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MUNDOPELO

Mudança climática
afetará mais as

grandes cidades

Relatório da Secretaria da
Estratégia Internacional
para a Redução de
Desastres assegura que as

metrópoles serão mais

afetadas pelas mudanças
climá ticas. _ 83
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Sol de manhã. O tempo
fecha à tarde, com chuva
que se estende pela
noíte. _ 86

"
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eus a serle
NEPOTISMO I
Projeto vai para
votação em até
15 dias
O projeto de lei que proíb
a contratação de parentes
sem concurso público na

Prefeitura e na Câmara se:

votado, no máximo, dentr
de duas semanas. A

garantia é do presidente d
Casa, Rudolfo Gesser (PP)
autor da proposta junto
com o vereador Eugênio

, Garcia (PSDB). - 3

Cidade registra
número recorde
de acidentes
Os Bombeiros
Voluntários atenderam
ontem 12 acidentes de
trânsito entre 7 horas
da manhã e 19 horas. O
número aumentou mais

de 100% em comparaçã
com terça-feira, quandc
foram registrados cinco

acidentes no mesmo

período. Ninguém se

feriu gravemente. _ 5

ARQUIVO/PIERO RAGAZZI/OCP

O Juventus fez um grandj turno e um decepcionante
returno. Ontem. com a çfleada por 5x2 da Chapecoense
em cima do Próspera, o sonho de disputar a Série C do
Brasileiro caiu por terra. Resta(tagora repetir o terceiro
lugar conquistado no ano passado.

A torcida fez o papel, lotanqo o João Marcatto até para acompanhar jogo pelo rádio. Mas o tricolor ficou no meio do caminho mais uma vez .7
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• :DITORIAL
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OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com.br

�ounento precioso
Se a economia mundial

vive um período considerado
extraordinário, talvez o

melhor de toda a História,
com desenvolvimento regis
trado em praticamente todas
as regiões do planeta, a

eâ3nomia brasileira não fica

a�s. É preciso ressaltar aqui
a t=apacidade empreendedora
d

OB , .

b '1' do empresano rast erro e o

n9�so empresário local, que
v�nce as dificuldades que
:'JJ

1�1s são impostas por quem

d!i,yeria ser um facilitador -

I\SlJcaso, os governos.
-rPara mostrar esta reali
dade, os números do IBGE: a
ifidústria cresceu em sete das
r4; regiões avaliadas

_ pela
úJ!}ma Pesquisa Industrial

�nsal e teve retração nas

o�tras sete.
:'J:l;Todos os locais com cres

cimento apresentaram taxa

rnaíor ou igual à média na

m.

:I ENTRE ASPAS

-io
O

.

r. �
X) '-'

É preciso ressaltar

aqui a capacidade ,

empreendedora do
empresário brasileiro
e do nosso empresário
local"

cional de 0,3%, divulgada na
semana passada. O dado mais

significative no quadro
nacional ficou com o Estado
de São Paulo, que teve

aumento de 2,3% no mês de
fevereiro em comparação com
janeiro. Em termos percen

tuais, a ordem de crescimento
foi: Ceará (3,8%), Paraná

(2,6%), São Paulo (2,3%),
Rio Grande do Sul (2%),
Espírito Santo (1,3%), Santa
Catarina (1,1%) e Pernam-

, D

buco (0,6%).
Esta notícia vem juntar

se a outra boa notícia para a

indústria e os trabalhadores
da Região de Jaraguá do SuL
Com o curso Fundamentos de
Rede e Cabeamento Estru

turado, que será realizado a

partir de 4 de.maio, o Senai
de Jaraguá começa suas

atividades como Academia
Cisco. A instituição obteve
o credenciamento no início

de 2007, tornando-se a sexta

unidade do Senai/SC a

integrar a CiscoNetworking
Academy. Com 80 horas

aula, este é o primeiro de

quatro programas que com

põem o treinamento comple
to, focado na capacitação em
redes de computadores
(LANs eWANs), projeto de

rede, cabeamento estru-
.

turado e outras especia
lizações.

��:�o vou ficar revidando �s ?alúnias e difamações feitas pelos aijversários políticos
qesesperados. Quero mais e apresentar uma proposta para melt\:}lrar a qualidade de
v,1da da gente guaramirense".
Ivaldo Kuczkowski, pré-candidato nas eleições do ano que vem, anteclpande o discurso de campanha.

• PONTO DE VISTA

tlderança
2; �

,':Vimos frequentemente
noticiados em grandes jornais
e'--i�vistas, empresas sendo ad

quiridas e ou unindo-se a

outras para conseguirem se-

rem competitivas no mercado

globalizado. ,Estas empresas

II procuram ser mais eficientes,
I eficazes e efetivas, procurando
I· aumentar sua participaçâo no

IB�rcado e consequente
mente maximizar a rentabi
lidade de seus acionistas.

Na administração pública
particularmente não é muito

diferente. A competitividade
dá, administração pública é

atender bem as necessidades
da população pela qual nos
elegeu e que somos respon
sáveis pela área que nos diz

respeito.
� . Porém me chamou a aten

ção para a similaridade em

alguns pontos da adminis-

tração privada com a pública:
planejamento, orçamento e

plano de ação. Estas fases são

de fundamental importância
e todos que são responsáveis
por algum setor e ou empresa,
conhecem estas fases e pro
curam executar cada qual a

sua maneira e metodologia.
Mas lendo o livro Execu

ção de Larry Bossídy e Ram
Charam da editora Campus,
percebi que assim como na

administração pública, gran
des corporações como IBM,
GE, XEROX entre tantas, tem

um problema gravíssimo e em

comum que é a "Execução".
O autor coloca muito bem

que "Executar não. é simples
mente uma tática é uma

disciplina'', Chamou atenção
pelo fato do autor colocar
como "uma díscíplina", pois
realmente temos que encarar

.Moacir Bertoldi
Prefeito de Jaraguá do Sul

a execução como tal. Não
adianta eu ter um bom pla
nejamento, uma boa equipe
se a pessoa que está no co

mando não estiver compro
metida. É o comprometi
mento que faz a diferença na

execução, não adianta ter

mos ferramentas � bons pro
fissionais se não nos empe
nhamos na execução de nos

sos projetos. Esta é a grande
diferença entre os CEOs de

empresas e assim não é

diferente do setor público.
As críticas fazem parte de

todo processo, pois cada líder
tem sua maneira de executar

ações, mas somente os líderes

arrojados, inovadores que
serão lembrados. Pois a

ausência da execução é o

único grande obstáculo ao

sucesso e a razão da maioria

dos fracassos.
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• DOS BLOGS

lilnUiicANTANHÊDE
Lula aprovado
A pesquisa CNT-Sensus
divulgada na terça-feira, 10/
04, confirma que sempre há
um descolamento da

avaliação dos governos e

dos seus governantes" mas
no caso de Lula isso é
incrível. Houve apagão
aéreo? Houve. O governo
federal é culpado? É. Mas o

presidente nunca é culpado
de nada, como não é

culpado agora pela maior
crise da aviação e dos

aeroportos que o país já
viveu. Pela pesquisa, 36,9%
atribuem a culpa do apagão
ao governo federal, mas
63,1% aprovam o

desempenho de Lula na

Presidência, e apenas 28,2%
desaprovam. Desde 2003, é
o melhor resultado de Lula.
Está confirmado, pois: o
homem pode fazer tudo o

que bem entender, como
pode não fazer nada do que
mal entender, e vai continuar
sendo altamente popular e

altamente aprovado pela
população brasileira.

