Tais pague as suas

divjdas e convida-a para morar em sua

) cas a, até ela arranjar novo

, : �partamento. Daniel deíende um prazo
l i para a demissão dos empregados.

.4.ntenor concorda com Daniel. Marion
, I se reúne com Ana Luísa. Sobral não
�:: : escobre nada e Daniel acha que a

I 4nica chance de reencontrar Paula é.
, I' através de Taís. Marion faz cópia de
.

I �xtrato bancaria de Olavo. Fred diz a

$Iavo que viu Marion na portaria.
�ntenor vai à casa de Fabiana. .Olavo

f:az um escândalo ao ver Marion em

�� casa, mas fica tenso quando ela'

I�mostra o extrato bancàrío.

P;"t{,

Rosa e Vicente, cobertos de areia,
fiçg.m espantados com a reação da
mãe, que critica Vicente pelas
brincadeiras com Rosa, que é uma

mocinha e não um moleque. Vicente
confessa a Eliana que ama Rosa e

lembra que ela não é a sua irmã
verdadeira. Eliana se desespera e diz
que Rosa não pode saber que não é
sua filha, pois isto desgraçaria sua

-

família. Grilão e seus comparsas
furtam, eletrodomésticos e uma

prancha de surfe de uma, casa.

� RECORD - 20h

N"dgueira lê a carta de Neusa
avisando que o está deixando e que
Felipe está com ela. Felipe fica
revoltado com a mãe, não acredita
que o .pai a maltratava e quer falar
com Nogueira. Isis pede um tempo
para pensar na proposta feita por
Boris, mas ele força a barra dizendo a

�adalena que aquela é sua nova casa.
Isis aceita e manda arrumar o quarto
de hospedes para a menina. Carla
chora pelo maltrato de Felix e é
consolada por Mariana. Abreu avisa
a Miguel a que o habeas-corpus está
prestes a sair.

Y:idas Opostas
.../I�
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���EGURANÇA
Cerca de BOO pessoas já
receberam o convite

magnético para o

casamento de Wanessa

Camargo e Ricardo Buaiz
.

que acontece no dia 26 de
maio. Aqueles que estão

participando da organização
do evento contam que um

moderno esquema de

segurança vetará a entrada
de celulares com câmera e

filmadoras. Já foram
confirmados os nomes de
Fausto Silva, Cleo Pires,
Tom Cavalcante e Roberto
Marinho Neto.

��NOVIDADESA
nova temporada do TV
Xuxa volta ao ar no dia 9
de abril, No entanto, a
atração da Rainha dos

.

Baixinhos traz novidades.
A primeira delas é a

extensão da faixa-etária,
já que o programa
pretende atingir um
número maior de crianças
e adolescentes. Entre os

quadros novos, um deles
será responsável por
descobrir novos talentos,
a exemplo do que Raul Gil

.prornove, há muitos anos

em seus proqrarnas,

��NO BRASIL
Está confirmada a

Companhia de Dança de
Mikhail Baryshnikov como a

grande atração da Noite de

Abertura do 250 Festival de

Dança de Joinvllle, dia 1B de

julho. Depois de quase dois

anos de negociações, o
grande nome do balé mundial

pousa em solo brasileiro e

estréia sua turnê 2007 em

Joinville. Nascido em 1948,
Baryshnikov foi solista do
Kirov Ballet (Rússia); do
American Ballet Theater e do
New York City Ballet (EUA).

• SUDOKU

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

o·objetivo do jogo. O Sudoku existe desde a década de 70, mas começou a ganhar
popularidade no final de 2004 quando começou a ser publicado diariamente na

sessão de Puzzles do jornal The Times. Entre Abril e Maio de 2005 o puzzle
começou a ganhar um espaço na publicação de outros jornais Britânicos e, poucos

.

meses depois, ganhou popularidade mundial. Fonte: wikipedia.org

II HORÓSCOPO

II DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

Velhinhas Esclerosadas
Três senhoras muito velhinhas se reúnem para o chá da tarde.
- Puxa, acho que estou ficando esclerosada - comenta urnadelas. - Ontem eu

me peguei com a vassoura na mão e não me lembrava se já tinha varrido a casa

ou não.
- Isso não é nada - diz a outra. - Outro dia eu me vi de pé, ao lado da cama, de
camisola, e não sabia se tinha acabado de acordar ou estava me preparando
para dormir.
- Cruz credo - fez a terceira. - Deus me livre ficar assim! Isola! - e deu três
batidinhas na mesa: toe-toe-toe.
Olhou para a cara das outras e emendou:
- Esperem um pouco que eu já volto! Tem gente batendo na porta!

