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FALECIMENTO

Seidel morre aos

80 anos de

parada cardíaca
O proprietário do

Orquidário Catarinense,
de Corupá, Alvim Seidel,
80 anos, faleceu ontem

por volta das 12h30, em
virtude de parada cardíaca
e respiratória. Ele será

sepultado hoje às 16 horas,
no Cemitério Municipal
do Centro. .5
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Denúncia ao MP
CÉSAR JUNKES/OCP

A Câmara de Guaramirim vai encaminhar
ao Ministério Público a denúncia de
supostas irregularidades envolvendo a

Secretaria Municipal de Esportes,

Professor de Educação' Física .(de camiseta vermelha) relatou supostas irregularidades aos vereadores e agora forrnalzou por escrito a denúncia .3

Futuro de Falcão só na outra semana
�" a proposta da USC,

de Caxias do S S); o craque Falcão ,�,
a direção da MaJ,wee devem anunciar no+
início da próxima semana se o camisa 12
fica ou troca Jaraguá do Sul pelo Rio
Grande do Sul.
O diretor de futsal da Malwee, Carione
Pavanello disse que a equipe tem

interesse que Q j aclo� permaneça em

Jaraguá dO,Sul, n.ã.9 quis adiantar se
o clube pr�terid brir a proposta
salarial feita pela'USC - cerca de R$ 200
mil mensais líquido
.8

Mulher-bomba
mata 17 recruta
e deixa 33 ferid( 3

O ataque aconteceu em

frente à delegacia de polk
de Muqdadiya. Por outro
lado, o Exército dos Estad 3

Unidos anunciou ontem a

morte do 45º soldado nos

dez prímeiros dias de abril
• 83

'-MINUANO
'

Atraso de salãr )
motiva nova

paralisação
Cerca de 100 funcionário
do frigorífico Minuano
(antiga Frigumz), no Bair .J

Santa Luzia, paralisaram
atividades ontem para

protestar contra os saláric
atrasados. Hoje, os

'

trabalhadores planejam
fazer nova manifestação.
• 5

MíNIMA
29°
MÁXIMA

Solo dia todo, com muil s

nuvens de manhã .

• 86
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Pelas cidades
�-!$:
Com uma caravana de

�Oc

cerca de 300 catarinenses,
mais de 3.000 prefeitos chega
ram a Brasília levando crí

ticas e reivindicações ao go
verno e Congresso. Entre as

demandas está o aumento do
Fundo de Participação dos

Municípios, de 22,5% para
23;5% da arrecadação federal
do Impos-to de Renda' e do

Imposto sobre Produtos In

&lJ..strializados (IPI). Esse

aumento, segundo a Confe

deração Nacional dos Muni

cípios, que organiza a mar

cha, representa R$ 1,3 bilhão

ijmais por ano para os cofres

municipais.
ueNo lançamento da Marcha
dfu Santa Catarina, com a

�'esença de prefeitos' e pres i

dentes de federações de mu

tiidpios, entre eles, o presiden
ta, da Federação Catarinense
de Municípios (Fecam), José
�1ton Scheffer, os municipa-

É um problema crônico ..
Os impostos são
recolhidos nas nossas
cidades, mas
redistribuídos em apenas
uma delas: Brasília"

listas exigiram concessões

imediatas como a votação da
emenda constitucional que
limita os gastos de Estados e

Municípios com precatórios e

o apoio às mudanças na

legislação que regula a·

repartição de royalties.
A Marcha dos Prefeitos,

como é conhecida, merece o

apoio da sociedade, apesar de
que após uma década não

houve avanços na descen-'

tralização dos recursos para
as cidades e permanece a

opiniao@ocorreiodopovo,com,br

o

concentração nos cofres da
União e dos Estados, estes já,
num patamar bem menor.

Quanto ao aumento 'do
Fundo de Participação dos

Municípios, trata-se de uma

pendência de quatro anos

entre o governo Lula e os

prefeitos. O aumento do
FPM foi oferecido pelo gover
no para atrair, em 2003, apoio
à reforma tributária que ficou

paralisada no Congresso.
A Confederação Nacional

dos Municípios garante que
as cidades estão no limite de
uma crise financeira, por isso,
deve-se ampliar os repasses
da União .. Com o encontro,
os prefeitos pretendem mos

trareque a sitt;ação tem que
evoluir mais. E um problema
crônico dos brasileiros. Os

impostos são recolhidos nas

nossas cidades, mas redístri
buídos em apenas uma delas:
Brasília.
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:�abemos inicialmente que trata-se de um sambaqui desconhecido. Deve haver mais
assas e outros vestígios da vida de indígenas da região".
Ana Paula"Citadin, coordenadora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nlional (Iphan), sobre ossoslBumanos de quatro mil anos encontrados em Laguna.

':'Fui pego de surpresa. O que posso dizer é que tudo o que�ra possível foi feito".
Itamar SChulle, ex-técnico do Joinville, demitido na tarde de segv,nda-feira junto com o preparador físico Carlos
Gamarra,
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PONTO DE VISTA

ah' .

mJanaína Elias Chiaradia
Advogada integrante do
Escrttório Cassuli Advogados
Associados, (Fonte: STJ),

fiiadores SÓ são obrigados a

íssumir débitos no limite des contratos que assinaram
._.(' .

Segundo entendimento

expressado recentemente pela
Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, o fiador
não está obrigado a assumir

�ívidas e _outros débitos advin
dos de mudanças contratuais

'P?steriores com as quais não

anuiu expressamente.1:.'

-: �
No caso em análise, houve

.0J1.

majoração de um determinado
aluguel por um acordo, exclu-
",\

sívamente, entre o locador e o

locatário. Com o posterior
inadimplemento, o fiador foi
acionado para quitar o débito.
Ele não concordou com o valor
a ser pago, afirmando não ter

sido informado do novo acordo
e muito menos ter concordado
cern este. Como a decisão do
J'nbunal de Alçada do Paraná
foi contrária ao fiador, ele

recorreu ao S1'J. O fiador

alegou que a decisão do
tribunal do Paraná ofenderia
os artigos 583 e inciso IV do

artigo 585 do Código de
Processo Civil (CPC), pois a

ação de execução da dívida
não estava fundada em

contrato escrito, mas apenas
nos recibos apresentados pelo
locador, Também haveria
ofensa aos artigos 1.006 e 1.483
do Código Civil (Cc), já que
o fiador não assumiu obrigação

.

de arcar com aumentos no

aluguel com os quais não

tivesse concordado.
No seu voto, o Ministro

relator Arnalda Esteves Lima
destacou que a jurisprudên
cia da Casa é pacífica em

indicar que o contrato de
fiança deve ser interpretado

de forma restritiva e que o

fiador não assume aumentos

posteriores no contrato, com

exceção dos devidos reajus
tes previstos contratualmen
te. Esse é, inclusive, o

conteúdo da súmula 214 do

STJ ("O fiador na locação
não responde por obrigações
resultantes de aditamento ao

qual não anuiu").
Com essa fundamentação,

o Ministro concedeu parcial
mente o recurso, limitando a

responsabilidade dos fiadores
ao que 'foi acertado original
mente no contrato.

Sendo assim, a resposabí
lidade do fiador fica limitada

aquela assumida na ocasião

da assinatura do contrato,
, obedecendo todas as cláusu
las ali existentes.
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Vida mansa,
que nada!
Há quem diga que o

brasileiro tem vida mansa,
trabalha pouco, mas não é o

que mostra o levantamento
feito pelo professor Márcio
Pochmann, do Centro de
Estudos de Economia
Sindical e do Trabalho, da
Unicamp, com base em

dados da Pesquisa Nacional

por Amostra de Domicílios

(PNAD), do IBGE. Quase 50%
. dos ocupados no país
desempenham mais de uma

atividade no mercado de
.

trabalho, ou faz hora extra para
compensar a queda da renda.
Pressionados pelo aunento
dos gastos, mais de 32
milhões de trabalhadores
cumprem jornada superior às
44 horas semanais previstas
na Constítuição, enquanto
outros 4,2 milhões têm duas
ou mais ocupações. Entre os
aposentados e pensionistas,
6,6 milhões continuam na

ativa. O triste é que grande
parte desse tempo a gente
gasta para reverter ao

pagamento de impostos.

4J marlainesdolcUolha.blog.uol.com.br

GUTERMAN

.

Estamos cortando despesas e tentando administrar de forma que não

aconteça o que aconteceu no ano passado. Temos um planejamento, mas se

precisarmos investir" vamos ter: que fazer". '

Alexandre Alves, secretário, rnunlclpalda Fazenda, $Qbrê a adruir:1istração da prefeitura de
Jaraguá doSul, para que não acumule dívidas como em 2006.

A guerra de

propaganda
Os marinheiros britânicos
capturados pelo Irã disseram
ter sofrido maus-tratos para
"confessar" seus erros; Teerã
nega - e inclusive divulgou
um vídeo em que os militares
aparecem sorridentes e

felizes quando estavam em

cativeiro. Já o diplomata'
iraniano Jalal Sharafi,
libertado no Iraque pouco
antes da soltura dos
marinheiros, afirmou
ter sido torturado pela CIA.
O governo americano
disse que a acusação
faz parte da guerra de

propaganda iraniana;
Guerra de propaganda que,
aliás, pode ser bastante

rentável.Que o digam os

rT\\i.t,ares britânicos que
venderam sua história a

jornais do Reino Unido por
razoável soma de dinheiro -

com autorização explícita do
governo. Diante da
repercussão obviamente

negativa, Londres ordenou
que os soldados

interrompessem o comércio.

�bIOg.eSladao.com.br/blog/gUI"man

� CARTA DO LEITOR

o MITO DO HERÓi
Gilgamesh não era intei

ramente'humano. Seu pai era
um mortal, o rei e sacerdote
Luglabanda. Sua mãe era a

deusa Ninsun.
Na mitologia greco

romana, era vasto o número de
semi-deuses nascidos da união
de um deus com uma mortal.
Os deuses tinham uma forte

queda pelas moças aqui da
'Terra, e viviam se apaixonando
por elas, mesmo que elas já
fossem comprometidas.

Os gregos conheciam
Dionísio como sendo filho de
Zeus com amortal Sêmele. A
mãe de Zoroastro era uma

virgem de quinze anos

quando fora fecundada por
um raio de luz en�iado dos

céus por Ahuramazda. No
conto budista, um elefante

. sagrado visitou em sonhos a

virgem Maya, e engravidou
a. Desse encontro, nasceu o

Senhor Buda.
A exigência de que a mãe

de um herói fosse virgem
mesmo depois de ter gerado
a criança, era para que

aquele semi-deus estivesse

acima dos meros mortais.

.Para envolvê-la numa aura

de santidade, era uma norma
que a mãe do herói não o

concebesse da maneira

tradicional... Também servia

para dar exemplo às mulhe

res, para que se comportas
sem do modo que queriam
seus pais e maridos. Assim,

.

......����
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Uma idéia
no Planalto

, O nome do ex-presidente
do STF, Nelson Jobim,
como possível alternativa
para a pasta da Defesa

surgiu da seguinte
maneira. Quinta-feira
passada, no Planalto,
conversavam os ministros
Walfrido Mares Guia,
Dilma Rousseff, Luiz Dulci eJ

)

_
Tarso Genro enquanto
aguardavam o presidente 1

Lula para uma reunião.
De repente, Walfrido disse
aos colegas: "Tive uma

idéia!". A idéia era Jobim
para a Defesa. Os outros

gostaram. Dilma sugeriu:
"Por que você não fala
com o presidente?".
Lula entrou na-sala e

Walfrido falou. Lula reagiu
bem. Mas começou
lembrando que não quer ,

tirar Waldir enquanto ele
estiver sendo atacado, em

)

)

meio à crise aérea.
O nome mais provável para;
substituir Waldir continua
sendo o de sempre:
Aldo Rebelo.

� blogdosblogs.blig.lg,com,br

II; Fernando Bastos
Cartunista e artista plástico

inspiradas na pureza da mãe
do herói, as moças se esforça'
riam para não caírem na ten'

tação das aventuras sexuais
e se conservariam até o

casamento.

Hoje, esses semi-deuses
com suas fantásticas histórias
são colocados na categoria de
mito e muitos não acreditam

que Hércules, Sansão OU

Zoroastro tenham existido de
verdade. Porém, é provável
que existiram. O que leva

alguns autores a pensarem que
estamos diante de personagens
mitológicos, é o fato de suas

biografias estarem repletas de
feitos milagrosos. Contudo
sem esses "acréscimos fabulo
sos", eles não seriam heróis.

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@9correiodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa �Postal ts, E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados), .
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I�VESTIGAÇÃO: PROFESSOR ACUSA SECRETARIA DE, ENTRE OUTRAS COISAS, SUPERFATURAR RECIBOS
I

Câmara de Vereadores enviará
ríennncta ao Ministério Público
�Presidente estranhou
fato da oposição se

manifestar contra a

abertura de uma CI

CAROLINA TOMASELLI
GUARAMIRIM

A Câmara de Vereadores
vai encaminhar para oMinis
tério Público a denúncia de

supostas irregularidades envol
vendo li SecretariaMunicipal
de Esportes, Lazer e Promoção
de Eventos. A denúncia, feita
pelo ex-funcionário da pasta,
Altair José Burger, no final do
'mês passado, foi formalizad�
através de um documento

protocolado segunda-feira na
secretaria da Casa e lido em

plenário.
Professor de Educação

Física, Burger acusou a

secretaria de emitir recibos
com valor superfaturado e de
não ter sido' reembolsado do

pagamentb com despesas'de
alimentação de àtletas, apesar
das notas fiscais terem sido

entregues na Prefeitura.

Burger acusou, ainda,
funcionários da pasta de
tomarem bebida alcoólica em

• alojamentos e dormirem no

CESAR JUNKES/OCP

Líder do PMOB é contra a criação de uma comissão, para evitar gastos
mesmo quarto de atletas entre
14 e 16 anos, durante eventos
esportivos fora da cidade.

O pedido para envio da
denúncia ao MP partiu do
líder do PMDB, Osni

Bylaardt, que se manifestou
contra a abertura de uma

comissão naCâmarapor conta
dos gastos decorrentes da

investigação que, supõe, fique
entre R$ 10 a R$ 15 mil. "É
um gasto desnecessário. Cabe
ao Ministério Público investi

gar, e também ao próprio
prefeito, já que o assunto

envolve funcionários públi
cos", defendeu Bylaardt, para
quem cabe ao presidente da

Casa, Evaldo Junckes (PT),
"tomar uma decisão".