4_JelianeC@UOI,com,br

.'00 LEITOR

1!ll�1NASSIF

Riscos globais
Embora relativamente
otimista em relação à
economia mundial em 2007,
os maiores fatores de risco,
para o FMI, estão nas

operações financeiras

globais. Um efeito adverso
em uma delas poderia levar a

uma reavaliação dos riscos
em outras e o ajuste para um

nível maior de volatilidade

pode não ser suave. É o

chamado efeito-cascata,
presente em outras crise

globais nos anos 80 e 90.
Uma dessas operações é o

"carry trade" (captação em

moeda com juro menor para
aplicação em países com

taxas mais altas). Outra

ponta é o crescimento

maciço nas aquisições
(buyouts). A abundância de
financiamento tem elevado
muito o valor das

companhias. Finalmente, os

"hedge funds" (fundos de

risco) podem também atuar
como transmissores ou

amplificadores de choques
iniciados em outros lugares.

,

4_J lulsnassil.bllg.lg.com.br

Racismo de Uma Mão Só

Prezados leitores, recen
temente fiquei sabendo de
uma declaração da nos�a
Ministra da Secretaria Espe
cial de Política de Promoção
da Igualdade Racial (Matil
de Ribeiro) que foi de tirar o

fôlego, e parece que essa

atitude, além de comple
tamente inapropriada para

alguém que está a frente de
uma secretaria cuja tarefa é

promover a igualdade racial,
passou despercebida demais
da sociedade brasileira.

Para quem não sabe, a

nossa Ministra, em entrevista

à BBC Brasil, para lembrar os
200 anos da proibição do
comércio de escravos pelo
Império Britânico, quando

indagada sobre o racismo

negro, ou seja, aquele quan
do negros insurgem contra

brancos, ela disse que achava
isso "natural", e mais, disse
também que

"
... não é ra

cismo quando um negro se

insurge contra um branco".
Para piorar ainda mais,

falou que "a reação de um

negro de não querer conviver
com um branco, eu acho uma

. reação natural. Quem foi

açoitado a vida inteira não

tem obrigação de gostar de

quem o açoitou". Então é

isso... qualquer branco,
quando ofendido por um

negro, deve considerar isso

como um fato "natural",
afinal, alguém da sua família,

Ig;J�iii�f;1PADIG�ION]'
Novelas na Band
A Bandeirantes sofre por
instabilidade. A programação'
tem ótimas atrações, mas

falta paciência para insistir
no que pode ou não

emplacar. A Band lançou
"Paixões Proibidas" com

cifras extras para sua I

propaganda. Como não viu a

audiência crescer, não
hesitou em abrir um buraco
na grade do folhetim para - I

encaixar, nas noites de

quarta, aquele futebol que
lhe foi oferecido quase de

graça pela Globo. Para
arrematar, acabou por jogar a

novela, originalmente I

anunciada como picante, das
22h para a inocente faixa das.
17h30. Quando fez "Serras

I

Azuis", deu-se quase a
!

mesma coisa: a Band

produziu três'novelas em
seqüência, e abendonou 0-

projeto. É preciso resolver se

há ou não disposição para
I

apostar em novela. Se não
há seqüência de produção,
todo folhetim lá plantado é
um gasto inútil e muito alto.

4_Jblog.esladao.com.brlblog/padigIiOne

•Malcon A. Tafner
Professor

em algum século, em algum
lugar do Brasil, pode ter

açoitado um negro (ela parte
desse infeliz pressuposto).
Agora ... o contrário não é

permitido, e dá cadeia, pois
racismo nesse país é crime

inafiançável. Ou seja, só e

racismo quando um negro for

perturbado, o contrário deve
ser visto como algo "natural",

Essa entrevista está lá, no

site da BBC Brasil, para
vergonha da nação brasi
leira. Basta acessar a página
brasileira da BBC no site

http://www. b b c . c o . u kl

portuguese e conferir a equi
vocada opinião racista de

que quem deveria promovei
a igualdade racial.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por
e-mail redação@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep •
89251 200, Caixa Postal 19, É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão
publicados) .

"0 Carlos (Chiodini) foi o candidato a deputado estadual mais votado na

região. Somos o maior partid,o,,� ternoso maior número de vereadores e

de filiados".
Secretário estadual de Infra-estrutura, deputado Mauro Mariani (PMDB,),'apostando na

nomeaçãode Ch.iodini, também coordenador regional do PMOB, para o comando da SOR de

Jaraguá do Sul.
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TRÂMITE: PROJETO DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES PARA IR A PLENÁRIO

Projeto contra nepotismo deve
.

,

,

,

:!. ser votado na próxima semana

�Garantia é do autor
da proposta e também

presidente da Casa,
Rudolfo Gesser

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

O projeto de lei que
proíbe a contratação de

parentes sem concurso

público na Prefeitura e na

Câmara será votado, no

máximo, dentro de duas
semanas. A garantia é do

presidente da Casa, Rudolfo
Gesser (PP), autor da pro

posta junto com o vereador

Eugênio Garcia (PSDB).
Gesser disse que o projeto
não será votado na sessão de

hoje, já que as comissões

técnicas ainda estão anali

sando, a proposta, lida em

plenário no último dia 22. O

prazo para cada comissão

exarar o parecer é de 20 dias.
"Assim que os vereadores

assinarem, coloco em vota

ção", garantiu Gesser, que
esta semana esteve nova

mente reunido com os cole

gas para discutir a proposta,
que poderá receber emendas.
O projeto proíbe a contra

tação de parentes em 'até

terceiro grau do prefeito,

PIERO RAGAZZI/OCP

Gesser disse que estar aguardando parecer das comissões, "que está dentro do prazo"
vice -prefei to, procurador,
secretários municipais, verea
dores e presidentes ou dire
tores da administração públi
ca direta, indireta e funda
cional. Já os servidores
efetivos (concursados) pode
rão ocupar cargos de confian

ça, desde que não estejam
subordinados aos próprios
parentes, também de até

terceiro grau.
PLANODIRETOR
Outro assunto que vem

sendo discutido na Câmara é

o Plano Diretor, com a trami

tação emperrada desde o fim
do ano passado, quando foi
encaminhado pelo Executivo.

Só esta semana, foram duas
reuniões para tratar do projeto,
uma na segunda-feira restrita

aos vereadores e, na terça, com

representantes da Ujam (Uni
ão Jaraguaense das Associa
ções de Moradores). Hoje, os

vereadores também devem
. tratar do assunto com o promo
tor de Justiça do Meio Ambi-

, '

,'... ,r . ...

ente, Alexáridré" Schmitt clüus
Santos. Segundo o presidente
da Casa, não há data para

votação, mas é provável que
ocorra na semana que vem.

Em Guaramirim o projeto
também ainda não foi votado.
Foi protocolado em novembro,
mas só começou a ser anali-

Carona
As denúncias de irregu

laridades na Secretaria de

Esporte de Guaramirim, feita
pelo ex-funcionário da pasta,
Altair Burger, caiu como uma
luva para alguns vereadores
da cidade. Já têm planos para
explorar politicamente o fato
e tirar vantagens pessoais do
episódio.
Torcem pela' abertura da

Comissão de Inquérito para
investigar o caso. Além da

obrigação, é um ótimo

palanque.

,e

Dl

Ponto final
ACâmara de Jaraguá do Sul

decidiu pôr um ponto final na
questão do projeto que
envolve o contrato entre o

município e a Canarinho.
Protocolou ofício na Prefeitura
em que foi anexada a tal
cláusula que deu tanto bafafá.
Ninguém j amais ficará

sabendo o que realmente
aconteceu com os docu
mentos e porquê.

Aliás
Tem vereador contra e a

favor da abertura da Comis
são de Inquérito. O presi
dente da Câmara, Evaldo
Junckes, o Pupo (PT), é

favorável, mas o colega Osni
Bylaardt (PMDB) é contra,

alega gastos desnecessário ao

Legislativo.
Se recusam a investigar as

denúncias de irregulari
dades na administração
pública, então devem seguir
a sugestão feita pelo presi
dente e ir para a casa.