Má Notícia
O médico chega para o paciente e diz:
- Lamento lhe informar, mas o senhor vai morrer dentro de pouco tempo ...
Infelizmente, não há mais nada que eu possa fazer...
- Oh, meu Deus! Mas eu ainda nem fiz as coisas que eu sempre quis fazer na
vida ... Visitar o Taj Mahal, as pirâmides, gastar grana na casa de mulheres.,. Que
notícia terrível! Quanto tempo eu ainda tenho de vida, doutor?
- Dez ...
- Dez, o quê? Dez meses? Dez semanas? Dez, o quê?
- Nove ... Oito ... Sete ...

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

-, ......,1

. I

''I

Aries 20/3 a 20/4
Quarta é dia do sofá, lembra? Dia de namorar,
curtir o ser amado ... Quê, você está sozinho?!
Não tem problema. A Lua transita em Leão, um
signo de Fogo como o seu, e convida para a

testa, o divertimento, as paqueras. E, como se

não bastasse; ela ainda faz uma parceria com o

Sol em Áries, avivando a sua energia. Arriba,
carneirinho!

Câncer 21/6 a 21/7
Vá para a parte mais firme da areia, caranguejo,
e dê uma atenção especial para as coisas do
mundo concreto. Abra o olho com negócios e

finanças, prefira os investimentos de longo
prazo. Você sabe esperar o momento exato de

grudar a presa com suas pinças e nada

consegue escapar da sua tenacidade. Jogue
suas iscas e relaxe.

Touro 21/4 a 20/5
Você pode, sim! Altos vôos, tarurino, por que
não? Nada poderá afastá-lo de seus ideais, só
você. Ainda não quer se expor, não quer saltar

agora, tudo bem, mas fique esperto. Vá se

preparando, amplie suas perspectivas, fortaleça
sua capacidade aeróbica e reúna os

conhecimentos necessários: belas

oportunidades se anunciam no horizonte.

Leão 22/7 a 22/8
Oba! A Lua finalmente chegou ao seu signo, .

recarregando as pilhas da emoção. Chega de
olhar pra trás. Você nasceu para brilhar, o
momento é seu. Sim, é verdade, leonino. Mas
convém ir com calma. Não deixe que a

tendência para centralizar o afaste de quem
você ama. O tempo é de aproximação, de
romance e afeto, não de exibição.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Para o relacionamento com um geminiano ser

bem-sucedido, seu parceiro precisá lhe dar
muuuito espaço, deixá-lo bem à vontade. E
você recompensará com romance e aventura,
certo? Já Que você gosta tanto de

compartilhar o que sabe, abra o jogo e deixe
as coisas claras. Mal-entendidos dão muito
trabalho, não é?

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

que importa é você chegar lá e dar aqueeele
abraço no seu arnorzinho, embalando-o às
alturas com poesia.

Libra 23/9 a 22/10
Veio como uma iluminação. Apesar de estranho,
e talvez avesso aos seus códigos de estética,
chegou com tudo, rompendo névoas, lusco
fuscos e ilusôes. Sua balança já andava meio

desequilibrada, se inclinando para o lado da

suposição, do comportado porém insatisfatório
meio-termo ... Um pouco de caos vai ajudá-lo a

_encon��ar a sua ordem.