O presidente, por sua vez,

disse que é "obrigação" da
Câmara enviar a denúncia ao

Mp, mas que também é dever
dos vereadores investigar o
caso. "Mais uma vez estranho
a atitude do PMDB em dizer

que é sómandar aoMinistério

para não gastar dinheiro. Se os
vereadores não fizerem seu

serviço de fiscalização, é

melhor fechar a Câmara e ir

para casa. Temos que

investigar até para dar o direito
das pessoas citadas se

defenderem", argumentou
Junckes acrescentando que, I

na condição de presidente,
não cabe a ele pedir abertura
de comissão, mas aos outros

parlamentares.
Já o vereador Marcos

Mannes (PSDB) informouque

Absurdo
A profissão de jornàlismo

continua sendo uma das mais
perigosas do mundo, atrás

apenas ,dos bombeiros.

Repórteres são perseguidos e

ameaçados, na maioria das
vezes por quem se julga
prejudicado pelas reporta
gens. Há uma infinidade de

.

casos de assassinatos, surras e

"conselhos" para evitar
matérias.
Por essas bandas isso também

acontece. Pior, por pessoas
consideradas de bem.

Irregularidades
,J Entre as irregularidades
apontadas estão: remunera
ção de funcionários de forma
'irregular, como prestadores ,

'de serviço sem vinculação
formal e utilização de
comprovantes de despesas
duvidosos, entre outras.
Por dois anos, a Prefeitura

de [araguá do Sul manteve
Contrato de prestação de
serviço com a Feese.

Intervenção
o juiz substituto da,

Unidade da Fazenda Pública
da Comarca de Florianópolis,
Luiz Felipe Cavener, pediu
intervenção na Feesc

(Fundação de Ensino de

Engenharia de Santa Catari
na), na Universidade Fede
ral de Santa Catarina.

Justificou a iniciativa

alegando que encontrou

extensa lista de irregularida
des levantadas preliminar
mente apenas pela Delegacia,
de Receita Previdenciária.

Desempate
o presidente da Câmara,

Rudolfo Gesser (PP), desem
patou favorável ao pedido de
informações sobre os custos

das alterações no trânsito,
solicitado por Maristela
Menel (PTdoB).
É estranho como um

vereador, responsável pela
físcalização dos gastos públi
cos, votar contrário a um

pedido de informação. Mas ...

ontem mesmo iria pedir ao

presidente para marcar uma

reunião com todas as

bancadas para discutir os

encaminhamentos de forma
conjunta. O tucano é a favor
das investigações, mas

reclinou da decisão de pedir
abertura de uma comissão

depois que o PMDB, da
oposição junto com o PSDB,
se manifestou contra.

"Independe de ser ou não

oposição, cabe a todos nós

apurarmos. A denúncia não

veio só para mim. DepoTs é
fácil dizer que estou perse

guindo o prefeito", reclamou.
Segundo o líder de

governo, Luiz Antônio
Chiodini (PP), o prefeito
Mário Sérgio Peixer (DEM)
disse que as denúncias "não

provam nada" e que vai

aguardar a análise do setor

jurídico da Prefeitura para
decidir quais providências
tomar. N a condição de
vereador, Chiodini disse que
vai esperar o pronunciamento
do secretário de Esportes,
Nelson Boeira de Oliveira,
"para não fazer um julgamento
precipitado". Tambémjdisse

'

que foi acertada a posdla do

presidente de afirmar que a

Câmara não pode se omitir. J

Câmara reitera que ;
��

contrato válido é outrÔ
JARAGUÁ DO SUL

CESAR JUNKES/OCP

t!"P

A Câmara de Vereadores
protocolou na Prefeitura um
ofício em que foi anexado o

,

contrato que prorroga por
dez anos a concessão dos

serviços de transporte cole
tivo com a Viação Canari
nho e estabelece as obriga
ções da empresa nas obras do
Projeto Transjaraguá. O
ofício, de número 14/1007,
reitera que o contrato

aprovado pelos vereadores é

diferente daquele saneio-
Ruy tessmann informasobre ofídid'nado pelo prefeito Moacir rrn

Bertoldi (PR). outro lado, Bertoldi admitiu
N o mês passado, o que o governo municipal,

vereadorDieter Janssen (PP) alterou a data do prazo pa.r�
usou a tribuna para afirmar execução das obras �

que o projeto aprovado terminal depais doprojeto ten
previa a éompra de um terre- sido aprovado pelos vereas

no anexo ao terminal urbano dores. eb

para as obras de ampliação "Nosso objetivo é coloo:it'ti
do mesmo, mas que este um ponto final nisto, encaz
item teria sido suprimido do minhando o contrato que foi
contrato sancionado. Dias aprovado pelos vereadoresâ
depois, o procurador-jurídico este é o que deve ser resp�-
do município, [urandyr tado na íntegra", declarouõ,
Bertoldi, apresentou o doeu- dire tor da Câmara, Ruy;
mentó'sem C)' referido item e -Lessmann, para quem pod�
'comamarca d'ágaa e rubrica' , ter havido um equívoco por
do Legíslativo, �()l�provândo

' "

'parte'ih setor administrativo
sua autenticidade. À época, da Casa no envio do proje�i?..
disse não duvidar que a 'No entendimento dele,
compra do terreno estaria caberia ao Executivo infô&

mar sobre a troca de contraf'o\

1El

!�V

prevista, mas que o projeto
remetido ao Executivo e que,

portanto, teria validade, não
constava a aquisição. Por

ao invés de sancionaiu1:i
proposta que não foi, ,:;t
aprovada em plenário. (CT)

, �L•

.)r_.

CÉSAR JUNKES/OCP
•

APPs
A Câmara autorizou o

repasse de R$ 100.479,60
às APPs (Associações de
Pais e Professores) de
escolas de ensino funda
mental. 'o, recursos são

para a implantação do
programa "O jornal na sala
de aula", projeto que leva
os jornais do município
para os alunos da rede
municipal.

Treinamento
A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empres�,s

do Vale do ltapocu), a Acijs (Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul) e o Sebrae realizam de 16 a 20 de abril o
treinamento "Sucessão e profissionalização em empresas
familiares". O curso vai auxiliar no processo de sucessã�
aumentando a possibilidade de longevidade da emprdS!
por meio da redução de conflitos e mostrar técnicas
administrativas que permitam implementar uma sólida ba:f�
organizacional.

::""3

Expogestão .;)
Os ingressos para a Expogéstão 2007, que acontece rid)
Centreventos Cau Hansen e Expocentro Edmundo
Doubrawa, de 19 a 22 de junho, em Joinville, já estão"�
venda. ,IG

Os interessados podem adquirir, os ingressos a preços
diferenciados .até o dia 31 de maio. Também existe'trf
descontos para empresas e entidades que firmarem parceria
com a Expogestão. jr:r

usMais informações www.expogestao.com.br ou (47) 3454-
0100.' ';�

,

.(1!

De folga
Os líderes partidários da Câmara Federal d�cidiram n@

trabalharmais às segundas-feiras em Brasília. Avaliaram que
as sessões às segundas-feiras não são produtivas e que émelhor
suspender as votações na Casa nestes dias. ' :cJ

Por outro lado, a Câmara se prepara para discutir o reajuste
salarial dos deputados federais dos atuais R$ 12.847 para R$
16.250. .: 1"1

JuSlific8ti.va
roGarcia
ouo voto

contrário pedido de

informação afirmando que
a Câmara deveria esperar
as explicações do secretá
rio de Urbanismo, Afonso
Piazera, convocado para

explicar as mudanças no

trânsito � gastos da

operção.

Divisão
Além de Garcia, votaram

contra o pedido de

informação Terrys da Silva
. (PTB), Ademar Winter

(PSDB), Jaime Negherbon
(sem partido) e Jurandir
Michels (PV). E a favor:

Augusto Mueller (DEM),
Dieter Janssen (PP),
Eugênio Garcia (PSDB),
Ronaldo Raulino (sem
partido) e Maristela.
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LAZER: 'PRAINHA' VAI PASSAR POR REVITALlZAÇÃO

Prefeitura pretende 'melhorar
a infra-estrutura do local
Obras. devem começar
já nos próximos dias
e ser concluídas

�o decorrer do ano

�
K�LLY ERDMANN
SCHROEDER

Os freqüentadores da
"Prainha de Schroeder" vão
vermudanças no local a partir
dos próximos dias. É que a

administração pública mu

njcipal pretende revi-talizar a
áfea para oferecermais infra
estrutura aos visitantes.

I; Conforme o assessor de

rQrismo, Ivânio Laube, o
'.

projeto contempla a abertura

d� espaço próprio a esta

cionamento de veículos,
c�locação de lixeiras e

churrasqueiras. Além disso, é
provável a instalação de um

trapiche sobre o Rio Braço
São José e de .um ponto para
a çdInercializaçã6 de bebidas
e alimentos nos arredores.

"'Queremos de1i:rr{itar'� área

e dar condições básicas de

uso", explicou.
'Atu�lmente, não há

qualquer tipo de divisão na

"Prainha", o que, segundo

CÉSAR JUNKES/OCP

"Prainha", ponto turístico, vai passar por reformas para oferecer mais comodidade aos freqüentadores

Laube, causa problemas aos

banhistas. Eles lotam o lugar
nbs dias de calor. "Nos finais
de semana, o local recebe de
80 a 100 pessoas", informou.

O investimento para a

revitalização do local sairá do
orçamento da Prefeitura, que
promete liberar maquinário
municipal e funcionários para

a exe-cução das obras. A
meta é encerrar os trabalhos
ao longodeste ano-e deixar a
área completamente revi

talizadà até o próximo-verão.
PREOCUPAÇÃO - Na

outra ponta, bombeiros e

Defesa Civil reforçam o apelo
para \\tue pais e responsáveis
pelam crianças que fre-

qüentam o local redobram a

atenção e que os próprios
evitem abusar de bebidas
alcoólicas. A'prêocupação é '

para evitar que a "Prainha"
entre na lista da éorporação
como perigoso e que os

banhistas engrossem as

estatísticas de afogamento e

acidentes. (KE)

O CORREIO DO POVO),

Exposição chega à
Câmara de Vereadores
CORUPÁ

Quem passar pelaCâmara
de Vereadores de Corupá,
durante este mês, não vai ver
apenas bandeiras e quadros
com fotos de ex-presidentes.
Até o próximo dia 7 de maio,
o local será "invadido" por re
tratos feitos pelo fotógrafo
Cláudio Guimarães reunidos
na exposição "Conhecendo a

fauna do Parque Malwee".
Inicialmente a mostra

esteve, por dois meses, no

Museu Wolfgang Weege, e�
Jaraguá do Sul, e agora foi

transportada para a cidade
vizinha a fim de que mais

pessoas possam ver as 56

imagens feitas pelo profis-

sional. Entre elas estão
tucanos, beija-flores, periquí,
tos verdes, abelhas, esquilos
e pica-paus vistos emmomen,

tos de diversão, disputa
alimentação e descanso, poi
exemplo. As fotografias são o

result�do d: anos de trabalhoA
de Guimarães, que consegui�
flagrar situações curiosas por

parte dos bichos.
A exposição está aberta

para visitação pública desde!"
o começo desta semana e pode
ser apreciada de segunda a'

sexta-feira, sempre das 8h a�
meio-dia e entre às 14h e 17h,'
A Câmara de Vereadores fical
na Rua Padre Vicente, 45, no:
Centro de Corupá. A entrada
, .

(KE)
'I

e gratUlta.

Hospitais programam
bazares,de apreendidos
B�UMENAU/POMERODE

"

Produtos diversos vendidos

apreços abaixo dos praticados
nomercado. É esta a promessa
dos organizadores do bazar do
Hospital e Maternidade Rio

do Testo, em Pomerode. Com
a comercialização de merca

g,orias apreendidas pela
Receita Federal e depois
doadas à entidade, a meta é

�rrecadar dinheiro para pagar
dívidas.

i O bazar acontece no

s�bado, 14, das 8h às 16.

I�teressados em participar
devem chegar cedo ao Gi

r}ásio de Esportes doConjunto
�ducacional Dr. Blumenau
qColégio Sinodal Dr. Blu

*enau). Isto porque, vai

haver distribuição de senhas
á partir das 7h. Quem adquirir
qualquer um dos produtos
disponíveis precisa fazer G
t, , .

wagamento a vista e em

dínheiro. O valor máximo de
r
compra para cada pessoa é de

R$ 6QO. Na hora de acertar a

conta é exigida a apre

sentação do RG e CPE
Conforme o diretor do

Hospital, ValmorKamchen, o
objetivo é vender o suficiente

para injetar no caixa da

instituição cerca de R$ 40mil.
Em outro bazar, realizado há

pouco mais de ummês, foram
arrecadados R$ 65 mil.

O mesmo ocorre na Vila

Germânica, em Blumenau,
entre às 8h e 20h de sábado e

domingo. A renda vai ser

revertida ao Hospital Santo
Antonio. Entre asmercadorias
oferecidas es tão ele tro

eletrônicos, como câmeras

fotográficas, calculadoras,
aparelhos de cd player, de dvd
e mp3 para automóveis,
gravadores, e televisores.
Além disso, há também
utensílios de cozinha, per
fumes, óculos, peças para
carros e motos, material

escolar, ferramentas elétricas
e acessórios em geral. (KE)

·

Especialista fala sobre Ministério liberta mais

multas de trânsito de 583 trabalhadores
JARAGUÁ DO SUL

As pessoas que foram
multadas e não localizadas pelo
Detran, estão relacionadas na
listagem publicada no "Jamal I

do Município", no início do
mês demarço. A informação é

da especialista em trânsito,
Raquel Krawulski. Ela acre

dita que muitos dos nomes

relacionados não sabem que
forammultados.
A Lei de Trânsito prevê o

prazo de 30 dias para o Detran
notificar os infratores, caso

contrário a multa é des
considerada. "Os que não sâo

localizados, têm o nome

publicado no jornal, mas

muitos não têm conhecimento

disso", explica. Segundo ela, o
órgão é obrigado a localizar o

motorista, mas a publicação
dos notificados é um pro
cedimento legal.