Reunião
A diretoria da Ujam

(União Jaraguaense das

Associações de Moradores)
esteve reunida ontem com os

vereadores para reafirmar o

apoio ao Plano Diretor
definido nas audiências pú
blicas e aprovado na confe
rência municipal. Teme que

pressões e interesses influen
ciem os parlamentares, que
podemmudar o texto.

,
r
v

Apoio
O . secretário estadual de

Infrà-estnitura, Mauro
Mariani, declarou apoio à

nomeação do presidente do
PMDB de Jaraguá do Sul,
CarlosChiodirii, para ocupar
o cargo de secre-tário de
Desenvolvimento Regional.
É um banho de água fria

I nas do PSDB
local.

Sugestão
Um leitor da coluna

sugeriu que se fizesse um

movimento em Jaraguá do
-Sul e região para reivindicar
da Receita 'Federal parte do
dinheiro apreendido na

OperaçãoOuro Verde - cerca

de R$ 140 milhões - para a

duplicação da BR-280. "É
uma velha reivindicação da

região", lembra.

sado há duas semanas, quan
do o presidente da Casa,
Evaldo Junckes (PT), deu
prazo de 30 dias para as comis

sões exararem os pareceres. Na

segunda-feira, eles se

reuniram com o secretário de

Panejamento, Valério Verbi
nem, para tirar dúvidas. "Esta
mos no período de receber
emendas e'-de 'esEüâ6'cfô ph5�
prio documento, que envolve
uma série que questões
polêmicas", informou o

vereador Alcibaldo=r=
(PP), que integra as co�)ssões
de Legislação, Justiça e

Redação, e de Economia,@
Finanças e Fiscalização.

Vereador participa de g

2° Fórum Nacional cL"",l[
JARAGuÁ DO SLiL

O vereador de Jaraguá do
Sul, Terrys da Silva (PTB),
está representando a micror

região no 2° Fórum Nacional
dos Vereadores, realizado
ontem de forma paralela a 1Oª
Marcha de Prefeitos a

Brasília. Além de apoiar os

prefeitos nas reivindicações,
concentradas basicamente no 13

Terrys representou a mícrorreqlãõ bmaior repasse de recursos para ) o

os municípios, os vereadores que está buscando infÇlrrr;.)kfl
saíram em defesa de questões ções sobre a Associação de

TC}V
que envolvem as Câmaras Vereadores, assunt_? q�,�IMunicipais. pretende retomar em ambdh
A reforma tributária e a regional. "Quero conversatb

política estão no centro das com os vereadores de Jaraguát
discussões. "Os vereadores

.

do Sul e Guaramirim, princi-
.

apresentaram suas posições' pàlmente, para reacende�).@b
sobre estas matérias como, por criação da associação bnI
exemplo, o voto distrital já fortalecer o Poder Legisltl
para as próximas eleições, que tivo", disse.

rr luvai alterar o número de Por telefone, o �:esiden_1f,(vereadores nas Câmaras", da UVB (União d:&sl
informou Terrys. Vereadores do Brasil), JoaJj�

Segundo ele, outra Ribeiro, informou que este
discussão é com relação a ano o fórum procurou foem,)
maior representação da em primeiro plano, a defe§JTI
sociedade civil nos conselhos do municipalismo e, e.m..
municipais, em detrimento do segundo, o parlamentomuni
Legislativo. "Existe uma cipal. Segundo o vereador�
corrente no Congresso neste Ilhéus (BA), outras bandei�
sentido", comentou, acres- da entidade, criada há 42
centando que os pleitos foram anos, são a reforma

trabalhj'
P

compilados em uma carta e e previdenciária, além ':,'
seriam 'entregues ainda qualificação dos vereador��:.
ontem aos deputados e Do Val'e do Itapo ''}j"

senââ'8ie's,:' irtdUlndó os 'ii1h"erihufuclds prHeitos partici
presidentes da Câmara e do· pOLI da Marcha a Brasília. O
Senado. secretário executivo da

O vereador também Amvali (Associação dos Mu
destacou a oportunidade de nicípios do Vale do Itapoq;l�
se inteirar dos assuntos Alessandro Vargas, inforrri��
discutidos em âmbito nacio- que a região foi representàª�
nal e de, posteriormente, pela Fecam (Federação Ca�V
poder repassá-los aos colegas rinense dos Municípioej]
de Câmara. Terrys disse ainda (CT).

'

Amvali
O advogado Alessandro

Vargas é o novo secretário
executivo da Arnvali (Asso
ciação dosMunicípios do Vale
do Itapocu). Depois da saída
deMaria TerezaNora, há oito
meses, o cargo foiocupadopor
Luzia Wilbert. Vargas foi
secretário municipal no

governo Irineu Pasold
(PSDB).

Silêncio
o ex-presidente do PFL de Jaraguá do Sul (atual Democratas),
Valdir Bordin, ainda não se pronunciou a respeito do c�nv�tElj
feito pelo presidente do Pp, vereador Dieter Janssen, para I�
filiar ao Partido Progressista.
Talvez porque o convite causou ciumeira no PP Mas o mais

provável é que Bordin esteja aguardando um momento

oportuno. Tem até setembro para se filiar e disputar um car�&
nas eleições municipais de 2008. )1 �

up
IUO

Novo endereço 'IS'l

A partir deste mês, o diretório do PMDB de Jaraguá do Sllilg
tem novo endereço. A sede, que ficava na RuaMaxWilhemH
foi transferida para a sala 3p1 do Edifício Market Place, rt:\tl
MarechalDeodoro da Fonseca. O diretório também programas
trazer para a cidade a convenção estadual da Juventude clEF
PMDB. :)IJ1

�bH

Salário mínimo
;_C·l

A votação pela Comissão Especial do SalárioMínimo do projeffib
que cria regra de reajuste para omínimo até 2011, foi transferida,
para a próxima terça-feira. O pedido de adiamento foi feitQ,
pelo relator-substituto, deputado Marco Maia (PT;RS). Eld:,
foi indicado para a relatoria em razão da ausência do relateíe
original, Roberto Santiago (PV-SP). :'3é:
Amanobra foi uma estratégia governista para evitar a derrotar
Ontem, em plenário, amaioria dos parlamentares era doPSDB
edoDEM. ,ii2

�jB
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EXPECTATIVA: LOJISTAS QUEREM LUCRAR MAIS E APOSTAM NA CURIOSIDADE DOS CLIENTES

redacao@ocorreiodopovo,com,br

Comércio investe nas vendas

antecipadas de roupas de inverno
Vitrines já ostentam

peças pesadas, como
jaquetas, moletons e

c�çados fechados

I'

KBLLY ERDMANN

JJ\RAGUÁ DO SUL

PIERO RAGAZZI/OCP

As vitrines das lojas de

Jaraguá do Sul mudaram.
Desde o começo do mês, os

comerciantes resolveram
delixar as roupas de verão de

lado e apostar em peças

pesadas, aproveitando para

atiçar o lado consumistas dos
clientes.

Na maioria dos estabele
cimentos o que se vê é a

expectativa de fazer o clima
frio valer o investimento.