Peixes 19/2 a 19/3
Seguir as altas ondas e entregar-se às idéias
mais elevadas, eis aí algo de que um pisciano
gosta, ainda mais quando os pensamentos estão
relacionados com a dobradinha amar e ser
amado. Já que você é uma pessoa com um

•

invejável estoque de sensibilidade, abra suas

guelras e mexa suas nadadeiras, você pode virar
a maré a seu favor.

.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Sem essa de ficar todo travado. Gire a moeda no

ar: cara ou coroa, seja o que for, é a seu favor.
Ainda que possa parecer sempre o mesmo, um
capricorniano tem muitas faces. Velho ou

moleque, médico ou louco, viajando ao centro da ,

Terra ou escalando o Himalaia, este é você.
.

Confie em seus talentos e acene pra vida, mande .

o seu sim!

Escorp'ião 23/10 a21/11
Acorde, escorpiano! Empurre a 'preguiça pro lado
e deixe que os raios de Sol invadam suas

cavernas do subsolo e o levem para um

ambiente mais sociável, com direito a ventos'
outonais e tudo mais. Procure e ache outras
almas para desvendar. Às vezes é lá fora que
encontrará a motivação que precisa para pôr em
prática os seus mais loucos planos.

Aquário 21/1 a 18/2
Embora seja característica do seu signo a

habilidade para viver e fazer mudanças, nem
sempre elas acontecem assim, ligeirfssimo, na ;
velocidade de seu pensamento. O processo pode :
ser demorado, pois envolve muita elaboração e :

preparação interior; quando desencadeado,
porém, não tem volta. Tenha paciência com você
e com o seu processo.

Sagitário 22/11 a 21/12
Seu dia bem que renderia uma grande
produção. Já que você não está num estúdio de
Hollywood (está?), garanta bem mais que
quinze minutos de fama e invista em 24 horas
de cuidados para si mesmo. Tratinhos no visual,
sintonia espiritual, papos interiores e exteriores.
E que o lado colorido e vibrante da força esteja
com você!

'
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BODY PUMP E COMBAT
Amanhã os meus amigos e personal
trainners Wilson Salves, o Tio Wil, e

Roberval Pilato estréiam às 19h 30min,
no salão de festas do Beira Rio Clube de
Campo, a primeira aula Body Pump e

Body Combat da dupla, para sócios e

convidados.

.. IlfIIln /'111111 IN)I'I
--_.......

Safira
(47) 3370-6846

GOGÓDEOURO
A festa de aniversário na chácara do
empresário Alcides Rocha, no último
sábado (24) em Saint Louis, revelou um
grande talento damúsica internacional,
cantando um dos maiores hits da banda
Pink Floyd. Trata-se do amigo [ucélio
Planinschek, que deitou e rolou,
deixando boquiabertos os convidados.
Realmentematou a pau!

NOVOSRUMOS
Segundo boca-pequena, o empresário
da noite jaraguaense César Silva, vai
descansar depois de mais de 30 anos, e
não vai mais se dedicar exclusivamente
à boate Notre. Os comentários dão
conta de que o empresário vai passar o
bastão brevemente para os jovens Tiago
e Felfa, ex-Moinho. César, enquanto
isso, vai continuar comandando o bar
da casa noturna.

O CORREIO DO POVO

n TE CONTEI?
o pessoal de Guaramirim, mais precisamente
o amigo Nilo Martini, Chefe de Gabinete da
Prefeitura, já está se or,ganizando em torno
da 2a Stammtisch, que neste ano acontece
no dia 14 julho. A festa deve reunir 40
grupos, entre Jaraguá, Schroeder e
Guaramirm.

Hoje à tarde, a partir das 17 horas, estará
acontecendo no Clube Atlético Baependi o
tradicional Happy Hour da AMA, festa
beneficente que atrai nomes de A a Z da
sociedade jaraguaense.

o Bar Capim Santo, que fez o maior sucesso
em Barra Velha durante o verão, deve
aterrissar este ano no Shopping Breithaupt.
As conversações já estão em andamento.

O renomado promoter e estilista Valmir
Beduschi, depois de assumir o comando da
éoluna social de Balneário Camboriú na Revista
Nossa, acaba de assinar contrato com as

poderosas lojas Vive La Vie e Nômade para ser
o stylist da coleção outono/inverno 2007.