'

Raqu�l orienta que os

motoristas relacionados na

listagem devem pegar o

BRASíLIA

O Grupo Especial Móvel
de Fiscalização, coordenado
pelaSecretaria de Inspeção do
Trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego, libertou,
nos três primeiros meses do

ano, 583 trabalhadores em

Raquel: "Muitos não sabem da mu�a" condições análogas à escra

Relatório de Entrega da vidão. Os dados, que constam

Notificação no Detran. O do Relatório de Fiscalização
documento explica o porque

Móvel do ministério, revelam

que a notificação não foi crescimento de 3,18% em

entregue em mãos. "Caso as relação ao mesmo período do

informações do relatório não ano passado.

procederem, o motorista deve' Além de retirar os

procurar uma defesa", salienta.
trabalhadores dos locais em

Para a especialista, criou-se um que se encontravam, geral
rótulo de que "não adianta mente em condições desuma

recorrerdamulta".No entanto, nas de sobrevivência, o grupo
o policial pode cometer erros

móvel - constituído por audi

que caracterizam o cance-
tares fiscais do trabalho,

lamento da autuação. delegados e agentes da Polícia

A listagem dos motoristas Federal e procuradores do

multados pode ser encontrada Ministério Público do Trabalho

também no endereço:
- assegurou o recebimento das

rtal d ui b verbas trabalhistas devidas. De
www.po.jaraguaos.com. r,

no link da Prefeitura. janeiro amarço, o pagamento

de indenização totalizou R$
917.973,24 com a fiscalização;
de 40 fazendas em 17

operações. I

Nomesmoperíodode 2006,
I '

foram fiscalizadas 5 1 fazendas
J

em 21 operações, totalizando
R$ 762.827,61 em indeniza'

çôes.Em 2006, no entanto, o�,
auditores lavrarammais autos
de infração do que este ano'

544 contra 483 nos três;
primeiros meses deste ano,

assim como registraram um

número maior de trabalha'
dores. Foram 987 empregados
que tiveram a formalização do.
trabalho, com registro em

carteira, contra 590 nor

primeiros três meses do ano.

O Pará é o Estado que
registrou o maior número d�
trabalhadores libertos - 192"

seguido por Piauí (155); Bahia
(97); Maranhão (78); Goiás
(36) e Mato Grosso (25), na�
atividades de pecuária,
agricultura e madeira, carvão
e exploração vegetal.
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ROMESSA: PRIMEIRA PARCELA PROMETIDA PARA DIA 5 AINDA NÃO FOI PAGA

alário atrasado resulta em nova paraíísação
�� e salários não forem'
r pagos até �oje, nova
rs manifestaçao deve

1 ""?" na Minuano

I

lA A'IANE �ANGHELINI
� JARAGUA DO SUL

r Cerca de 100 funcionários
r,. do frigorífico Minuano

e

(antiga Frigumz), no Bairro
1 Santa Luzia, paralisaram as

a
, atividades ontem para protes-

" .

I tar contra os saianos atra-

\ sados. Eles afirmam que a

a: diretoria da empresa garantiu
D,
40% do salário para ontem e

a'IO restante até dia 18, mas que
j até à tarde ninguém havia
· recebido a primeira parcela
(do pagamento. Hoje, os

I �rabalhadores planejam fazer
"lova manifestação se os
I salários não forem pagos.

Essa foi a terceira vez no

· ano que parte dos funcio
'! nários daMinuano protestam

contra o descumprimento dos
direitos trabalhistas. O
diretor do Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias
da Alimentação, Vilson
Eccel, não descarta a

possibilidadede os trabalha
dores entrarem em greve a

partir de hoje.
Segundo ele, a diretoria

de recursos humanos da
matriz em Lajeado/RS
informou não ter dinheiro
para quitar os salários atra

sados. Também informa que
a empresa demitiu 30 funcio
nários entre março e abril por
causa das dificuldades finan-
ceiras. Mês passado, cerca de
70 trabalhadores do primeiro
turno paralisaram por cercá

de três horas.
Funcionária da Minuano

há seis anos, a auxiliar de

produção Cirlene da Silva, 33
anos, diz que recebe o salário
com atraso desde que foi
admitida. "Pago todas as con

tas com juros. Os comer-

ciantes nem gostam mais de'

negociar conosco (fun
cionários)", disse. Ela também
afirma que o frigorífico
desconta o FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de

Serviço) em folha, mas não
.

deposita.
A também auxiliar de

produção Cacilda Fraga da
Costa, 32, lamenta não ter

tido dinheiro para planejar a

Páscoa como desejava. "Mês
passado, garantiram que o

pagamento saía até dia 5.

Depois adiaram para dia 10

(hoje), e até agora nada",
comentou.

A sede do frigorífico fica
em Lajeado/RS. O grupo
Minuano assumiu a antiga
Frigumz do município há
cerca de quatro anos. Hoje,
a unidade conta com 260
funcionários. A reportagem
foi informada que somente o

diretor da.matriz poderia se

pronunciar sobre o assunto,
mas que ele estava viajando.
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roprietário de orquidário. será
epultado hoje em Corupá
o proprietário e presi

· dente do Orquidário Cata
e-, rinense, de Corupá, Alvim
ltseidel, 80 anos, faleceu
ontem por volta das 12h30,
em virtude de. parada

: cardíaca e respiratória. Ele
estava internado em um

I hospital de Blumenau desde
, segunda-feira, quando se

Dj sentiu mal. Seidel está sendo
· velado no Seminário Sagrado
.: Coração de Jesus e será
:'1 sepultado hoje às 16 horas, no
ffiJ Cemitério Municipal do
Centro (Corupá).
A administração do

� orquidário será assumida pelo
51 filho e diretor técnico do
'estabelecimento, Donato
S, Seidel. A direção técnica
�, deve ficar sob a responsa

, bilidade do neto e engenheiro
, agrônomo, Donato Seidel
5 Júnior. Em maio do ano

q passado, o orquidário comple
ID toil 100 anos de existência e
s foi considerado pela Associa
ção Americana de Orquídeas,

e nos Estados Unidos, o mais
� antigo do mundo sucedido
,por familiares ainda em

la atividade. "Arnelhor homena
's gem que posso prestar aomeu
15 pai é fazer do orquidário que
a, ele tanto amou um negócio
oa:ada vez mais florescente",
comentou Donato, em meio

Alvim e a esposa Hella, em homenagem ano passado
à dor e à saudade.
HISTÓRIA - Alvim

Seidel é filho de Roberto
Seidel, que chegou em

Corupá em 1902 e abriu uma
modesta floricultura. Come

çou o negócio com a produção
de plantas ornamentais e

frutíferas, passando mais

tarde a dedicar-se ao cultivo
de orquídeas. Em 1945 o

estabelecimento foi parti
lhado entre os filhos,
Leopoldo e 'Alvim. Leopoldo
ficou com as plantas orna

mentais e frutíferas e Alvim

com as orquídeas e bromélias,
expandindo o Orquidário
Catarinense.

Alvim Seidel viajou mais

de 100 mil quilômetros e

descobriu mais de 100

espécies de orquídeas e

bromélias, contabilizando
uma vida inteira dedicada à

coleta de plantas. Várias
espécies existem somente no

Orquidário Catarinense,
sendo que algumas foram
batizadas com o nome de
Alvim Síedel e do restante da
família. (DZ)

.-

C�SAR JUNKES/OCP

Ontem à tarde, 30 funcionários da produção protestaram em frente à empresa contra o atraso dos salários .
}

_____________�Zq
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'Prefeitura nos Bairros' contece no sáb.ado-:�
A segunda edição da

Prefeitura nos Bairros está
confirmada para o próximo\

sábado, das 9h às 17h, na
Escola Gertrudes Milbr,jJtz,
Barra do Rio Cerro. Dest:irliJdo
também aosmoradores de Rio
Cerro I e II, Parque Malwee,
Rio da/Luz I, ir e III, o evento
apresenta algumas novidades,
como cadastros para o

Programa Bolsa Família, à
Carteirinha do Idoso e de
sócio da biblioteca pública e

para 'linhas telefônicas da
Brasil Telecom, distribuição de
sementes de hortaliças e

ofertas das vagas de empregos'
disponíveis no Sine, entre
outros serviços.

Na área da saúde, haverá
orientações sobre ordem de

agendamento de consultas
médicas, atualização do
Cadastro do SUS e verificação
de pressão arterial e glicose.
Também voltam a participar do ,

evento alguns dos parceiros da
Secretaria de Saúde: Hospital
f Maternidade Jaraguá,
levando orientações sobre
humanização do parto; Sese,
com O teste da visão; e Aadav,
que realizará testes da
orelhinha (em recém-nas

cidos) e de triagem auditiva
(para crianças e adultos).

Quem comparecer �o
evento ainda terá orientações
sobre loteamentos irregulares e

realizar inscrições para pro
gramas habitacionais da Pre
feitura (Secretaria de Obras
Públicas e Habitação), se ínfor-

�
mar sobre direitos do consu- ,

midor (Procon), conseguir )

esclarecimentos referentes à, i
conta de água e a vazamentos

(Samae), além consultar acerca ,',__

de tributos municipais e

entrega de carnês de IPTU.
PALESTRAS E

OFICINAS - Quatro'palestras
estão previstas na programação
do evento: "Dengue - como

evitar" (às 9h30) j "Como ter

uma empresa legal" (10hI5)j
"Odontologia: cuidados com

a higiene bucal" (às 11 horas);
"A importância da nota fiscal"
(às 14 horas). Além disso,
serão oferecidas as oficinas
"Decóupage em tecido" (IO"
horas, 11 horas, 13h30min e

14h45min) e "Cestaria com

jornal" (9h30mine 14 horas).

Sesc promove cursoce contação de histórias
O Sese (Serviço Social do

Comércio), promove Curso de
Contadores de História a

partir do dia 4 de maio. As
etapas acontecem nos dias 4 e

5 de maio, 18 e 19 demaio, 01
e 02 de junho, 15 e 16 de

junho, 29 e 30 de junho. O
curso tem 60 horas/aula e

acontece nas sexta-feiras, das
19 às 22 horas e sábados, das
8h30 às 12 horas e das 13h30
às 18 horas.

As aulas serão ministradas

por Luiz Canoa, mestre em

artes cênicas pela Unicamp,
ator, músico e contador de

histórias graduado emmúsica.
Dividido nos módulos básico
e intermediário, o curso

abordará assuntos como

técnicas. de memorização,
particularidade das histórias
na contação e a abordagem da
narrativa do ponto de vista

antropológico, psicológico,
literário, sociológico. O
projeto existe desde 2002 e já
foi realizado em mais de 15
cidades no estado. Informa
ções e inscrições podem ser

feitas pelos telefones (47)
3371-9177 ou 3371-8930 ou

pelo site www.sesc-sc.com.br,

LEIA O MUNDO

Se o seu mundo é saber estar por dentro
do cenérlo estadual. entAo seu Jornal é O
Correio do Povo:
Ele tnIz um resumo dos fatos mais
marcantes do Estado, ou seja, o mundo

. que Intaressa a você,

() CORREIO DO POVO,
.

,n
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Exposição Comemorativa
_

, DIVULGAÇAO

�

A exposição comemorativa aos 73 anosde emancipação
política administrativa de J araguá, denominada

"Emancipação Política - Os Primeiros Anos: 19341943",
que estava no Museu Emílio da Silva, foi transferida para
aBiblioteca Pública Rui Barbosa, onde pode ser apreciada
até sexta-feira, dia 13. Organizada pela Fundação Cultural,
através do Arquivo Histórico Municipal "Eugênio Victor
Schmõckel", a mostra é composta por fotografias de fatos
históricos e documentos desse período, evidenciando as

inaugurações de prédios, os primeiros livros de registros de
impostos. O horário de funcionamento é de segunda à

sexta-feira, das 7 às 19h e aos sábados, das 8 às 13h.

i
II

II
II

'I
I

Iii
III

II

III
'Concurso em Joinville

III
I

Interessados em participar do concurso da Prefeitura de

[oinville têm até quinta-feira, dia 12 de abril, para realizar
a inscrição. O concurso oferece 404 vagas, distribuídas
entre os níveis fundamental, médio e superior. O

,

regulamento pode ser acessado no site da Sociesc pelo
www.sociesc.org.br/concursos. Entre as vagas oferecidas
estão 15 para a função de agente de trânsito (pré-requisito
2º grau), onde o salário inicial é de R$ 1.370,00. Também
existem 40 vagas para agente administrativo 3 (pré-requisito
2º grau), onde o salário inicial é de R$ 570,00 mais R$

.

200,00 de abono. Informações pelo site da Sociesc ou pelo
telefone (47) 3461-0170.

• LOTERIAS

• Megasena • Quina

concurso: '1736
concurso: 856

• Lotofácil

• Lotomania
,

concurso: 209

concurso: 712
09 - 1 O - 14 - 15 - 18
19-21-22-24-25
24 - 01 - 19 - 22 - 25
03 - 10 - 15 - 14 - 06
.05 - 18 - 21 - 07 - 09

29 - 31 - 33 - 38 - 40 ,

47 - 48 - 57 - 76 - 80 ,

85 - 93 - 94 - 96 - 97

[I
III

redacao@ocorreiódÍJpovo,com,br

Curso
II

o I CCBV (Centro de

Capacitação de Bombeiros

Voluntários). está abrindo

vagas para o Curso Brigada
de Incêndio, os brigadistas,
que será realizado entre os

dias 23 e 25 de abril. As

inscrições estão abertas até

sexta-feira. Informações e

inscrições no telefone (47)
2106-1013.

Missão
Os alunos da Unerj têm

até hoje para se inscreverem

no Programa' de Missões
Acadêmicas Internacionais.
A missão deste ano será no

Chile e na Argentina. São
cerca de 30 vagas e a viagem
terá um custo de U$l.-
200,00. A previsão é que os
acadêmicos fiquem do dia
31 de agosto à 7 de setembro
nos países visinhos.

Cursos
O Instituto Social de

Amparo Amor Crescente

promove no mês de maio

dois novos cursos. No dia 5,
será-realizado -o .curso-de I

confecção de velas artesa

nais e, no dia 19 o de

produção de sabonetes e

, perfumaria. As inscrições

po�em ser feitas pelo do
telefone 3370-8012, com
Ivane Naizer.

Prazo prorrogado'
Este ano foi prorrogado o prazo para o pagamento da taxa

do Alvará Sanitário. O vencimento inicial que era o dia 30
de abril foi adiado para o dia 31 de maio. Todos os carnês

foram impressos com a nç)Va data de vencimento, e mesmo
com o prazo maior, o valor será o mesmo. Desta forma,
estabelecimentos comerciais que necessitam da renovação
do alvará sanitário, podem ficar tranqüilos, pois a própria
fiscalização da vigilância sanitária tem conhecimento desta
nova data. Todos os carnês serão entregues aos escritórios
de contabilidade e nas residências nos próximos dias, todos
com a nova data de vencimento. Informações ou dúvid�s
poderão ser obtidas no telefone 3372-8409.