Mesmo com o outono ainda Dona de uma loja, Roseli Venturi diz que clientes já estão comprando peças próprias para o frio

no início, as prateleiras já
estão repletas de lãs, mole
tons e jaquetas. Conforme

I)oseli Venturi, proprietária
de' uma loja no Centro da

cidade, a meta é lucrar de 10
a 15% mais do que no ano

passado. Para isto, ela decidiu
ignorar a meia-estação e

disponibilizar apenas artigos
de inverno. ''As pessoas vêem,
gostam e acabam com

prando", explica.
Corri opinião semelhante,

Marco Antonio Martins,
gerente de outro comércio

deste segmento, lembra que
é importante deixar algumas
roupas leves à mostra. Mas,
quem for procurar vai vê-las
nos fundos, misturadas a

blusas de manga longa e

calças compridas. De acordo
com Martins, o segredo é

tentar os clientes. "Por en

quanto eles compram por

impulso -e não pela neces

sidade", complementa. Como

exemplo, ele comenta que há cabides ficam "vestidos" com

alguns dias chegaram quatro
- malhas finas e ves tidos,

jaquetas de nylon do mesmo mesmo que de mangas mais

modelo e agora só resta uma alongadas, e as prateleiras se

delas: dividem entre sandálias e

Um pouco mais receosa, a botas.

crYaia�\s)çª"I}o,s/;\P_ª,.,y.��.tr,9-, .. .
Atenta ao que as vitrines

ainda acredita nas peças de demonstram, a adminis

outono. "Abastecemos a loja tradora Solange Neves vai

commeia-estação. A coleção contra a expectativa dos
I

de invernó vai descer do lojistas. Ela prefere olhar e

esto&\Je conforme a neces- não levar para casa nada, pelo
sidaJl", afirma. Antes das menos até o inverno mandar

temperaturas baixarem os o calor embora. '

Moda 2007 destaca o

equilibro nas formas
Com a chegada do clima

mais ameno e as lojas apos
tando nas roupas pesadas
algumas pessoas resolvem dar
uma "espiada" nas tendências
ditadas pela moda para o

inverno 2007. Segundo o

estilista Márcio Paloschi, as

mulheres vão investir em

look /

s que têm a parte de
baixo justa e a de cima com

estruturas de modelagem
muito amplas. Dessa forma,
elas podem usar cintos largos
na altura da cintura para dar

equilibro ao visual.
Esses acessórios são de

materiais diversos, mas, uma
das novidades é o retorno,
ainda tímido, do vinil.

Quanto aos calçados, eles
têm bicos mais finos e saltos '

no estilo anabela. "É tudo
mais minimalista e com umal!
cara retrô", adianta Paloschj

O gerenteMarco Antonio,
Martins também lembra que
os homens podem comprar
.rnoletons e jaquetas cain

capuz. As vitrines das lOjas!'
pretendem, ainda, oferecer
aos consumidores calças jeans
acinzentadas, escuras e quase
sem lavação. J

Outra dica, tanto aos'

homens, quanto às mulheres,
é usar roupas que puxam para
tons escuros, mesclados ou

com efeitos no próprio tecido,
A indústria têxtil também
continua a utilizar bastante]
viscose misturada à

poliamida, concretizando a

chamada viscolycra. (KE) I

PIERO RAGAUI/OCP

Jaquetas e sobreposições são tendência de inverno
--------------------------------------------��-----------------------------�----------------------------------------------------------1

Receita recebeu 40%"
as declarações previstas
RE,GIÃO

A pouco mais de duas
semanas do fim do prazo para
a entrega da declaração de

Imposto de Renda da Pessoa
Física 2007 (ano-base 2006)
ainda faltam cerca de 80%
das 23,5 milhões esperadas
pela Receita Federal no Brasil
inteiro. Na região, este nú

mero não chega a nem a 15
mil do total de 40 mil pre
vistas.

Conforme o responsável
pela agência jaraguaense,
João Batista Nunes Coelho, o
processo está abaixo das

expectativas. Para ele, esses

dados preliminares indicam

que a população vai deixar a
declaração para a últim�
hora. "Deveríamos ter pas
sado da metade há mais tem

po. A Receita deu 60 dias. Já
estamos a menos de 20 agora",
informa.

Apostar na antecedência

pode valer o sossego quando
o assunto é o Imposto de Ren
da. Isto porque, segundoNu
nes Coelho, o temido

congestionamento no sistema
on line, que recebe as infor

mações, tem muitas chances
de acontecer. A tendência é

de ele ficar lento durante o

final de semana anterior ao

término do prazo.
.

Para evitar problemas, a

dona de casa Ana Debatin

preferiu juntar os papéis
exigidos na declaração no

início do mês e, ainda, pedir
ajuda a um contador. "Não

gosto de deixar nada para a

última hora", explicou. De
acordo com o chefe da

agência da Receita Federal
de Jaraguá, que cobre
também, as cidades de

Guaramirim, Corupá, Massa
randuba e Schroeder, atitu
des como estas garantem que
o declarante receba a restitu

ição com mais rapidez. (KE)

ASSOCIAÇÃO HÚNGARA DE JARAGUÁ DO SUL
&

GRUPO DE DANÇAS HÚNGARAS DUNÁNTÚL
PROMOVEM:

5° JANTAR DANÇANTE HÚNGARO

Data: 14 de abril

Local: Parque Municipal de Eventos'
Pavilhão "11:'

Jantar das 20:00 às 22:00

Baile animado pela banda SAN REMY

Informações: 3376 - 0430
\

Massaranduba, 10 de Abril de 2007

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE

MASSARANDUBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 21 do •

Estatuto Social, convoca os associados em pleno gozo de seus direitos sociais para
participarem da Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 20 de Abril de
2007 (sexta-feira), na Câmara de Vereadores Municipal, às 19:00 horas em primeira
convocação, com a presença de no minimo 50% (cinqüenta por cento) dos

associados com direito a voto e caso não seja atingido este quórurn, a Assembléia
será realizada na mesma data e local, às 19:30 horas com qualquer número de'

associados com direito a voto, para deliberarem sobre o seguinte:

10 - Apresentação e Aprovação das Contas e do Balanço Anual

Tiago Emanuel Stoll
Secretário

Fernando Jose Coelho
Presidente

COLÉGIO

.?l][\�, �ARIST�
'V€J/õ� S A O L U I S

o Colégio Marista São Luís proporcionará aos

seus alunos, professores e familiares maristas
no próximo Sábado, 14/04,

'

momentos de convivência, integração e lazer.

PARTICIPE COM SUA FAMÍLIA!
Informações: (47) 3371-0313

� .

- www.marista.org.br
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ONFIRMADO: JOVEM MORRE VíTIMA DE LEPTOSPIROSE

QUINTA-FEIRA, 12 de abril de 20071 5
reglao@ocorreiodopovo,com,br

amília acusa hospital de negligência e descaso'
o

aiDiretoria promete
�,promete investigar
lo as denúncias, mas
[eloescarta imperícia
r

A família de Anderson

'e'Tiago Balsanelli, 18 anos,
J acusa o Hospital Santo'

s Antônio de negligência no

s atendimento ao jovem, que
� morreu na segunda-feira, 9,
u de leptospirose. A esposa

D,' [anete de Fátima dos Santos

mi informou que, na sexta-feira,
lel6,o marido procurou o hos-

à pital com febre e pressão
a' baixa, mas não foi examinado

'pelo médico, que foi íden-
CP, ríflcado como Alexandre.

"O médico nem exami

nou, só olhou, porque ele'

(Balsanelli) tinha piercing e

�atuagem", contou Janete,
'lembrando que Balsanelli foi
liberado logo em seguida à

"consulta".
Na manhã de segunda

feira, sentindo os .mesmos

sintomas, Balsanelli foi até o

posto de saúde do Corticeira,
e omédico sugeriu que fossem
feito exames, levantmdo
suspeitas de que poderia se,
tratar de leptospirose. De
acordo com Janete, exames
laboratoriais confirmaram a

suspeita do médico e diag
nosticaram "Leptospirose
avançada".

De posse dos exames,
Balsanelli volta ao hospital,
mas a instituição não dispu
nha de leito na UTI nem de
estoque de sangue suficiente
para uma emergência. A
família do jovem decide levá
lo a outro hospital, mas ele
não resiste e morre na am

bulância. "Eles poderiam ter

salvado ele na sexta-feira",
reclama Janete.