Meu abraço de hoje cheio de energias
positivas vai para o boa praça radialista
Jailson Angeli, figura espirituosa e umas das
novas promessas do futebol society.

O pessoal bacana da Ordem dos Advogados do
. Brasil - 23 Subseção, Jaraguá do Sl)1 - vái
promover nopróximo dia 31 de março, sábado,
na Recreativa do Breithaupt, um almoço de

.

confraternização de Páscoa para a classe e

familiares. Durante o evento, haverá recreação
para as crianças, inclusive caça aos ovos.

i�B..M�17URIDi4.D,.i SVJP&RE'S17IMA8A
Foi lançada esta semana a nova campanha
insli!tlcioQal, d�, MTV:; Com a puberdade- como tema,
são dez filmetes protagonizados por onze personagens
que}repre$ent;3m as.açruras da.pré-adolescência e
adolescência. I

ih P d��!�CEi�to "�:aturi�y. is pvern�t�d". (A !lIaturidad�! é'Etsú'perestimada'); pretende mostrar que a fase õa
pUberdade continua mesmo depois que ficamos maismill ,v se <

'" d� '. > "'\��'I7eltíos." @@ ,r ,

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

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

Casa lotada e muita gente bonita marcaram a despedida da Boate Notre na-sexta
passada. No destaque, Sandra dos Santos.

.

DESVENDANDO TARANTINO JE17HRO 17ULL EM CURITIBA
Nem bem terminou o espetáculo de Roger Waters em
São Paulo e os vários jaraguaenses que foram ao show
já combinavam a próxima excursão: no próximo mês,
no dia 25 de abril, se apresenta no Teatro Guaíra em
Curitiba a lendária banda de rock progressivo, Jethro
Tull. Além de Curitiba as cidades Rio de Janeiro, Porto
Alegre, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo também
serão palco.Aguardem por mais informações da ida.

o vocalista em Biquini Cavadão Bruno Gouveia,
que levantou o ,jDúblic0 et:);j noite memorável,

Em meio a chopes e batatas fritas, Selton Mello tenta explicar
a Seu Jorge sua mirabolante teoria de que todos os filmes de
Quentin Tarantino são, na verdade, uma única história. O
curta metragem se passa dentro de um restaurante em São
Paulo e é imperdível para qualquerfã do diretor americano.
Ficou interessado? Acesse hoje nosso blog
(�) para conferir, pois estaremos
disponibilizando o vídeo para download.

15ANOS DE ROCKAL17ERNA17IVO
"Onde o Pai Cura e o Filho Pira" é o recém-lançado
documentário sobre os 15 anos de existência do Curupira
Rock Club, o point guaramirense que certamente você já
ouviu falar a respeito, Vítima de toda espécie de estereótipos
e pré-conceitos, o club porém é reconhecido nacionalmente
como ícone do RockAlternative. Sob a direção de GustavoA.
Moura, o valioso documentário pesa todos esses aspectos e
disseca esse símbolo da cultura alternativa do estado.
Circulando pela web, está disponível em nosso blog para.
audiência. Dá uma passada lá poressetambém!

RONNIE VON É POP
Ronnie Von acaba de ganhar um CD duplo e um site
(WWW.rQl'lnievon.cam) em homenagem à sua fase roqueira e

psicodélica dos anos 60.Aidéia é dajornalista Flávia Durante,
que disponibilizou gratuitamente para download o CD duplo
"Tudo de Novo - Tributo ao Ronnie Von", gravado por bandas
independentes com os grandes sucessos do cantor.

J

BALADA NA 115
Nesta quinta-feira a partir das 22h30 a 115 Lounge Bar
estará promovendo a balada House Thursday, com o
DJs Xalinho e Rodrigo Fabro. Na noite será cobrada a
taxa de ingresso no valor de R$ 6,00. Reservas de
mesas e maiores informações devem ser feitas através
dos fones: 96048777 ou 99145442.
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