Novo tenente
I O tenente-coronel Ricar
do Brõeríng transmitiu, na

segunda-feira, o comando
do 14º Batalhão do muni

cípio para o tenente-coro

nel César Roberto Ned�
chetko (foto). Brôering, que
ficou no posto por três anos
emeio, vai assumir a reitoria
de Ensino e Instrução, em
Florianópolis.

PIERO RAGAZZIIOCP

Programa de alevinos
Os interessados em

adquirir alevinos têm agora
somente até o dia 18 de abril

para requererem seu pedido.
A entrega acontecerá no dia) " ....

• r .. 1 .J ,(... UJ

20 'de abril. As espécies
ofere-cidas sâo: Tilápia
Nilótica, Carpa, Capim,
Carpa Cabeça Grande,
Carpa Prateada, Carpa
Húngara, Jundiá Cinza,
Pacu, lambari, Pintado,
Doura-do e Matrinxã. Os

pedidos devem ser feitos na

própria Secretaria de De
senvolvimento Rural, com
Ismael e outras infor-mações
pelo telefone 3372.8113. O

Programa de Alevinos
beneficia não apenas os

psicultores, mas toda a

comunidade, pois está

aberto para quem se

interessar em adquirir os

mais diferentes tipos de

peixes.

Dois em

estado grave
Antônio Lankwicz, 27

anos, e Ana Maria de
Borba, 29, vítimas de um

acidente entre carro e

motocicleta na BR-280

(perto do acesso à Nereu

Ramos) na segunda-feira
estão internados na UTI
do Hospital São José em

estado grave. Eles so

freram traumatismo cra

niano e fratura nos braços
e articulações. Antônio
pilotava a. motocicleta
com placas de Corupá e,

Ana era carona. O
motorista do Gol com

placas de Pinheiro Pre to/
se, Alexandra Patrício,
24, não se feriu. Segundo
testemunhas, o Gol teria

forçado a ultrapassagem e

batido na traseira da
motocicleta. Com isso,
Antônio e Ana teriam

sido lançados sobre um

barranco às margens da
radovia e deslizado.

1
O CORREIO DO poy

Assalto
No sábado, por volta
da meia-noite, M. T. O
comunicou a-polícía
que chegou à
residência um jovem
infàrmando que teria
sido assaltado. A

polícla conversou co

o C. S. e ele disse qu
na Rua Eleonora S.

I
Pradi, foi cortado por
um veículo e foi
rendido por três

pessoas armadas. Ele�
roubaram a quantia
aproximada de R$ 4001

,
,

Arma
Na sexta-feira, por
volta das 20h, na Rua
Carlos Eggert, a PM foi
e

.

os bombeiros
socorreram a vítima 1',

com cortes profundos
na região da cabeça e

no braço. Segundo a •
. vítima, o mesmo teria

I

sido alvo de I

emboscada articulada 11
pela ex-mulher. Após I
ser medicado, foi I

I

orientado a efetuar o i I
registro na Deleqacia., I

d

r

Faleceu ás 06:00h do I
dia 10/04, o jovem '�
Felipe Vieira com I
idade de 13 anos. O I

velório foi realizado na -l
Igreja Evangélica e o

(

I
sepultamento no

J

�
cemitério de [
Guaramirim. '�
'--- I(

III INDICADORES ECONÔMI�::�

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA ]
COMERCIAL 2,027 2.028 ,

PARALELO 2,13 2,23 l
TURISMQ 1,953 2,023 ,

• POUPANÇA

47,174 0,681
" DOW JONES N, York) 12,573 O [MI
" MERVAL (B, Aires) 2,144 0,5�
It NIKKEI (Tokio) 17,664 .0,4l!

0,6502% 792,88 �F

-----------------�
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EM IBIRAMA: PEREIRA E LUCIANO SOBROSA VOLTAM AO TIME DEPOIS DE CUMPRIREM SUSPENSÃO • LINHA
ARQUIVO/CESAR JUNKES/OCP

DE FUNDO

I' 3uventus e Atlético se enfrentam hoje em Ibirama, ainda de olho na vaga subsidiada para a Série C do Brasileiro
I

��Juventus busca a reabilitação
I: ontra o Atlético fora de casa;

,

I
i �inda com chances
li [nsteméücas para l
...: Série C, tricolor
quer o 30 lugar

rARAGUÁ DO SUL

: O técnico do Juventus
�terá dois retornos para o

t:onfronto hoje contra o

, �tlético, às 20WO, no Estádio
. da Baixada em Ibirama. O
'[ateral-direito Pereira e o

bagueiro Luciano Sobrosa
I
I· �

- eumpnram suspensao no

I�A�timo domingo e estão a

'dIsposição do treinador. Na'

classificação geral, o tricolor
stá oito pontos atrás da

, .

ihapecoense (37 contra 29)

e a dois do Atlético. As
chances de conquistar a vaga
para a 'Série 'C existem, erri-,
bora difíceis.

Para o técnico Ernesto

Paulo, é hora dos jogadores
mostrarem que são profis
sionais e que esta é a maior

motivação que um atleta pode
ter. "Estão num clube que

paga em dia. Eles sabem que
têm as suas responsabilidades
profissionais e é isso que

esperamos", disse o treinador,
que ainda não definiu o time

que enfrentará o Atlético.
Para ele, é momento do time
ser profissional. "Ninguém
gosta de perder. E é nestas

horas que o jogador tem de
mostrar a responsabilidade",
emendou. O time viaja hoje

_Mesatenistas na
, �

opa do Brasil
JARAGUÁ DO SUL

Duas mesatenistas da

equipe jaraguaense embar
caram ontem para Belo
Horizonte (MGj, onde

disputam a Copa do Brasil
de tênis de mesa - Jéssica
Formigari (infantil) e Pris
cila Salvador (mirim). O
técnico Israel Santos acre

dita que Priscila tenha mais

chances, por ser a atual

campeã estadual e ter

vencido a primeira etapa
catarinense deste ano.

à tarde para Ibirama.
'

O' confronto' entre

]Uvént�'s e AtJêt�êo pode
decretar o fim do sonho da
Série C para as equipes. Para
continuar com chances, o

Moleque Travesso precisa
vencer oAtlético e torcer para

que o Próspera vença a Cha

pecoense em casa. Caso perca
ou empate, acabam as chan
ces para a competição, já que
restarão seis pontos em

disputa. Como o jogo da Cha
pecoense será à tarde, as'

equipes entrarão em campo já
sabendo se precisarão vencer
ou não. Já se o time de Ibirama
vencer, continua com chan
ces. Se empatar, precisa torcer,
para que o time do Oeste não

,

vença o Próspera.

MilÉSIMO GOL

Júlio César tem
apoio da família
o goleiro do Botafogo,

Júlio César Jacobi, de
Guaramirim, tem o apoio da
irmã Jaqueline na luta contra
o milésimo gol do Romário.

Hoje, Vasco e Botafogo se

enfrentam na semifinal da

Taça Rio, hoje às 21h45, mas
o goleiro prefere não dar
entrevistas para não falar
sobre o assunto. Jaqueline
disse, em entrevista à TV

Globo, que torce para que o

irmão impeça o feito do
baixinho.

20h30 - Metropolitano x Brusque
20h30 � Joil1vUfe x Criciúma

1°' Avaí 20

�ChaPãc'-o-en-s-e-'2"""0
....

·
-"""'":-::::-"

3° Criciúma 19

4° Figueitense 15
5° Atlético 14

ATlÉTICO-MG
'

..

Goleiro do Galo
tem propostas
o ,nome do goleiro

Diego, do Atlético-MG,
está em alta na Itália. No
fim da semana passada, o

jornal italiano Corriere
dello Sport publicou uma

entrevista com o arqueiro e

noticiou que Inter de Milão
e J uventus estão interes
sados nele. Fernando Bene
dine, um dos procuradores
do atleta, afirmou que
recebeu contatos dos clubes
italianos e destaca o inte
resse da [uventus.

Novela continua
Nada de definição sobre o futuro de Falcão. A proposta da
Cortiana/UCS parece mesmo ter balançado o melhor jogador de
futsal do mundo. Mas ainda é momento de cautela e ninguém
quer falar sobre o assunto, até a decisão final. O diretor de futsal
Cacá Pavanello disse que quer a permanência do jogador, mas
deixou no ar que a Malwee não deverá cobrir o alto salário
oferecido em Caxias do Sul. Basta saber agora quando o martelo
será batido. O jogador não disputará as três primeiras partidas
da Liga por estar suspenso.

Escolares
Até o próximo dia 16 deste
mês estão abertas as

inscrições para os eventos
escolares da Fesporte, que
incluem o Campeonato
Catarinense Escolar -

Moleque Bom de Bola,
Jogos Escolares de Santa
Catarina, Festival de Dança
Mário de Andrade e

Concurso Escolar de
Criatividade no Lazer
"Prêmio Recriar".

Basquete
As equipes mirim e infantil
femininas de basquete
fecharam com mais dois
patrocinadores para este
ano. Além da Fundação
Municipal de Esportes, a

Elian Malhas e o Maluta

Calçados também apoiarão
as equipes nas competições
estaduais. Nunca é demais
lembrar que sempre vale a

pena investir no esporte,

Cobranças
A boa fase no Criciúma
também é motivo de

cobrança, por parte dos

jogadores. Segundo eles, oito
"bichos" deste estadual não
foram pagos, além de
salários atrasados. A diretoria
do clube anunciou que a

partir de ontem já começou a

efetuar'os pagamentos.
Ontem, o clube anunciou a

contratação do atacante
Kelson, do Novo Hamburgo.

.J

�:
f

.

J

'J

Reintegrado
o zagueiro Dodi, do Próspera,
foi reintegrado ao elenco
principal do time, ontem de
manhã. Afastado por
indisciplina há uma semana,
ele está confirmado para o

jogo de hoje à tarde contra a

Chapecoense. "Acontece no

futebol com todo mundo.
Quero mostrar dentro de
campo que devo muito para a

torcida", declarou.
'

Massa se defende-e

explica résultado
BAHREIN . ';":F� teuum.erro e foi parar na gra-

:
;
.,"'. ::b��:r, mif'�êrdeu outros dois lugares

O brasileiro da Fé*iâif "e'téÍminou em quinto.
FelipeMassa defendeu, ontem, ''A única certeza que eu

). tentativa de ultrapassagem tinha era de que, tendo
sobre Lewis'Hamilton no QP ,. perdido posição para a Alonso
da Malásia. ao insistir qiiê' e' Hamilton, se eu não fizesse
apenas um movimento agres- as ultrapassagens o mais cedo
sivo e naquelemomento permi- possível, minha corrida estava

tiria que ele ultrapassasse o definitivamente encerrada",
piloto da McLaren. Massa disse Massa. "Naquele mo-'
dominou os treinos livres e de mentoomelhor que eu poderia
classificação em Sepang, mas ter conseguido seria o terceiro
caiu para o terceiro lugar logo lugar, Com meu reabasteci..
na largada. Na tentativa de .

mento, eu nunca o conseguiria
recuperar posições, ele come- ultrapassar nos pit stops".

47

27
31

Fluminense pode ter
dispensas no elenco

RIO DE JANEIRO

Com a eliminação do
Fluminense no estadual, o
coordenador de futebol
Branco admitiu que joga
dores serão dispensados e

outros chegarão. Quem ficar
será testado diariamente e os

atletas terão de mostrar que
têm condições de vestir a

camisa do clube. "Quem vai

sair, se alguém vai chegar,
isso é assunto interno. Não
temos tempo para pensar",
afirmou.
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Jogos Pan-Americanos, o jara
guaense Samuel Lopes
(FME) participou da Copa do
Mundo de Tiro Esportivo, que
aconteceu em Fort Benning,
nos Estados Unidos. Mesmo
terminando em SSo lugar
entre 93 competidores, o

atirador avaliou como positiva
a participação na competição,
principalmente por ter

I

PIERO RAGAZZI/OCP

Samuel lopes continua a preparação para o Pan e agora tem o Brasileiro

Indecisão sobre futuro
a:e Falcão continua

ARQUIVO/CÉSAR JUN�ES/OCP

Falcão prefere não se manifestar

Já o jogador disse que não
.

vai comentar'sobre o assunto.
"Vou esperar a decis,ão e me

manifestar".
Falcão teria recebido uma

proposta da empresa Cor

tiana, que patrocina a UCS
de Caxias do Sul (RS). A
proposta seria de cerca de R$
]00mil mensais com contrato

até 20U.

esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

BOA PARTICIPAÇÃO: ATIRADOR TERMINOU, COM O 55° LUGAR ENTRE 93 ATLETAS

Lopes na Copa do Mundo
enfrentado o frio, que chegou
a 20 C, e por ter ficado à
frente de atletas profissionais.

Já no dia do embarque, a
- delegação brasileira sofreu
com a greve dos controladores
de vôo e teve de adiar em um

dia a ida para os Estados
Unidos. Com isso, chegaram
apenas no dia 10 de abril, e

eles perderam o primeiro dia

não são imbatíveis", declarou
o atirador. O próximo
compromisso é a etapa do
Campeonato Brasileiro que
acontece no final do mês de
abril em Resende (RJ).

Lopes aproveita ai

competições para se preparar
para o Pan-Americana, que
acontecerá em julho, no Rio
de Janeiro.

Jaraguaense avalia
como positiva a

participação na

. competição

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Se preparando para os

1

III.

j'"
•

JARAGUÁ DO SUL

As conversas entre Falcão
e a diretoria da Malwee
continuam. Depois do cra

que receber uma proposta da
Cortiana/UCS, as duas partes
se reúnem esta semana para
decidir o futuro do jogador.
Segundo o diretor de futsal
da equipe jaraguaense, Cacá
Pavanello, eles devem decidir
sobre o futuro do camisa 12
no máximo semana que vem.

"Vamos resolver e até se- '

gunda ou terça-feira, no má
ximo, teremos a resposta",
afirmou.o dirigente.

Pavanello disse que tam

bém está em contato com a

direção da empresa e que a

intenção é que o craque

permaneça em Jaraguá do
Sul. "Ninguém aqui vai fazer
loucura. Vamos trabalhar
dentro da nossa realidade".

de treinos livres. Na elimi
natória, com um frio de 70 C,
ele somou S86 pontos, ficando
a um do índice olímpico.
Mesmo assim, foi o único

brasileiro a se classificar para
a final da carabina deitado.