Os familiares se dizem,
indignados com o descaso do

hospital no atendimento
médico e da falta de respeito

.

quando da retirada do corpo,
durante o velório, para a

autópsia. "Nós não autori
zamos a retirada", assegura
Janete.

O corpo de Balsanelli foi
enterrado na tarde da última
terça-feira, no cemitério

municipal.
OUTRO LADO - A

diretora técnica do hospital,
Denise Malmann Varnier,
disse que é cedo para tirar

conclusões e prometeu
investigar as denúncias de

negligência' e de falta de
atendimento.

"Temos por norma inves

tigar todas as situações que

haja dúvidas em relação a

procedimen tos médicos",
afirmou, informando que

aguarda o diagnóstico. Se

gundo ela, "seria precipitação
afirmar que houve erro da

parte do médico".
'

Enterro de Balsanelli reuniu dezenas de pessoas no Cemitério Municipal de Guaramirim
.

, ..
� .._�
,J

kCidentes de trânsito aumentam mais de 100%
Os bombeiros voluntários

Ele Jaraguá do Sul atenderam
'ontem' 12 acidentes de
trânsito entre as 7 horas da
anhã e 19 horas. O número

aumentou mais de 100% em

comparação com terça-feira,
quando foram registrados
_rinco acidentes no mesmo

período. A corporação não

identificou algum fator que
tenha influenciado no

número de acidentes, mas

afirma que as ocorrências de
trânsito geralmente
�umentam no período em que .

os funcionários recebem
salário e pagam as contas do

f1lês.
Nenhum dos acidentados

se feriu gravemente. A
, primeira ocorrência do dia foi
. entre caminhão e bicicleta às

Bh54, na Rua Ângelo Rubini
(Barra do Rio Cerro). A
ciclista Cristela Rech, 28
anos, teve ferimentos no

rosto. Às 10h40, aconteceu
um acidente entre carro e

l
otocicleta em Schroeder, na

Kua J araguá, Centro.' O
iloto da moto, Sionei Silva
dos Santos, 44, apresentava
hemorragia, ferimentos na

perua direita e suspeita de
fratura no tornozelo direito.

Menos de uma hora
depois, às 11h30, os

bombeiros foram chamados
para atender outra batida
envolvendo automóvel e

otocicleta, na Rua Pastor

PIERO RAGAZZI/OCP

Duas motos colidiram ontem naWaldemar Grubba, às 17h13
Albert Schneider. O machucou braço e o ombro
motociclista Marcos Carlos direito e o joelho e o tornozelo
dos Santos, 44, foi levado ao esquerdo. Depois de 45
Hospital São José com minutos, aconteceu outro

suspeita de fratura na perna
'

acidente entre carro e moto

direita. Sete minutos mais em Schroeder, na Rua
tarde, às � 1 h3 7, eles se Florianópolis (perto da
dirigiram para a Rua Irineu Marisol). O motociclista
Franzer, noTifaMartins, para Elton Coelho Caires, 21, feriu
socorrer Maria Sebastiana a perna esquerda.
Silveira, 25, que cortou o Também aconteceram

joelho esquerdo ao cair de batidas entre duas
bibicleta. Às 12h45, o choque motocicletas na Avenida
entre carro e bicicleta na Rua Prefeito Waldemar Grubba
Manoel Francisco da Costa, (em frente ao DG da Weg),
Bairro João Pessoa (perto do às 17h13; entre carro e

Misterius Motel), deixou o pedestre, às 17h20, na 25 de
garoto Volnei Alves, 11, que Julho (perto da Alana
conduzia a bicicleta, com Produtos de Limpeza); entre
ferimentos na cabeça e nas carro e moto na Procópio
costas. Gomes de Oliveira (próximo

As ocorrências de trânsito do Posto Pérola), às 18 horas;
continuaram durante toda a e novamente entre duas
tarde. Às 14h13, automóvel e motos, na Bertha Weege, na
motocicleta bateram na Rua Barra do Rio Cerro, às 18h44.
Ervino Menegotti, Vila Rau. Os nomes das vítimas não
O menor de idade E.Z, 17, foram divulgados até o

que conduzia motocicleta, fechamento da edição. (DZ)

'. I

Mais de 1 mil pessoas acompanham velório
Cerca de 1.200 pessoas

acompanharam o velório do
proprietário e presidente do
Orquidário Catarinense AI
vim Seidel, no Seminário
Sagrado Coração de JesuslmCorupá. O sepultame to

aconteceu ontem à tarde no

Cemitério Municipal do
Centro (Corupá).

Seidel morreu na manhã Missa de corpo presente lotou igreja em corupá
de terça-feira em virtude de
complicações cardíacas e

respiratórias e deixou cinco

filhos, 11 netos e um bisneto.
Era considerado pelo coru

.

paenses exemplo de empre-
endedor e liderança política.

Mantinha o título de presi
dente de honra do PP de
Corupá e administrava o

Orquidário. Catarinense
desde 1945.

O estabelecimento com

pletou 100 anos de existência

emmaio do ano passado e foi -

considerado pela Associação'
Americana de Orquídeas, nos'
Estados Unidos, o mais antigo.
do mundo sucedido por'
familiares ainda em atividade.
(DZ)

I �-\.,

Acijs promove capacitação para motoristas
para nucleados, R$ 395 para
associados e R$ 450 para
não associados. Inscrições e

informações sobre o crone-

grama de horários podem ser

obtidas pelos telefones (47)
3275-7059/ 3275-7017 e

3275-7033.

A Acijs, em parceria com
a Apevi e o Núcleo das
Transportadoras promovem
"Capacitação para Profis
sionais do Volante", minis
trada por instrutores da
Fundação Adolpho Bósio de
Educação no Transporte.

O curso tem duração de
64 horas e acontece nos dias
14, 16, 18, 19, 20 e 21 de
abril, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul. A pro
gramação engloba assuntos

como política e procedi
mentos de transporte, de
senvolvimento interpessoal,
direção defensiva, mecânica
básica, entre outros assun

tos.

O ingresso custa R$ 350

IS
.1.
"IIOTUU'I

IARAGUADO 501

Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Físicos
Coordenadoria de Licitações e Contratos

EDITAIS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial na 039/2007/ Objeto:Aquisição de óleo lubrificante,
graxa, querosene e detergente para limpeza de chassi, destinados para manqtenção
da Frota desta Municipalidade. Data da disputa:24/04/2007 - 14:00h
Modalidade: Pregão Presencial na 040/2007/ Objeto:Aquisição de lâminas 13 e 15
furos, destinados para patrolas da Frota desta Municipalidade.Data da disputa:24/04/
2007 - 09h30m
REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal na
4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço: Rua Walter Marquardt nO.1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de
Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaraquadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 11 de abril de 2007.

ALIRE JOSÉ BERTOLDI
Secretário interino de Administração'
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Alerta sobre pirataria FLÁVIO UETA

A legalização de softwares foi tema da reunião plenária
da Acijs e Apevi desta semana, no Centro Empresarial de
Jaraguá do SuI. David Emmerich Jourdain, diretor de

Tecnologia da Informação da Fameg, falou sobre a legislação
de licenças para utilização de softwares. Ele chamou a

atenção dos empresários e das pessoas que utilizam
softwares que a não observância do licenciamento pode
ocasionar entre outros problemas, a prisão em flagrante.
David explicou a diferenciação entre a licença proprietária
e a licença livre, sendo que esta última permite ao usuário

o livre compartilhamento do software.