No dia da final, mais frio.
A temperatura chegou a 20
C e o vento também atrapa
lhou o desempenho de todos

os atletas, que fizeram uma

pontuação considerada
baixa. Mesmo assim,' Lopes
marcou 579 pontos e

terminou em SSo lugar.
"Fiquei na frente de muitos
atletas profissionais, o que
mostra que tenho talento, o
que falta é ter melhor
estrutura para vencer os que
ficaram à minha frente, eles

ZE
"""""_.....�--_..
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iilauiiif'tiititiiPreço ã viste:

Preço à vista: R$24.990,004
Preço à viste:R$54.990,003 R$56.990,005
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O PORTO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL
FARÁ ATÉ FINAL DE ABRIL
DRAGAGENS DE BERÇOS

METADE DA POPULAÇÃO
CONSIDERA ÓTIMO E BOM
O GOVERNO FEDERAL

O: CPMF TERMINAVA ESTE ANO, MAS PODE SER PRORROGADA ATÉ 2011

�.
overno discute a prorrogação. do CPMF e D��

Rio
Congresso manterá culação das Receitas da

. a DRU, dispositivo União). Ambas medidas
terminavam este ano.

que autoriza o
A decisão foi tomada

Governo Federal
a remanejar até 20%
do Orçamento-Geral

BRASíLIA

o Governo Federal
acertou com líderes dos
artidos da base governista o

envio ao Congresso, nos

próximos dias, de uma PEC

(Proposta de Emenda Cons
titucional) que prorrogue até

o final de 2011 a CPMF

(Contribuição Provisória
sobreMovimentação Finan

ceira) e a DRU (Desvin-

acertado que a mesma PEC
a ser enviada pelo governo ao

Congresso manterá a DRU.
A medida é um dispositivo

durante reunião do Conselho
Político da qual parti
ciparam, além dos líderes

partidários, os ministros da
Fazenda, Guido Mantegà, da
Educação, Fernando Had
dad" e das Relações Insti

tucionais, Walfrido dos
Mares Guia.

O objetivo, segundo o

líder do governo na Câmara,
José Múcio (PTB-PE) é que
a proposta seja votada até

setembro. O texto precisa da

aprovação de três quintos
dos deputados e senadores
em dois turnos.

Na reunião, também ficou

que autoriza o governo
federal a remanejar até 20%
do Orçamento-Geral da
União.

José Múcio afirmou ainda
que a repartição da CPMF
com os Estados está fora de

cogitação e nem foi discutida
na reunião. Ele disse que o

governo deve retomar a

tramitação da proposta que
aumenta em 1% a parcela da
receita do Imposto de Renda
e do IPI (Imposto sobre
Produ tos Industrializados)
transferida pela União para
o Fundo de Participação dos

Municípios. (Agência Brasil) José Mucip, Hoseaná Sarney, Walfrido Guia, 'Guido Mantega e Bernardo Appy

parelho de 1V digital deve custar R$1 00
BRASíLIA

•
. Para assistir aos programas
transmitidos pela TV digital,
o telespectador terá de
comprar um aparelho cha
mado conversor, para alterar'
o sinal digital para aTV que
funciona no sistema con

vencional, chamado analó-·
gico. As primeiras transmis
sões no novo modelo vão
acontecer a partir de julho
na região metropolitana de
São Paulo, ainda em caráter

experimental, mas que serão
obrigatórias depois de 3 de
dezembro.
A TV digital significá

melhor qualidade de ima-

A Celesc Distribuição fez
um balanço dos danos
causados pelo temporal, que
aconteceu na semana pas
sada, nas regiões de Joinville

As transmissões serão obrigatórias depois dia 3 de dezembro e Blumenau. Foram aten

gem e som e a possibilidade venda a partir de junho, na didas 1190 ocorrências de

de abertura de novos canais, capital paulista. emergência em menos de 48

além de regulação dos con- Ele disse que o Governo horas. "O esforço dos

teúdos para televisão e supor- abrirá linhas de crédito para eletricistas, das equipes de
apoio" de outras Regionaistes móveis, como celulares. que a população possa .

foram imprescindíveis paraPermite maior interação do comprar o aparelho nos pró-
qu.e

.

os sérios danos do
telespectador com a ximos dez anos. A previsão temporal no sistema de
programação da emissora é que em 2016 o sistema .

1"
.

di I " d f
.. energia e étnca fossem

Um .conversor poderá igita estafa e irutt- solucionados com essa
custar em torno de R$100. vamente implantado no

.

agilidade" observou o presi
Já estarão disponíveis para país. dente em exercício da Em

presa, Eduardo Sitonio.
Em [oinville as equipes da

Celesc
.

atenderam 628
ocorrências de emergência na
cidade e região. A situação
voltou ao normal na quinta
feira, dia 5 de abril, no final
da manhã. O temporal
provocou a queima do
transformador TT-O 1 na

Subestação [oinville 1.
Em Blumenau, foram

atendidas 562 ocorrências de
emergência na cidade e

região, a situação voltou ao

normal nesta quinta-feira, 5.

DIVULGAÇÃO

Últimas semanas de

Promoção na Yang
Linha praia, fitness, vestidos e blusas'
Descontos de até 50% à vista

Yang Fashion, qualidade que valoriza o seu corpo!
.

Rua Bernardo Dornbush, 432 - Baependi
Jaraguá do Sul
Fone: 47.3275-3290

Fashion

Temporal gera
1190 ocorrêncas
de emergência ACCORDES COM

20% DE OESCOt1"O,

Estudo diz que Dieta
não ajuda a perder pe
LOS ANGELES

Uma pesquisa realizada na
UCLA (Universidade daCali
fórnia em Los Angeles)
concluiu que quem faz dieta
tem poucas chances de reduzir
seu peso em longo prazo. Os
cientistas descobriram que
entre 30% e 60% de pessoas
que fizeram regime ganharam
mais quilos em um espaço de
quatro ou cinco anos do que
tinham perdido nos primeiros
meses.

"Você pode perder de 5% a

10% de seu peso em seis meses,
com vários tipos de dieta. Mas
depois os quilos voltam", disse'
Traci Mann, professora de
psicologia daUCLA e uma das
autoras da pesquisa. As dietas
não são eficientes no tra

tamento da obesidade, e seus

benefícios sãomuito pequenos
se comparados com os pre-

juízos. Mann e seus cole .s

analisaram rigorosamente 1
estudos já realizados se e

dietas, em vez de avalia l8 .•.

regimes em si.

"A perda de peso ">-

tentada só foi registrada .n

uma pequena minoria .s

participantes, enquan a

maioria demonstrou ter rec LI

perado tudo o que hav m

perdido", explicouMann.
Segundo ela, às vezes IJc ia

fazê-los parecermais eficier, t.S

do que realmente er: '1,

muitos dos participantes e c TI

requisitados a reportar s,_u

peso por telefone ou por car .a,
em vez de terem suas medicas
tiradas por especialistas. L'TI
uma investigação anali, e'a

pela equipe mostrou que 1 )

mens emulheres'que segu n

um programa de ema

cimento acabaram ganh. =)

maispeso.
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Ri �ING: O ESTADO ESTÁ EM SEGUNDO LUGAR NA PRODUÇÃO NO PAís

Rlzícultores recebem

connrmação de leilões
O objetivoé
recuperar o valor
que está abaixo
do preço mínimo

BRASíLIA

Em reunião com oministro

da Agricultura, Reinhold
Stephanes, na última segun

da-feira, o secretário de

E�tado da Agricultura, Antô
n

'

Ceron, e uma comitiva de
r 'j:es�ntantes do segmento
i

-

ustrial e produtivo de
a oz, 'receberam a confir-

"ção de que os leilões da

,

bnab (Companhia Brasi
l "'

à de Abastecimento) serão
ntidos. "O ministro se

itrou sensível. às propostas
e giu rapidamente para que
o

.

rroz e o feijão desta safra
o fiquem sem comprador e

r
_ upere seu valor que ainda

e
"

á abaixo do preço mínimo

'mercado, acarretando

19
',' cl:s ,prejuízos", afil1rn([)��'i
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,rticipação do presidente da
iltaesc (Federação dos

lbalhadores
na Agticul

a dó Estado de Santa

tarina), Hilário Gottse - .

ltg, que se encarregou de

�,�.

São plantados 155 mil hectares, unia média de 13 hectares por produtor
apresentar propostas do setor normas muito rígidas para os

produtor. O ministro enca- pequenos produtores.
minhou à área técnica outras Santa Catarina está em

reivindicações do grupo. O segundo lugar no ranking
setor industrial, represen- dessa produção no país e

tado pelo presidente da Faesc produz 100 mil toneladas de

(Federação da Agricultura e arroz 'POf,a.:nO.Í"O setor em-.

Pecuária), Enori Barbieri, prega cerca de 50mil famílias
reivindiceuctambém.urna ,que�vivem-exGlusi-vamenteí
alíquota diferenciada de da produção do cereal. São

importação para o arroz. plantados 155 mil hectares,
Ainda pediu a flexibilização ao todo, numa média de 13
dos critérios de fiscalização e hecires por produtor.
seleção de armazéns, que (Se�etaria Executiva de

segundo o presidente são Articulação Nacional).

I .

'

•

�;

.ão Francisco do Sul
�

lnvestana segurança
�NCISCO DO SUL
I

I Está programado até o

fInal de abril o início da

�ragagerri dos berços 102 e

�03 do caís acostável do Porto
,

de São Francisco do Sul. A

�ção possibilitará um calado
dlé até 13 metros para atra

tação de navios de
-

grande
I '

r0rte. A empresa responsável
pela a obra é aSTER

Engenharia Ltda, que já se

fncontra no local, fazendo a

montagem da draga para que

eo prazo de 15 dias comece a

rragagem.
I ; Desde de fevereiro deste

�t}o, as obras dos serviços de

li�rrocagem de laje (13 me

tros, com tolerância vertical
de 0,5 metro) localizada na
I '

bacia de evolução do Porto deI ,

p�o, Francisco do Sul, estão

�endo executadas pela em

presa Cons Bern, de São
i

'

! t
.

Paulo. A empresa conta com
uma equipe de 40 profissionais
envolvidos na derrocagem da

laje da Cruz, que executa a

retirada de 36 mil metros
cúbicos de materiais, propor
danando o alargamento do
canal de acesso para 120
metros de largura e apro-

s

fundamento do calado para 13
metros.

Desde o início da obra,
todos os trabalhos são

realizados em uma plataforma
ao longo da bacia de

evolução, onde diariamente
são feitas as perfurações e

detonações. Nos próximos
dias, também .serão execu

tados serviços de escavação e

transporte. O valor total da
obra é de R$ 14.630.635,69 e

seu término está previsto para
outubro de 2007. (Adminis
tração do Porto de São Fran
cisco do Sul).

INVESTIMENTOS

R$ 20 milhões

para educação
JOINVILLE

O governador Luiz Hen
rique assinou ontem convê

nios, contratos e autoriza

ções para abertura de lici

tações na área da Educação
na região Norte. Luiz Hen
rique repassa cerca de R$ 20
milhões para .serem inves

tidos na educação.
Foram assinados convê

nios com universidade locais

para o repasse de bolsas de
estudos de universitários de
baixa renda à instituições de
'ensino superior. As univer

sidades são responsáveis pela
divulgação e critérios do

processo seletivo.
Contratos e autorizações

para abertura de licitações
para reformas emergenciais
das escolas estaduais no

valor de R$ 7,5 milhões
também foram assinados.

(SDR;JOINVILLE)

�-----------------�

Pelo Estado
Mais R$ 2 ao ano por catarinense com FPM

os prefeitos pedirammaior fatia do bolo tributário e ganharam a cereja. Ainda
assim, os cerca de 3 mil - incluindo mais de uma centena de catarinenses

- que estão em Brasília ovacionaram o presidente Lula ontem, quando ele contou
que ordenou à base governista a aprovação em separado (da reforma tributária) do
aumento de 1% no Fundo de Participação dosMunicípios. Para todo o país repre
senta cerca de R$ 1,5 bilhão a mais por ano. Para os 293 municípios catarinenses,
que ano passado obtiveram a soma de R$ lJ bilhão, serão R$ 10 milhões a mais
em 2007. Ou, menos de R$ 2 ao ano para cada catarinense. Ainda assim, o FPM
representa amaior cifra entre os repasses federais que, comFundef, Ode e outros,
em 2006 chegaram a R$ 1,8 bilhão para osmunicípios e R$ 2 bilhões para o Estado.
Lula também assegurou a redução - de 20% para quase nada - na contrapartida
dos municípios em projetos como os de habitação. Já sobre questões de fundo,
como a partilha da CPMF e a desvinculação de receitas, Lula fez boca-de-siri.

Senadora ldeli Salvatti enumerou as três

conquistas apontadas pela Confederação
Nacional dosMunicípios em lCJanos de
marcha dos prefeitos: lei complementar
do ISS, repasse direto do salário- .

educação e aumento dos percentuais
da Cide. Para arrematar que os "três
avanços" foram durante o Governo
Lula. O presidente também aproveitou
o encontro com os prefeitos para cutucar
o antecessor FHe. "Quisera Deus que
o presidente antes demim tivesse feito
metade do que nós fizemos", gabou-se.

,
Anísio Soares relata o desabafo do presidents Lula aos

prefeitos: "Gostaria muito que tivesse tantas pessoas
para ajudar quanto tem atrapalhandoe atravancando
o desenvolvimento", Na interpretação 49 prefeito de, , ..

Governador Celso Ramos e vice-presidente da CNM, o .

presidente refere-Se não só à oposição, mas aos entraves'
ambientais e estruturais. Apesar da empàtíã, Soares' ,j ,". j •.• t

reforça que os prefeitos são céticos quanto ao PAe.
Tanto quanto eram com o PPA de Fernando Henrique.

" Pela simples razão de que baseiam-se em projetos, "não
rem força de lei e, por isso, a execução está sujeita-a
interferências e preferências partidárias",

Recursos turbinados
Aos so prefeitos catarinenses que partici-

. param de- reunião na Caixa liderada pela
cúpula doPI' catarinense, a senadora Ideli
Salvatti assegurou que o banco deve inves
tir R$ 1,5 bilhão no desenvolvimento urba
no de Se. Quase o dobro do ano passado e

elevando a fatia catarinense de 3% do bolo
nacional em 2003 para 5,5%.

Disputa de receitas
Os governadores vão pressionar as banca
das para conseguir a desvinculação de re

ceitas também para os estados, O Planalto
já disse que a DRE MO estará incluída na

PEC que vai enviar ao Congresso, mas ad
mite conversar. Os prefeitos são contrários:
a DRU isolámais 20% das receitas.