Prefeitura nos' Bairros'
OsegundoPrefeitura nos Bairros está confirmado para

,
sábado, dia 14, das 9 às 17h,'na Escola Gertrudes

Milbratz, localizada na Barra do Rio Cerro. O evento

abrange também aos moradores de Rio Cerro I e II,
. ParqgeMalwee, Rioda Luz I, II ell!, e apresentaalgumas
novidades eI? sua programação. Desta vez, a

comunidade poderá se cadastrar para oPrograma Bolsa
Família, Carteirinha do Idoso e para linhas telefônicas

,

,
da B.rasH Telecom, distribuição de semeares de

hortaliças, cadastramento de sócio daBibliotecaPública
,e ofertas das vagas de empregos disponíveis no Sine.

Brindes
A segunda edição do Prefeitura nos Bairros contará

também com o sorteio de um telefone celular, um aparelho
de DVD e uma batedeira de bolo. O sorteio vai acontecer

um pouco antes da atração musical com o Grupo Êxtase
Show, que encerra as atividades de sábado. De acordo com
os organizadores, haverá ônibus gratuito para transportar
os moradores até o local do encontro e também para
retorno aos seus bairros. As empresas JLC, Lojas Vieira e

Barra Materiais de Construção doaram os prêmios para o

evento.

Palestras e Oficinas
Quatro palestras estão previstas na programação do

Prefeitura nos Bairros deste sábado: "Dengue � como

evitar" , que acontece às 9h30, "Como ter uma empresa:

legal" , às 10h1S, "Odontologia: cuidados com a higiene
bucal" , prevista para começar às 11h e ''A importância
da nota fiscal" , às 14h. Além disso, serão oferecidas as

oficinas "Decóupage em tecido", com horários: às 10,
11, 13h30e 14h4S e "Cestaria comjornal", às 9h30 e

14h. A Apeafa marcará presença com a comercialização
de alimentos produzidos pelos agricultores familiares

jaraguaenses.

redacao@ocorreiodopovo,com,br

Treinamento'
A Apevi, IlLis e Sebrae

realizam de 16 a 20 de abril o
treinamento "Sucessão e

profissionalização em empre
sas familiares", com o objetivo
de subsidiar os participantes
com informações que auxi

liem o processo de sucessão,
aumentando a possibilidade
de longevidade da empresa.
Mais informações pelo
telefone (47) 3275-7024.

Exposição
Termina amanhã a expo

sição comemorativa aos 73
anos de emancipação políti
ca administrativa de Jaraguá,
denominada "Emancipação
Política=Os Primeiros Anos:
1Ji>34 1943". O objetivo é

evidenciar as inaugurações de
prédios e acontecimentos do
período. A mostra acontece

na Biblioteca Pública Rui

Barbosa, das 7 às 19h.

Expogestão
A quinta edição da Expo

gestão - CongressoNacional
de Atualização em Gestão e

Feira Nacional de Serviços
e Produtos da Gestão, será
realizada de 19 a 22 de

junho em Joinville. Nove
dc\\\ 11 palestrantes do

CdJ.'.lgresso já estão confir
mados.

Comunicado

CHAN

O CORREIO DO POV

A Amvali (Associação dos Municípios do Vale do

Itapocu) comunica que está consternada com a morte I

do ex-vereador de Jaraguá do Sul e de Corupá, Alvin
Seidel, que faleceu na manhã da ultima terça-feira.
"Manifestamos nosso profundo sentimento à família

enlutada, pela irreparável perda deste grande homem

público, que pelo seu enorme empenho e dedicação em

inúmeros trabalhos desempenhados à comunidade;
despede-se hoje da vida terrena, passando a ocupar um ,

lugar ímpar na história do Vale do Itapocu", declara Felipe
Voigt, presidente da Amvali e prefeito de Schroeder.

Julgamento
o empresário catarinense
acusado de forjar o próprio
seqüestro rejeitou nesta

terça-feira urna proposta
'

do Ministério Público pela
qual se livraria do

julgamento, A alternativa
seria o comprometimento
de Jorge"Luiz Pruner, de 4
anos, com o pagamento
das despesas do Estado
para "resgata-lo".

Exposição
No dia 18 de abril, o

fotógrafo jaraguaense Fa
biano de Souza (Chan),
mostrará o trabalho de cap
tar instantes inusitados de

Jaraguá do Sul. A exposição
acontece simultaneamente
ao lançamento do livro
"Contos Jaraguaenses", no
Museu Weg às 19h30.

4° Fórum Nacional
O vice-presidente da Defesa Civil de Jaraguá do Sul

Carlos Alberto Dias esteve reunido no início da semana,
,

com uma comissão organizadora, para discutir a

programação do 4º Fórum Nacional de Defesa Civil, que
será r�alizado no município de 8 a 9 de outubro na Acijs.
De acordo com Dias, cerca de 300 pessoas deverão

participar do evento que este ano terá como tema

"Mudanças Climáticas: seus efeitos e causas". Nos

próximos dias, o vice-presidente deverá ir a Florianópolis
entregar o cronograma dos projetos do evento, para que
então seja liberado o recurso, que será R$ 80 mil da
Defesa Civil Nacional e cerca de R$ 50 mil do Estado.

�.

O Senai lança a publicação "Mosaico - Caderno de

Inspirações e Tendências para o Design deModa para a
Primaveta/\'erão 2 8". O tivo é amana); as
indústriasdo setor, :ia.lmerite e pequeno:t?�tte,
a desenvolver coleções alinhadas com as tendências
nacionais e internacionais. O caderno será distribuído

gt.;atuitamente às empresas (in 'as têxteis e·,de

confecçã.o) que realizar�minscri vía emediante
o fornecimento doCNP]. Será um cadernopor empresa.
Também serão distribuídosCDs com a versão digital do
programa. As inscrições podem Se); feitas no Senai de
Blumên.�u, pelo s��e' www.blUrnenau.sena,Lbr.
Informações pelo telefone 4733219649.

Faleceu ás 06:00 do di!
10/04, o jovem Felipe I
Vieira com idade de 13 I

,

anos. O velório foi I

realizado na Igreja
Evangélica a Ilha da

Figueira, em Guaramirím
e o sepultamento no

Cemitério Municipal de
Edição 2007 do Prêmio Guaramirim.

Fundação Banco do Brasil "L...----------;"I
de Tecnologia Social vai

premiar com R$ 400 mil

tecnologias sociais aplicadas'
que envolvam questões
relativas à água, alimen
tação, educação, energia,
habitação, meio ambiente,
renda e saúde e tenham
resultados positivos com

provados. As inscrições
para o Prêmio, podem ser

feitas até 15 de junho, no
site www.fundacaobanco

dobrasil.org.br, estão abertas
às empresas públicas,
governos municipais e esta

duais, instituições de

educação, institutos e

ONOS. Os critérios analisa
dos serão: inovação,
exernplaridade, transfor
mação social e potencial de
reaplicabilidade. Infor
mação no site acima citado.

Prêmio

Preso
Foi preso na manhã de
ontem um homem

apontado como

responsável por uma and
de roubos na região de
Joinville. José Carlos da
Rosa já havia sido detido
no final do ano passado
pelo mesmo motivo, mas

estava em liberdade

provisória há duas
semanas - período no

qual ele teria assaltado
,

pelo menos 15 pessoas,
'

Faleceu ás 08:29h do r

dia 10/04, o senhor
Aldo Lessmann com

idade de 53 anos. O
velório foi realizado na

1

Igreja Evangélica do
Centro e o sepultament
no' cemitério do Centro,

-INDICADORES ECONÔMICO�

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA
�

COMERCIAL 2,037 2,038 í
PARALELO 2,12 2,22 �
TURISMO 1,963 2,143 I

EURO

I COMPRA I VENDA I2,7367 2,7387

It BOVESPA
It DOW JONES

• POUPANÇA

0,6915%
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o DIAS SEM VENCER: AGORA TRICOLOR CUMPRE TABELA NAS DUAS ÚLTIMAS RODADAS
PIERO RAGAZZI/OCP

nesta Paulo acumula seis partidas sem vencer e terá duas partidas pela frente apenas para cumprir tabela

,'uventus perde em Ibirama e
I
á adeus definitivo à Série C

I
I

! berrota por 2xO

para-'o'lbJrama
acumula seis jogos
�em vitória
i
I

I' ..

IB�RAMA
I
I o Juventus entrou em

Fampo, em Ibirama contra o

}Atlético, já sem chances de

�i�putar a v,aga para a Série C.

�esmo assim, com uma cara

�iferente no time, o Moleque
[liavesso tropeçou e perdeu por
!gO para o Atlético. A última

vítóría do time jaraguaense foi
no dia 11 de março, em casa,
-q,

Qi: 3x2 no Brusque. Esta foi a
�ta partida sem vencer e,

com isso, o tricolor continua

em penúltima competição no
returno.No domingo, o]uven
tus recebe o Prósperaràs 16h,
no Estádio JoãoMarcatto.

O técnico Ernesto Paulo

promoveu váriasmudanças na
equipe, tirando o goleiro
Vanderlei e o.meias Ferreira e

Andrade, colocando Rudi,
João Henrique e Rodrigo
Paulista. O primeiro tempo da
partida foi apático. O primeiro
lance de perigo foi do time da

casa, aos quatro minutos,
quando a bola bateu em

Geovani e acabou saindo. O
tricolor chegava em chutes de
fora de área.Amelhor chance
foi aos 31 minutos, quando Ivo
cruzou, mas o goleiro Márcio
tirou antes de João Henrique
chegar para completar.

No segundo tempo, o

Atlético foi para cima e aos três .

'i\ninutôS' íRbtli' defe:?i.H�lr JiliP
belo chute de Sérgio. Aos
nove, o tricolor perdeu Pereira,
contundido, que deu lugar a

Diego. O treinador do Mo

leque Travesso tirou também

Rodrigo Paulista e colocou
Andrade. Aos 27, o Juventus
teve a melhor chance de abrir
o placar, mas Leandro, sozinho,
perdeu o gol. Na seqüência,
Rogério abriu o placar para o

Atlético. Ernesto ainda tentou
colocar o time mais ofensivo,
tirando Fábio Lopes e

colocando Jean Michel. Mas
aos 33, Ivo acabou expulso. Nos
acréscimos, Maurício mareou

o segundo e decretou a vitória

do time da casa.
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Moleque Bom de Bola
Desde a manhã de terça-feira, as escolas da cidade vêm disputando
a fase municipal do Moleque Bom de Bola. São 16 equipes no masculino
e cinco no feminino, com jogos acontecendo nos campos da Vila
Lalau e da Arsepum. Com chave única, a campeã entre as meninas
será a escola que somar o maior número de pontos. A última rodada
será manhã de manhã, a partir das 8h, no campo da Vila Lalau. Hoje
à tarde acontecem as semifinais do masculino na Arsepum e os

vencedores se enfrentam na grande decisão, em local � data a ser

confirmado hoje. O atual campeão no masculino é o Colégio Evangélico
Jaraguá e no feminino a EEB Lilia Ayroso Oechsler.

BOGOTÁ

15

A Federação Colombiana
. de Futebol desistiu, nesta

cwarta-feira, da candidatura
para ser sede da Copa do
Mundo de 2014. O Brasil
rivalizaria com o país vizinho
para receber o torneio

organizado pela Fifa. De
acordo com a Federação
Colombiana de Futebol, o

governo não tem condições de
arcar com os altos custos para
adequar o país aos encargo
que a Fifa exige.

"A Colômbia anunciou

Sesi
As inscrições para a fase
regional da Copa Sesi
abriram ontem e seguem até
o dia 11 de maio. As

empresas de Jaraguá do Sul,
Corupá, Schroeder,
Guaramirim e

Massaranduba que tiverem
interesse em participar,
devem entrar em contato no

Sesi, pelos telefones 3372-1
9425 e 3372-9418.

Goleada
Ontem à tarde, a

Chapecoense goleou o

Próspera em Criciúma, por
5x2 e acabou com os sonhos
do Juventus em chegar a
Série C do Brasileiro. Com a

vitória, o Verdão do Oeste
assumiu a liderança do
returno com 23 pontos,
ficando ainda na espera do
resultado entre Avaí e
Figueirense, amanhã, para
confirmar a liderança.

.
Reforços
De olho no Campeonato
Brasileiro da Série A, o

Figueirense já demonstra
interesse por dois jogadores
que vêm se destacando no

Estadual. O primeiro é o

volante Luiz André, do
Atlético de Ibirama, e o outro
é o atacante Jean Carlos,
artilheiro da Chapecoense.
Este último disputa o prêmio
de craque do campeonato. _,

�ft
.sPDRi tENiER

JARAGUÁ 00 SUL

ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL
Rua Reinaldo Rau, 340 sala 4 - Centro

Fone: 3055-2656

Colômbia desiste de
���I- candídatura à Copa

Maradona tem
alta na Argent;na
o ídolo argentino Diego

Maradona recebeu alta na

madrugada de ontem da
clínica em que permaneceu
internado durante 13 dias por
causa de uma intoxicação
alcoólica. Ele havia sido

hospitalizado com um quadro
de intoxicação e os médicos
chegaram a temer compli
cações mais graves, que não

se confirmaram. O médico
recomendou à família a

internação em uma clínica da
Suíça.

.

Raikkone

oficialmente nesta quarta
feira a desistência de sediar o
Mundial. É muito difícil para
o governo conseguir os

recursos necessários. São
muitas questões em jogo, como
a infra-estrutura do país",
disseVictor Rojas, assessor de

.

imprensa da Federação
Colornbiana de Futebol.
Victor confirmou que a

Colômbia apoiará a

candidatura do Brasil. "Este
país está no caminho certo

para receber o Mundial e

pode contar com o apoio dos
colombianos", concluiu.

.l O Brasil terá pela frente um
��yersário de pouca força no

Círcuito internacional na

r:�pescagem para o Grupo
�undial da Copa Davis. A
equipe capitaneada por
Fr�ncisco Costa jogará contra
�ustria, mas terá de atuar
na casa do adversário, que
escolherá o piso em que será
disputado o confronto. As
artidas vão acontecer de 21 a

-

de setembro.

,
.

rasil e Austria se
t�

nfrentam na Davis Brasil joga com

Seleção inglesa
A Inglaterra anunciou

ontem que vai. enfrentar a

seleção brasileira na nova

arena de Wembley no dia 1 º

de junho. Será o primeiro
compromisso do "English
Team" no estádio. "Estamos
realizados em anunciar esse

jogo fantástico no novo

Wembley para marcar o

retorno de nosso time ao

estádio depois de sete anos",
afirmou Brian Barwick,
presidente da Associação.
Inglesa de Futebol.

12° Joinville 4

•

a I a o com

novo motor no Bahrein
MANAMA

Depois uma corrida
controlada na Malásia, Kimi
Raikkonen terá um motor

novo em folha para a próxima
etapa da temporada, oGrande
Prêmio do Bahrein, o que
deixa o piloto ferrarista
"bastante otimista" e com um

pacote trabalhando 100%.
. "Isto me faz sentir otimista",
afirmou. No GP da Austrália,
Raikkonen largou na pole e

conquistou a vitória. � Raikkonen motivado com novo motor
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do futsal masculine, que
lidera o estadual nas cate

gorias sub-Ll e sub-Ió, mais
quatro equipes estréiam no

catarinense neste fim-de
semana. O basquete infanto
juvenil masculino joga em

Brusque, o vôlei infantil
masculino vai a São José, o
vôlei mirim feminino e o

.

xadrez competem em Blume-

ARQUIVO/CESAR JUNKES/OCP

Equipe infantil campeã ano passado é a base o infanto-juvenil deste ano

Equipes de vôlei
jogal11 fora de casa

dual. A estréia será sexta

feira, no Colégio Barão do
Rio Branco, contra Xanxerê.
No sábado jogam de manhã
contra São Ludgero e à tarde
contra o time da casa. No

domingo de manhã aconte

cem as finais da etapa. No
ano passado, o time treinado

por Tatiana Altini terminou
ern quinto lugar, com sete

v.itórias em 11 partidas
disputadas.