Sem conversa .•
MauroMariani firma pé e diz que o PMOB
não abre mão da SDR de [araguá do Sul .
Que reparar a falta de revezamento com

o PSDB. "Carlos Chiodíni foi o deputado
estadual mais votado na região. Somos o

maior partido e temos o maior número de
vereadores e de filiados", justifica.

Se nãd há, haverá
Luiz Henrique, que viaja hoje a Brasilia,
disse ontem que para a maioria das SDRs
já há consenso sobre o titular. Nas demais,

.

haverá até segunda que vem.

Geografia das maiores
Entre as maiores SDRs, apenas Blumenau,
Chapecó e Joaçaba escapam à cota pessoal
de LHS (joínville), Pavan (Itajaí), Colombo
(Lages) e Moreira (Criciúma). Coíncídên- .

cia ou não, devem: repetir a paridade. Pela
ordem, devem ficar com o PMDB, PSDB
e DEM. A oitava é Grande Florianópolis .

onde o peemedebista Valter Gallina conse

guiu acordo suprapartidário.
,Ouvideod6

Deputado Onofre disse ontem que os pre
feitos são "heróis" e que, se continuar desse
jeito, faltarão candidatos logo, logo.

Pressã.o na base
Paulo Bornhausen confia que o governo
terá dificuldades em aprovar a prorrogação
da CPMF,mesmo <J.ue abreviada de 10 para
quatro anos. Não so no Senado como naCâ
mara. Ele aposta que a pressão da socieda
de para reduzir a carga tributária vai tocar a
base aliada.Ontem, em nome domovimen
toXô CPMF, fez catequese com os prefeitos.
Em 10 anos, a CPMF engordou em R$ 207
bilhões o cofre da União. E só da União.

ADRIANA BALDISSARElLl, COM COLABORAÇÃO DE FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO E PATIUCIA IiOMES/FlOR.IANÓPOLIS.

.A i,
Associação dos Diários do Interior

Associados: A Ga�ta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio00Sul

. Destaque Catarinense - Diário da Cidade - Diário da
Manhã � Diário do Iguaçu - Diário de ltajai - Diário O
Tempo - Folha da Cidade - Jornal de Manhã - Jornal
O Iguassu - Municipio Dia-a:-dia - NotiSul - O
Atlântico - Jornal Perfil - O Vale - Sul Brasil - A

. Tribuna· Tribuna catarinense • Voz Regional
�:

_________",a
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p�saUISA: GOVERNO FEDERAL TEM A 3a MELHOR AVALIAÇÃO
l
,

fresidente Lula é.avaliado
I ••.

fOSluvamente por 63.,7%
I DIVULGAÇÃO

� ín' ice do cidadão teve

a aliação negativa,
s

5 % acredita que 20
andato será melhor
,

Pesquisa CNT/Sensus,
divulgada ontem, mostra que
49,,5% da população avalia o

g�verno' federal de for,ma
p�sitiva por 49,5%. E o

t�rce'iro ,me!ho� índice já
obtido desde janeiro de 2003,

�'
cio do primeiromandato do

,

p sídenteLula (PT). Há um
o, em abri] de 2006, o

g6verno Lula foi avaliado de

1 f�rm�,posiÚv.a por 37,6% da

'. pdlpulªção. '
.

I A'melhor avaliação foi

0Ttida em janeiro de 2003,
ld,go após a primeira posse,

qbndo o governo recebeu
, I

r. n�ta positiva por 56,6% dos

e!trevistados. O segundo

+lhormor,nento foi emmai? '

df 2003, quando 51,6%
ataliaram positivamente. O"

, g verno. Já o desempenho
\ p ssoal do presidente foi
a, aliado como positivo por
6 ,7%.

Apesar dos resultados

\ f voráveis ao governo, o

• "mdice do cidadão" - calcu

\ ltdo com base em cinco
, v�riáveis socioeconômicas �

t ve avaliação negativa. A
aioria dos entrevistados

( 4,48%) teve percepção de
eda nos serviços essen

c ais, no nível de emprego,
I r nda, saúde, educação e se-

g rança.
O diretor do Sensus,

Desempenho pessoal de Lula é melhor avaliado do que o do governo

Ricardo Guedes, acredita
que a avaliação, positiva do

presidente e do governo são

conseqüências do carisma de
Lula aliado ao início do
.segundomandato. ,"Tem a ver,

com a expectativa de início

de governo. A avaliação de
Lula é mais positiva que do

governo por ser um líder

carismático", analisa, sem

saber justificar por que o

desempenho do governo foi

positivo enquanto os serviços
oferecidos à população rece

beram avaliação negativa.
Para 54,8%, o segundo

governo Lula serámelhor que
o primeiro. A pesquisa ouviu
2,3 mil pessoas, em 136

municípios das cinco regiões
do país, entre os dias 2, e 6 de

abril, e temmargem de erro é

de três pontos percentuais,
para mais ou para menos.

(Com informações da Folha

online).
_:b"';&

AVALIAÇÃO'
Metade da população consi
dera governo federal ótimo é
bom

No início do primeiro mandato,
janeiro de 2003, governo foi
considerado ótimo e bom por
56,6%

Em maio do mesmo ano,
51,6% avaliaram positivamente
o governo federal

Pesquisa CNT/Sensus remmargem
de erro de três pontos percentuais

á pouco tempo para
vitar aquecimento

t
Combater o aquecimento

obal não custará muito caro,
as os governos têm cada vez

enos tempo para evitar

qtevações significativas e

1ejudiciais nas tempe-raturas,
lllQstrou o relatório daONU.
I O texto, a ser divulgado

,t1m Bangcoc no dia 4 de maio,
ihdica que, do jeito que está,
d aquecimento deve fazer as

� peraturas subirem mais
ue o patamar de dois graus

relação aos tempos pré
i i dustriais, considerado pela
União Européia o limite para
mudanças perigosas na

natureza.

Dois cenários ressaltados
afirmam que o custo de limi
tar as emissões de gases-estu
fa custaria entre 0,2 e 0,6%
do PIB mundial em 2030.

Alguns modelos mostram

que medidas como maior

eficiência na queima de.

petróleo e carvão poderiam
provocar pequeno cresci

mento na economiamundial.
O cenário mais rigoroso,

em que as emissões de gases
estufa começassem a cair em

15 anos, custaria 3% do PIB
em2030.

ARGENTINA

Protesto bloqueia
trânsito na capital

Caminhoneiros argen
tinos bloquearam ontem o

trânsito em frente à embai
xada do Brasil em Buenos

Aires, em protesto contra a

demissão de distribuidores da

cervejaria Quilmes, subsi
diária da brasileira AmBev.
O líder do sindicato de cami

nhoneiros, Pablo Moyano, ra
tificou a greve por tempo
indeterminado declarada na

segunda-feira, "em repúdio à

demissão de quatro distribui
dores" a partir de julho, por
causa do cancelamento do
contrato com a empresa.

QUARTA-FEIRA, 11 de abril de 2007

• PELO MUNDO

ANTONIO ERNESTOWERNA DE SALVO
PRESIDENTE

Brasflia, 10 de abnl de 2007

P'EP"E-'EP", .EIIE'..

Novas turmas para
o período da manhã

e datarde.

Matriculas
Abertas

Uma mulher-bomba matou ontem 17 recrutas da polícia
iraquiana em frente à delegacia de polícia de Muqdadiya, no,)'primeiro grande ataque a voluntários das forças de segurança

'

este ano. O ataque feriu outras 33 pessoas.
A AI Qaeda foi apontada como responsável pela maioria dos

ataques contra centros de recrutamento da polícia e do Exército: O
no Iraque. O @imo grande ataque aconteceu em dezembro, quando 191
dez pessoas morreram em Bagdá. '. .', ,

Alguns dos maiores grupos insurgentes do lraqüe começaram,Jp
a criticar a AI Qaeda, sunita, por ataques contra civis também ob
sunitas. Líderes tribais estão combatendo o grupo em provnclas
a oeste e ao norte de Bagdá, irritados com as mortes
indiscriminadas de c1vis e com a mterpretação radical que li AO

organização faz do islamismo.
EUA - Militares estadunidenses confirmaram que helicóptero

foi atingido em Bagdá. Na segunda-feira, ,quatro soldados dos sb
EUA foram mortos, colocando abril a caminho de ser o mais letal J12
neste ano. Já são 45 milrtares estadunidenses mortos este mês. sb

INFÂNCIA PERDIDA Uma em cada duas crianças da índia
já foi vítima de abusos sexuais, cometidos por conhecidos
em 50% dos casos. E duas em cada três crianças sofreram
maus-tratos físicos algwma vez. Os mais atingidos são os

menores, entre 5 e 12 anos.

A Confederação daAgncultura e Pecuárta do Brasil-CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agncultura e os Sindicatos Rurais elou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei n' 1,166, de 15
de abOl de 1 ,971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural, em atendimento ao pnnclpio da publicidade e ao esplrito do que contém o Art, 605 da Cll; vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais,
pessoas ffsicas, que possuem imóvel rural ou empreendem, a qualquertltulo, atividade econOmica rural, enquadrados como "EmpresáJios" ou "Empregaddres Rurais", nos termos do artigo 1', ncísó II, all�eas
"a", "b" e "c" do citado Decreto-lei para realizarem o pagamento das Guias de recolhimento da Contribuição Sindical Rurai do exerclcio de 2007, devida porforça do que estabelecem o Decreío-lel 1,166/71 e os

artigos 578 e seguintes da Cll; aplicáveis à espécie, O seu recolhimento deverá ser efetuado impretenvelmente até o dia 22 de maio de 2007, em qualquerestabelecimento integrante do sistema nacional de
compensação bancária. A falta de recolhimento d? ContJibuição Sindical Rural até a data de vencimento acima Indicada,constltuirá o produtorruraj em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, muHa e
atualização monetàra previstos no artigo 600 da CLT As guias foram emitidas com base nas InformaçÕlls prestadas pelos contJibuintes nas Decíaraçõesrío Imposto Sobre a Propnedade Territonal Rural,

,

repassadas à CNA pela Secretaría da Receita Federal com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei n' 9,393, d! 19 de dezembro de 1 ,996, e estáo sendo remetidas porvia postal para os endereços '

indicados nas respectivas declarações, Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento das Guias de Recolhimento pela via postal, os contribuintes deverão solicitar a emissão da segunda via diretamente ar tFederação da Agncultura do estado onde têm domicilio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, As impugnaçÕlls administrativas contra o lançamento e cobrança da contribuição deverão serfeitas,
•

por escrito, até a data do vencimento, por intermédio das Federações Estaduais de Agncultura, O Sistema Sindical Rural é composto pela Confederação da Agncultura e PecuáJia do Brasll·CNfi, pelas Federações.,
, Estaduais de Agncultura elou PecuáJia e pelos Sindicatos Rurais elou de Produtores Rurais •

Acere/e o ritmo de suas conquistas
na Fellows' Idiomas.

Mulher-bomba
mata 17 recrutas
e deixa outras 33
feridas no Iraque

Em abril, 45
soldados
dos Estados Unidos
morreram no país

APELO AO CONGRESSO O presidente George Bush pediu
ao Congresso que aprove ainda este ano a reforma
migratória integral, enfatizando os esforços do governo para
reforçar a segurança na fronteira. "Este problema cresceu

durante décadas sem controle", afirmou.

BEM PREPARADO O grupo separatista basco ETA recuperou
a capacidade de realizar ataques bem organizados, afirmou
a agência policial da União Européia, a Europol, em relatório
sobre o terrorismo. Em 2006, houve 136 ataques
separatístas na Espanha. I' ",). Ii'! '

3275·3475
Rua DOmln!Os �.a �'" 2.27 � Jar�guí do S.ui ,

�(em fre.n�e It C:i"Cl*O.y�tí:llloS) .. �, .

�.fellowsidiomas.com.br.

r � rCorre�((iLÍef cri'ar moed�fljât'á la At
.t, ! I � 1

O presidente do Equador, Rafael Correa, defendeu a

criação, a médio ou longo prazo, de uma moeda e de um

banco central

comuns�na
América Latina para enfrentar a

globalização.
"É uma necessida e de sobrevivência, porque as

moedas de países pequenos não vão sobreviver no mundo
globalizado do século 21", à'tgumentou, citando como

exemplos o euro, na União Européia, e o dólar, como a

união monetária cos Estados americanos.
Disse que o país continuará com dolarização.

EDITAL
CONTRIBUiÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FfslCA
EXERCfclO DE 2007

Intensivo INGLÊS 30%
desc

Rápido e eficiente.
carga horária: 8h semanais.
Público: jovens e adultos.
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VIAGEM: CIDADES QUE PRESERVAM-A NOSSA HISTÓRIA

Um passeio pelas cidades
históricas de Minas Gerais

Vista panorâmica da cidade de Mariana

ülarnanflna é servida de uma incontestávellista de opç,ões para os que curtem a natureza e a história

Ruas de pedras e
igrejas do barroco

'prasileiro são
as' belas atraçQes

iii)

: N a rota dourada, que fez
o �apogeu das cidades de

Minas Gerais entre o Vale

Diamantina, tetra de
. Juscelino Kubitschek e de
cEhica da Silva"berço gene�
rosa de bandeirantes, esera
ias, garimpeiros, abdlicionis�
tas, inconfidentes, poetas e

�stadistas, está situada no

Vale do Jequitinhonha, a

quilômetros de Belo
, Horizonte.

Y. ,

Cidade das serestas, do
,I verde, do casaria coldnial e
áe belas igréjas, é cercada
�e 'montanhas que se

prolongam a partir da Serra
21.0 Espinhaço, ser�ida de

I �ma incontestável lista de

e;pções para os que curtem a

J?-atureza e, sobretudo,muita
.�-

Iii,

do Jequitinhonha e a região
de São João del Rei, terra
dos inconfidentes e poetas
da libertação, as atrações
permanecem intactas. Como
um precioso acervo a ser

eternizado, as cidades histó
ficas mineiras são um belo

exemplo de preservação e,

principalmente, do retorno

fácil à nossa própria história.
Entre o casaria colonial

história.
Entre as atrações q'ue

contam a históría do lugar
está o Cruzeiro Serra,

"

marco do primeiro centenário
de fundação da cidade e de
onde se tem uma vista panq�
râmica da região.

'

Imperdível'também é o

Caminho dos Escravos,
antiga trilha de cómérdo
que, a mando do represen
tante da Coroa Portuguesa,
foi calçada por escravos no

início do Século XIX. Entre
as construções colón'iais,
vale o destàque para o éon�
junto' arquitetônico da Rua

Burgalhau e para o MercadoI

$conservado, as ruas de pe

dras" as mais belas igrejas do
barroco brasileiro e seus

altares adornados em ouro,

Diamantina, Sabará, Maria
na, Ouro Preto, Congonhas,
Tiradentes e São João'Del
Rei atravessam as Minas
Gerais e contam, através de,
suas ruas e construções, uma
das mais belas passagens da

história brasileira.

M�nicipal,
de 'Tropeiros .

na Pousada
Tempo, ,um ov''''.a,\..LV

.Ilial, G:op.struído provavel�
mente 1880, onde a I

restauração recup�rou aJ
arquItetura ori�ina:r, para'1
apreciação dos visitan!es: !

Impos;;ível não vi�jtar a l
folclórica casa de Chica da 1

Silva, um sol�'t cólonial com. I
, ,h

.

sacadas, portões de ferro e

capela particular.
ainda a pena co,nferir as

ruas de càlçarnento Ipedras e ó ai: colonial e

buc6lico que o antigo arra

ial aihda inspira. I
�

Sabará: encanto e aconchego do passace'
DIVULGA AO

Distante 23 quilômetros de Belo Horizonte, Sabará é parte integrante do ciclo do ouro em Minas Gerais.
1

Continuando a viagem, Sabará foi um dos núcleos

agora quase chegando à capi- demineração daCapitania das

tal, do Estado de Minas, está Gerais, que mais ouro encami

Sabará, uma cidade impor- nharam à Coroa Iortuguesanos
tante que integra o ciclo do idos de 1750. Houve época em
ouro naquela região. -que o trabalho de garimpagem

Distante apenas 23 quilô- '

na região ocupavamilhares de
metros de Belo Horizonte, o escravos.

povoado começou lá pelos idos Tão intensa tornou-se a

de 1675, com a chegada da mineração nas paragens de
bandeira paulista chefiada por Sabará que o governo por

Fernão Dias Paes e seu genro, tuguês ali fez instalar a Casa
Manoel da Borba Gato, o da Intendência, que cobrava

antigo arraial de Santo a quinta parte de todo o ouro

Antônio do Bom Retiro da recolhido para a Coroa e

Roça Grande viveu, como estabelecia uma chancela de

poucos, o fantástico apogeu da qualidade para o metal da

exploração do ouro em Minas região.
Gerais. ACasa da Intendência está

entre as
- muitas atraçôe

turísticas de Sabará. É o atu� j

Museu do Ouro. Vale ainda vel (

a antiga estrada de pedra na (

Alto doComplexo Dois Irmão& f

único exemplo perfei-tamens �

conservado do processo d� 1

pavimentação de estradas n� I

Século XVII. �
A Igreja de Nossa Senhcl

do Carmo, no centro da cida!
de, tem ornamentação rocad,
e participaç�o do mest1
Aleijadinho no entalhe d�

púlpitos, coro, balaustradal
imagens. É muito interessanl
também a visita às galerias !f

1minas, remanescentes
exploração d� ouro.
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Camin
ele

NtDvela da RecOrd já tem
Patrícia Travassos, Rafaela

I

Mpndelli e Eduardo Lago
confirmados. Trama entra
no horário nobre da
emissora no mês de julho.
f

I gora é certo. Ex-
� atores globais vão

fazer parte da
I prpxima novela da Rede

Record, "Caminhos do

Coração". A investidà do
I autor-Tiago Santiago conta
,

cQm Patrícia Travassos,
Eduardo Lago, Rafaela

, �ndelli, Gabriel Braga
, Nunes e Bianca Rinaldi, no
papel de heroína máxima da
trama.

I Dirigida por Alexandre
Avancini, "Caminhos do

'�Coração" substitui a guerra
entre polícia e bandido da
atual "Vidas Opostas". Para
is�b, o núcleo vai encenar
uma fantástica batalha entre
mutantes, a exemplo do que
acontece em filmes como X
Men e Homem-Aranha.
Segundo o autor "Dias
Gomes criou mulher que
explodia e homem com asas

em Saramandaia. Glória
P�iez fez O Clo�e. Minha
novela será menos ousada do
q�e parece, mas terá efeitos
especiaís, aventura e

Suspense numa linguagem de
HQ como Vamp e Uga Uga".

Apesar de "beber nessas
fOhtes", Santiago garante
que o roteiro é uma criação
dele mesmo e o objetivo é
falar sobre a modificação
genética de embriões. A
novela tem como cenário

principal a clínica Biogênese,
na praia de Guarujá, no
Estado de São Paulo. É nela

que o cientista Sócrates

(juca de Oliveira, o Dr.
Albieri de O Clone) é

assassinado após várias
investidas na criação de
mutantes. "A suspeita será
Maria (Bianca Rinaldi), .

acrobata de um circo.A
família do Sócrates tenta
salvar a clínica e tem

interesse na extinção dos
mutantes", adianta o autor.

Mas, nem todos serão
malvados. Alguns devem
saber e aceitar dos poderes e

outros não. Entre os do
"bem" e aqueles que

preferem o caminho do
"mal" vão surgiu várias

mortes misteriosas e o

público pode ficar na dúvida
quanto ao nome do cérebro
criminoso. A única coisa

contada pela equipe é que
Tuca Andrada tem o papel
de braço direito desta parte
do elenco. Ele também
forma uma quadrilha com o

irmão, vivido por Alexandre
Barilari.
A novela está prevista

para ir ao ar na faixa das 22h
a partir do mês de julho.
Integram ainda a equipe,
segundo fontes não-oficiais,
os atores Jorge Pontual,
André O "Biase, Taumaturco
Ferreira, Ângelo Paes Leme,
Felipe Folgosi e André
Segatti. Na ala feminina
estão: Angelina Muniz,
Thaís Fersoza e Giselle

Policarpo.

O CORREIO DO POVO

Saia justa entre Wanessa
Camargo o pessoal da
produção do "Domingão
do Faustão". Tudo porque,
segundo a coluna
Zapping, do jornal Agora,

.

a cantora mentiu ao dizer

que tinha machucado o

pé quando participava do

quadro "Dança no gelo" .

•7

os do Coração�traz
ex- lobal

illlrréffilill ®§

...

•
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• ,pROGRAME�SE

� CINEMA

Jaraguá d�'�ul
CINE SHOPPING 1 .:

300
(14h30, '16h50, 19h10, 21h30-
Sex/Sab/Oom/Qua) (1.6h50,
19h10, 21 h30 - Seg!Ter/ Qui)
CINE �HO�PING 2
A Família do FJ,lturo
(14h, 15h50, �7h40, 19h30,
21 h20 .., SeX/Sab/Dom/Qua)
(15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 -

Seg!Ter/Qui)
CINE SHOPPING 3

Motoqueiro Fantasma

(14h30', 16h40, 18hMl, 21 h -

SeX/Sab/Dom/Qua) (16h40,
18h50, 21 h - Seg!Ter/Qui)

Joinville

CINE CIDAD.E 1
300

(14h, 16h20, 18h40, 21 h -

Todos os dias)
CINE CIDADE 2
A Família'do Futuro

(14h� 15h5�,' 17h40, 19h30,
21 h20 - Todos ás dias)

CINE MUELLER 1 '

300

(14h, 16h3Ó, 19h1 0, 21 h50 -

Todos os dias)
C�N�·MUELLER 2 .,

As férias de Mr. Bean

,(13h45, 16h, 18h, 20h, 22h -

10(los os dias)
CINE MUELLER 3
A família do futuro (dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30,

.

2'1 h30 - Todos os dias)

,Blu!J1�náu
C.INE NEUMARKT.1

300,
.

(14h, 16h30, 19h, 21 h30 -

'lodosos dias)
CINE NEUMARKT 2
300 .. ·1.

,

(14h20, 16h50, 19h20, 21 h50 .;
'lodosos dias)
CINE NEUMI\�KT a
Arthur e os Mínimoys (dub)
(13h50, 15h50 - Todos os dias)
Deu a louca em Hollywood
(18h - Todos os dias)
Motoqueiro Fantasma

(19h50, 22h - Todos os dias)
CINE NEUMARKT 4
Caixa dois ' .

(Nh30, 16h·20, 18h1 0, 20h,
22h1 0:- Todos os dias)
CINÉ NEU��RKi' 5

.

As férias de M,r. Bean .

(14010, 16h, t7h50, 19h40,
21 h4'O - Todos os dias)
CINE NEUMARKT 6

.A família do futuro· (dub)
�1gh40�15h40, 17h40, 19h30,
21 h20 - Todos os dias)

� SERViÇOS
, .\

.

\-".'. r

�Imoço\ .

JARAGUA DO SUL
,

Combat
D'�partamernto Futebo'l Amador
90 Ju'vêritus

,

(14 de abril) I

Treinamento
Sucessão e Profissionalização
em Empresas Farniliarés
'R$ 95
16 a 20 de abril

Açijs/ Apevi

extra@ocorreiodopovo.com.br

., SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
{ri'

Fundação Educar abre classes de alfabetização

Segundo matéria do Correio do Povo de 4 a 10 abril de 1987, a '

Fundação Nacional de Educação de Jovens e Adultos - Educar, de

Jaraguá do Sul, abria no começo daquele mês duas novas classes,
uma de alfabetização e uma do programa de educação integrada,
equivalente as quatro primeiras séries do 10 grau. As classes

I

funcionariam na Escola Municipal Albano Kanzler, das 19 às 21 h30. .Já

no começo do mês, pela manhã e à tarde, duas novas classes

iniciaram atividades, beneficiando colaboradores de diferentes turnos

do Grupo Weg.
A Educar, segundo Jussara Boris, colocava-se a clsposíçãç das:
demais empresas que desejassem que seus funcionários;' com
instrução primária mcornpleta, freqüentassem os seus programas.

• O DIA DE HOJE • O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

As comemorações da Páscoa já passaram, mas a leitora Ingrid Stern
.

Bridaroli fez questão de registrar a bela decoração do seu jardim.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Feira
A quinta edição da

Expogestão será realizada

de 19 a 22 de junho em

Joinville, no Centreventos
Cau Hansen. Informações
pelo fone (47) 3451 -

3000.

_ t •

�Treinamento'
A aula espetáculo em"
Atendimento ao Cliente

, acontece no dia 26 de
abril, às 20 horas. O

.

.

teatro será o Grande
Teatro da Scar.
Ingressos no valor de
R$ 40,

� Inscrições
Estão abertas, até 22 de

junho, as inscrições para o

mestrado acadêmico em

computação aplicada da
Universidade do Vale do

Itajaí (Univali). Informações
pelofone (48) 3281·1537,

• PREVISÃO DO TEM'PO
I
v.Ó,

1

Sol em todo o Estado

Predomínio de sol na maior parte do dia
com aumento de nebulosidade a partir da
tarde em todas as regiões. Temperatura
mais amena na madrugada e em elevação
durante o dia. Vento de nordeste a norte,
fraco a moderado e com rajadas.

� Jaraguá do Sul e Região

���� 190 C6 �����A9° C6 ���A1é c" ,������o C"
MÁX: 29° C MÁX: 29° C MÁX: 29° C MÁX: 28° C

Sol com nuvens I Sol corn nuvens Sol com pancadas de Sol com pancadas de
_

.'

.•

chuva chuva

� Fases da lua

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE

O 03/03 12/03. 18/03 25/03

� Leg!mdas

(1 r: Ç[) " G _
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso Trovoada

nublado

'.

)(
O CORIUIO DO POVO�

'. II

• AN!VERSÁRIOS I

,

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

.

Se o seu rnú'ndaé saber tudo o que acontece. I'na súacidi)ttlé e região, en,tão seu jornalé,
.

O Correio do Povo. •
.

..

Ele traz uma cobertura completa da sua cidade e. I
região, com dados completos dos fatos de sua

cornunldade, ou sela, o mundq que interessa a você. �
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NOVELAS

� GLOBO - 18H

ClÓvis desliga o telefone e leva Sônia
embora do' hospital. Henrique entra em

coma antes de dizer o paradeiro de Sônia.
Clóvis afirma que Sônia terá o filho em

casa. Moreira e Marcos procuram Clóvis
e não o encon-tram.Marcos invoca
'Lucas, mas não é capaz de vê-lo. O guia
espiritUal diz que Marcos perdeu seu

poder. Lia e Ruth vão ao hospital, para
� desagrado e Ester e Teresa. Mauricio

obriga Marcos a fazer shows, senão terá
� que pagar uma alta multa. Rúbia sugere

que ele vire ilusionista. Carola alerta que
ele estará enganando as pessoas.
Sabine diz que quer ajudar Marcos e

promete levá-lo até Sônia. '

:1
11 �íqlft�I'filhor expulsar Maria,

mas Tadeu e Giácomo não concordam.
I Maria diz que precisa provar a Lance que
l o ama. Gui nada responde quando Lance

pergunta se "houve um clima" entre
eles. Cândido avisa que a casa está
desabando. Maria chama o juiz de paz e

Guguta como testemunha para se casar
t' com Lance, assim que ele voltar para
:1 casa. Maria diz a Tadeu que acha estar

sofrendo de dupla personalidade. Lance
tenta consertar o teto. Elizabeth acha
melhor pedir a exumação de Último, do

� que ceder material para o exame de DNA.
,Arthur volta para casa e não encontra
com Gui. Lance e Gui não conseguem
conversar. Fininho e Husseim
conversam sobre o prejuízo que a

'padaria está dando.

� GLOBO - 19H

,I
',! faªr�Q I��Rm�tgo. Lúcia

,

lila, mas não tem coragem de falar com

C�sSiO. Marion e Cláudio organizam a
fa.sta de casamento de Taís e Hugo. Ana
LQísa marca encontro com Lucas.
Afltenor comenta com Xavier que"

"oc conseguiu reverter a situação com Ana·
Luísa e que jamais irá se separar dela.
Neli dá informaçôes de Isidoro para

� Daniel e 'entr�ga-Ihe o endereço de
dlemente. Hugo, Lucena e Cleonice

� r�cebem os convidados. Taís se arruma,
ajudada por Marion. Daniel deixa seu
cartão com Clemente e pede que Isidoro
ligue para ele assim que voltar. Lucena
ouve Ials, Hugo e Felipe brindarem peloI '

\ golpe que estão dando 'nele e se revolta.

�. jaíS deixa cair a taça de Champi!n�e. ,

� GLOBO - 21 H !

� RECORD - 19h15I,
[uz do Sol

, ,
,

i, j $osa insiste ern vender os camarões
�ra Leonardo chamando-o de tio.
flrtumado, ele diz que não é seu tio e

'1landa -que .eía desapareça. Rosa sai

tendida. Leonardo fica prónncameme
�gustiado. �eorgi diz para Tom que ele
ptecisa'arranjar um amor. Tom pensa em
Verônica, com a roupa molhada
transparente, iluminada pelas tochas da

'\ praia. Verônica também pensa em Tom.
') Joaquim diz a Verônica que Duda sumiu,

nunca mais o procurou. Bernardo quer
contar a verdade ao pai sobre o acidente,

I mas não quer promover uma confusão
entre ele e a mãe. Leonardo pára o carro
a poucos metros da casa de Agenor e
Eliana. Ele vê Rosa chegar com Vicente.

I
\ Vidas Opostas

Joana diz que o habeas corpus de
Miguel sairá em dois dias. Hélio
conduz Miguel e Sovaco, alqernados,
até o camburão. Boris e Pavio, mais
0.omparsas, seguem o camburão em�ois carros. Sovaco previne Miguel
de que a transferência é uma farsa
para que possam mata-los. e que ele
tem que agüentar o tranco. Nogueira
procura Erínia para falar de Miguel e
eles se beijam. Sovaco tenta
tranqüilizar Miguel dizendo que terão
ajuda de um amigo seu e um amigo
d�le, um gringo. Miguel, surpreso,
dlz que não conhece nenhum gringo,
deixando Sovaco com desconfiança
de que Boris venha a ser inimigo de
Miguel. Enquanto se despe, Erínia
exige que Nogueira prendaJoana.

� RECORD - 20h

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br·
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��DUREZA
Continua a saga de
Karimi Bacchi e Tlclarie
Pinheiro nas çravações
do reality show
"Mudando de Vida", da
Record. As loiras
arreçaçaram as mangas
para conseguir o próprio
alimento. Sem pestanejar,
Karina e Ticiane tiveram
que pescar e não fizeram
cara de muitos amigos

.

ao limpar o peixe para
comer. O reality show
tem estréia prevista para

'

o segundo semestre de
2007.

��PLANOS
Desde a série Mad Maria,
em 2005, Tony Ramos
não parou mais. Fez
Belíssima e agora Paraíso

Tropical. Há algum tempo
idealizou um projeto para
ser levado a Portugal.
Agora, o ator diz que está
na hora de concretizá-lo.
"Depois que acabar esta
novela, vou dar um tempo
da tevê. E irei para
Portugal para dar vida aos

meus projetos de teatro.
Tenho isso me 'mente há
muito tempo e não
consigo concretizar", diz.

• SUDOKU

SOBRE O SUDOKU
.

A pala�ra Slldoku Significa "número sozinholl err{jàponês, 6que'mostra exactameRte
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

• HORÓSCOPO

��SAIA JUSTA
Wanessa Camargo está

queimada na produção do

"Domingão do Faustão·
desde que um: funcionálib do '�
programa descobriu que a

. !
cantora mentiu ao dizer que � !
tinha machucado o pé, em Isetembro do ano passado, . :l I
durante a competição �Dança t; i
no gelo·. O mal-entendido, ) !
porém, não parece ter afetado ;-1'

.
a relação da cantora com ,
,,'

" . f"> r

Fausto Sliva. O apresentador c::: I
será um dos padrinhos de �

"casamento de'Wanessa e do .�
empresário Marcus Buaiz. .\

:
II
21
JI
niMande sua. piada para o Extra: s

Iextra@ocorreiodopovo.com.br )
,

'
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Coelho Apressado
No meio da selva estava um calor terrível e o único bar existente
tinha uma fila de qullôrnetros.;

'

Então, o coelho começa a passar correndo ao lado da fila, mas
quando chega ao lado doleão, leva uma patada e ouve do rei das
selvas:

.

- vai para o fim da fila, malandro. .

O coelho passa ao lado db leão e continua. O tiQ,re dá-lhe outra � Itremenda patada e manda o coitado para o fim da fila. \ I
Mais uma vez, ele começa a correr e, de repente, leva urna patada d :r Icrocodilo. Com o saco cheio de levar patadas e ser mandado para o �

I

fim da fila, o coelho grita: I
- Caramba! Hoje não Vou conseguir abrir essa porcaria de bar! : I•

!

Loira Queimada
Uma loira está deitada na prata, com um bronzeado espetacular de
chamar a atenção. Uma mulher muito intereSsada chega perto dela e �pergunta: , : !
- Por favor, minha querida, qual é o seu protetor?

,
.. �,'- São Francisco 'dê A'ssis: '. ,l.'U '

�","� ,

�._, '?t,� I I]�'� 'I ,(,�.I.- i 1

.

,�, i·1
; I

·1
I

·1,
i
,

,
,

, I
,

I
: i

SOBRE O JOGO

.SOLUÇÃOÉ um jogo de lógica
muito simples e

viciante. O objetivo é
pt4encher um
qgadrado 9x9 com

números d.e 1 a 9,
sem rep�tir números
em-cada linha,e
cada coluna.
Também não se

pode repetir ,

números em cada

quadrado de 3x3.

,
,

,
'.

Libra 23/9 a 22/10
Vênus transita em Gêmeos, um signo de Ar,
como o Seu, e lhe traz uma mudança de
perspectiva. Nesta fase, até 8/5, é provável que
você atraia e se interesse por pessoas que Ihé
conduzam a novas experiências, fora do
conhecido e da rotina, movimentando a sua vida.
É um período de crescimento pessoal, de
abertura e de expansão de horizontes.

.

,�Capricórnio '22/2, � 21/1
Transitando por Gêmeos até á/5, Vênus traz um
novo colorido para seus relaclonamentcs no
ambiente de trabalho e para outras áreas que
fazem parte do seu dia-a-dia. Atividades em

.

,

que o contato social é necessário são
beneficiadas. Cuide da aparência, pols, nesta
fase, os prazeres da mesa tendem a exercer

aquela fatal atração ...

Câncer 21/6 a 21/7
Vênus, o planeta do amor e cos relacionamentos,
transita em Gêmeos até 8/5 e, neste período,
talvez você prefira viver seus romances de uma

forma mais secreta. É provável que se acentue
sua necessidade de exclusividade nos afetos,
querendo receber e dar atenção especial.
Aproveite bem o momento, mas cuidado para não
afogar. o ser amado.

Áries 20/3 a 20/4
Vênus transita-em Gêmeos até 8/5 e pode
proporcionar momentos muito agradáveis no

convívio diário com as pessoas. Você tende a

ficar mais comunicativo e a prestar mais
atenção em quem faz parte do seu cotidiano.
Talvez você se surpreenda ao ver o que lhe

passava despercebido ... Há arianos que só
vêem certas coisas quando tropeçam nelas.

Touro 21/4 a 20/5
A passagem de Vênus por Gêmeos (até 8/5)
pode favorecer suas negociações, resultando
em melhora nos assuntos materiais. Porém, o
que é mais que rarlssimo, talvez você pire no

orçamento. Taurinos costumam .ser .

ultracuidadosos com suas continhas, mas
também têm seus rompantes consumistas.
Procure controlar o desejo de possuir.

Leão 22/7 a 22/8
A passagem de Vênus por Gêmeos (até 8/5)
tende a aproximá-lo mais das pessoas e a

enriquecer seus relacionamentos. Este trânsito é
muito estimulante para atividades com grupos e

amigos, não só no lado lúdico, mas também em

função de propósitos práticos, como situaçôes
de caráter profissionalligadas a reunião de
pessoas, eventos públicos e assemelhados.

Vjrgem 23/8 a 22/9
Não é hora de trabalhar escondido e sim de
circular por aí, de ser visto e lembrado. Vênus
transita em Gêmeos até 8/5 e favorece a área da
profissão e os assuntos ligados à carreira,

.

atraindo pessoas e circunstâncias que podem
abrir caminhos para você. Esteja presente,
comunique-se, relacione-se, participe e coopere
com os outros.

Gêmeos 21/5 a 20/6Vênus-Afrodite
transita em seu signo até 8/5 e lhe dá um banho
de pó mágico. Você pode ficar ainda mais
atraente e sedutor, mas há que contribuir:
invista em cuidados com o corpo, o vísual.e seu

ambiente. Como uma coinpanhia agradável em
potencial, isso naturalmente favorecerá seus

relacionamentos. Esta é uma fase bem legal pra
você, inclusive nos negócios.

Escorpião 23/10 a21/11
o trânsito 'de Vênus por Gêmeos, até 8/5, aquece
suas águas e intensifica as experiências de
relacionamentos. Ora essa, não finja que se
assusta ... Afinal, escorpianos gostam mesmo é
de emoções fortes, de preferência com um

temperinho picante. Mais que tudo, é uma.fase
de aprofundamento nas relações e de, através
delas, aprender mais sobre si mesmo.

Aquário 21/1a 18/2
Vênus, o planetà dos relacionamentos, da arte li :

da beleza, transita em Gêmeos até 8/5 e vem dar i
uns retoques na sua vida afetiva. Neste parlo,do,. Jvocê tende a pensar mals ainda em se divertir e ,-:;
em curtir as coisas boas da vida, entre elas, é il
claro, namorar. Mas não fique só no amor por

'

telepatia, aquariano, entre em ação: nem todos
têm antenas como as suas.

SagitáriO 22/11 a 21/12
A passagem de Vênus por Gêmeos, até 8/5, é
um período muito rico e estimulante nos

relacionamentos. Você tende a desenvolver um
ponto de equilíbrio no eixo eu-outro,
contribuindo para que suas relaçôes fluam
harmoniosamente. Caso ande em conflito com.
alguém, aproveite o bom astral deste momento
para propor uma trégua e fazer tratados de paz.

Peixes 19/2 a 19/3
A passagem de Vênus'por Gêmeos (até 8/5)
pode fazer você se reapaixonar por sua
intimidade e por tudo que dela faz parte: sua
casa, seus entes queridos, seus baús e tudo o
mais. Você te��e a ficar numa ,bOll consigo
mesmo e. nesse astral, as pessoas vão querer
ficar bem pertinho de você. Convide-as para
conhecer sua pràía predileta, peixinho.

't.,'
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ARENA

SegUndO o próprio prefeito Moacir
Bertoldi, a inauguração da Arena Multiuso,
que seria numa terça-feira, dia primeiro de
maio, foi transferida para dia cinco de maio,
num sábado da mesma semana. E os mais

desavisados, que achavam que viria uma

banda de renome nacional para abrilhantar
o acontecimento, podem ir tirando o cavalo
da chuva. Segundo comentários, que não
fQral1J, dóAlçaide, quem virá para o evento

,'s�l;á o çirco do'Beto Carreiro. Outra coise:
,aInda não 10i definido o convite, se vai ser
gratuito ou um quilo de alimento não

perecível. Volto ao assunto.

ERA,q DO DIA,'a<So�' �g!i ,-"",_.�, .'

'Um homem que nunca muda de

opinião, em vez de demonstrar a

qualidade da sua

opinião, demonstra a pouca

qualidade da sua mente."

(Marcel Achard)

MilÉSIMO GOL
O guaramirense Julio César, goleiro do

Botafogo do Rio, será novamente o .goleiro
da vez. Hoje à noite, no Maracanã, no jogo
da semi-final da Taça Rio, contra o Vasco.

Julio César tentará pela segunda vez defender
o milésimo gol do Romário. Os meus amigos
Martel Salomon e Ismar Lombardi,
botafoguenses roxos, dormirão de cabeça
inchada, caso o baixinho marque seu

perseguido gol.

As bandas Maskavo e Kara a Kara são presenças garantidas na 63 Feijoada do Moa

ELE PODE VOLTARDISCOTHEQ
No próximo dia 21 de abril,
com direito a coquetel para
amigos e imprensa, será
inaugurada em Jaraguá do
Sul, no Shopping
Breithaupt, a loja Discotheq.
Será uma loja de primeira
linha, que já faz sucesso em

Rio do Sul e tem no

comando a competente
empresária Leni.

O ex-prefeito e ex-deputado
Ivo Konell tem recebido
diariamente visitas e ligações
de pessoas amigas e

simpatizantes, sempre na sua

empresa, desejando que ele
tenha sorte e consiga
recuperar seus direitos
políticos, o que pode
acontecer ainda neste ano.

A decisão está nas mãos do
STF, Supremo Tribunal
Federal. Se isso vier a

'

acontecer, e se depender da
vont�de dele, Ivo será

candidato a prefeito em

2008. Quem viver, verá.

MilÃO

O CORREIO DO POVO

As poderosas arquitetas
jaraguaenses Ana Pfitzer Wolf,
esposa do amigo BetoWolf, e
Lucienne Hasse Leutprecht (sócias)
afivelam malas, no próximo dia
dezoito de abril, rumo à Itália. No

programa, elas vão participar em
Milão de uma das mais famosas
feiras do ramo de Móveis e

Decoração. Retornam no dia 28.

Hoje à noite" lá em Ibirama, o Juventus enfrenta o

Atlético de Ibirama, jogo valendo ainda pelo'
Campeonato Catarinense de Futebol.

No próximo sábado (14), com a presença da OJ Ale

Rauen, acontece na Combat a primeira Festa da

Champanhe da casaneturna,

Tem um advogado e político jaraguaense que está
mais feliz que ganso novo na lagoa, literalmente rindo
à toa. O motivo de tanta felicidade é a desgraça do
cunhado que caiu na malha fina da Polícia Federal.
Segunda ele, "quem ri por último, ri melhor". Pode?

Não esqueçam: dia 14, sábadu, a partir das 10
horas da manhã, tem carreteiro a R$ 1,00 na

Combat. O lucro do convite e do bar será revertido
em prol do futebol de base do Juventus.

E meu abraço carinhoso de hoje, cheio de energias
positivas, vai para a modelo Luisa Martins, que em

breve estampa sua beleza aqui na coluna e que corre

atrás de um espaço no mundo das top models.

Amanhã, mais conhecida como quinta-feira, o
nosso gourmet de primeira linha, Julmir Rozza,
promove para os chefes de primeira viagem um

importante curso de culinária. Ele vai dar as dicas
de como preparar paella, guacamole com pão
sírio, salmão grelhado e outros poderosos pratos.
Maiores informações pelo fone 3372-0851.

O empresário e amigo Renato Freiberger (Bell' Arte),
a esposa Lurdes e o filho Cristhian estão há duas
semanas no Cariadá. O trio, além de curtir muito

passeio, foi rever a filhota Thayze, que se encontra
em Winnipeg, 'na cidade de Manitoba, fazendo um

intercâmbio cultural. Retornam na próxima semana. �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