O xadrez também terá

. competição no fim-de-se
mana. A equipe jaraguaense
vai para Blumenau, onde
disputa o Festival Catarinen
se da Juventude. A compe

tição é classificatória para o

Brasileiro, que acontecem

em Caiobá (PR) nos dias 2S
a 27 de maio. Serão quatro
representantes na categoria
sub-Lo e três na sub-Ib.

esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

INíCIO DE TEMPORADA: QUATRO EQUIPES JARAGUAENSES COMPETEM NO FIM-DE-SEMANA
IJ

Dada a largada nos estaduais
nau. Em Brusque, os meni
nos da Unimed/FME terão
um difícil desafio contra

Ipiranga/Blumenau, Ban
deirante e FelejlJoinville.

"Temos um time muito

novo, com apenas três atletas
da idade (16 anos). Os outros
são da equipe infantil do ano

passado", comentou o técnico
Milton Mateus. A categoria

que eu ainda não conheço
Vamos aproveitar este pri.
meiro quadrangular pan
conhecermais os outros timel
e nos prepararmos melho,
para o restante da tem-por,
da", afirmou. Já no dia 21
próximo sábado, é a vez d:
equipe juvenil estrear. O
jaraguaenses enfrentarão
Itajaí, fora de casa.

Duas categorias do
vôlei, basquete e

xadrez tem etapas
no fim-de-semana

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Depois das boas estréias

JARAGUÁ DO SUL

Duas equipes do vôlei

jaraguaense estréiam fora de
casa no' Campeonato Cata
rinense. O infantilmasculino
da Marisol/FME jogará em

São José, na primeira rodada
da competição. Na sexta

feira eles enfrentam a Cimed,
no sábado tem São Jose e Rio
do Sul e domingo jogam
contra Joinville. Os coman

dados do técnico Luiz Carlos
da Silva, o Kadylac, buscam
o bicampeonato da compe

tição. No ano passado, foram
13 jogos, com 12 vitórias e

umaderrota.
Já asmeninas da categoria

mirim da ADV/FME terão

viajam para Blumenau para
o primeiro quadrangular da
fase classificatória do bra-

infantil foi campeã estadual no
ano passado e é a base do
infanto-juvenil este' ano.
"Nosso time ainda não está
totalmente pronto para estrear.
Focamos o nosso traba-lho na

Olesc e por isso vamos

crescendo dentro da com

petição", explicou Mateus.
O treinador confirmou

que o interesse é participar

também das finais do Esta
dual, mas que o principal
objetivo do ano é a Olesc.
"Vamos aproveitar a com

petição como treinamento".
Para ele, os favoritos ao

título são as duas equipes de
Blumenau e Joinville. "São
três grandes equipes, mas
Joinville é a mais forte delas .

Já Brusque é um adversário

Dê 11 a 15 de.ab�iI
Renault Liberte, pe�u� slia chave e dê a
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BO CORREIODO POVO

PREFEITOS CATARINENSES
ENCONTRAM-SE COM LULA

.

NA 1 Da MARCHA A BRASíLIA
EM DEFESA DOS MUNiCíPIOS

DIVULGI

·AL QAEDA ASSUME DUPLO
ATENTADO TERRORISTA QUE
MATOU '23) E FERIU 162 @

,_
�

"

2007: O AJUSTE FISCAL DEVE FICAR E:fVl 3,88% DO PIB

í Governo federal reduzirá proporção do. ajuste üsc!
Brasil manteve as

'metas de supérávit
primário, assim
reduzi� na prática o
ajuste fiscal
BRASíLIA

O Governo Federal vai

t reservar R$ 105 bilhões no

próximo ano para atingir a

meta de superávit primário
(dinheiro público que é

bloqueado para pagar juros
da dívida). Apesar de estar

acima dos R$91 bilhões

previstos para este ano, o

ajuste fiscal deve ser um

poucomenor em comparação
ao PIB (Produto Interno

Bruto).
O ajuste deve representar

cerca de 3,8% do PIB de
2008, enquanto o ajuste
deste ano deve ficar em

3,88% do PIB. A informação
foi dada pelo ministro da
Fazenda, Guido Mantega.

Já o PPI (Projeto Piloto
de Investimentos) terá o

correspondente a 0,45% do
PIB. O PPI corresponde à

parte do ajuste fiscal que
pode ser utilizada em projetos
de infra-estrutura, segundo
acordo firmado com o FMI.

Mantega afirma que as

projeções estarão no projeto
de LDO (Lei de Diretrizes

Orçamentárias )de 2008. O
Governo Federalmanteve as

metas de superávit primário,
mesmo após a revisão do PIB.
Na prática, ao manter meta,
o governo r�duz o ajuste
fiscal. Isso porque, com o

novo cálculo do PIB, a

economia brasileira deve
crescer mais do que se

imaginava este ano. Assim,
a relação entre o superávit
primário e o PIB tende a cair.
Com a antiga meta de PIB

para 2007, o superávit
primário seria de 4,5%. Com
o novo cálculo e o PIB

revisado, o superávit
primário cai para 3,7% do
PIB. No ano passado, o

ajuste de 117 bilhões não foi

capaz de "Cobrir os gastos com
juros.

Pessoas, baladas, novidades e àcontecimentos

blog: www.poracaso.com!contato@poracaso.com

confira em nossa versão on.üne as coberturas completas dos eventos

,

fif'

.

Caroline Obenaus e Taline Behling

EM DVD
E a nostalgia só.ganha corda com a tecnologia.
Chegando às lojas no próximo dia 23 de maio o OVO
"He-Man e os Mestres ,do Universo" trará a 1a

temporada de um dos favoritos das idas manhãs de
sábado dos anos 80. O OVO virá com 33 episódios,
além de extras como perfil dos personagens, story
boards, scripts p urnentários

DE PARTIDA
Muita energia positiva e os votos de uma ótima viagem
para a amiga Carolina Santos, que hoje à noite
despede-se dos amigos em evento no SCAR Lounge e

parte para Nova York aprimorar os talentos
profissionais. Na sequência, ainda vai à Michigan
estudar por mais um ano. Fica a saudade e a espera
pelo retorno ... Sucesso por lá garota!

') 11

EISONOMI .

Enfim liberado pat publicação, saciamos aos mais
curiosos divulgando: DEEP Choose Club será o

nome da nova casa noturna da cenajaraguaense.
Com inauguração previsqa para 18 demaio, a OEEP
prevê rotina de duas aberturas mensais em sua

agenda, e à cada dois meses apresentação de
show nacional. O point, como já divulgado, será o

antigo endereço da boate Notre.

FENÔMENO ANIMADO

Depi s de XUA8 e Pelé, Ronaldinho será
o proximo brasileiro a ter o "privilégio" de
aparecer em um episódio dOs
Simpsons. O episódio será "Marge
Gamer", e vai ao ar die 22 de abril nos
EUA. Nele, Ronaldo será amigo de
Homer ajudando no treinamento do time
de futebol feminino de sua filha Lisa.

100 MILHÕES
A Apple celebra sua nova cifra: deu-se
nesta semana a venda de mais de 100
milhões de iPods desde sua primeira
versão, há cinco anos e meio, Em
estimativa rápida, isso dá um Mp3 player
para cada dois brasileiros.

PROGRAME-SE

Local: CHOPERIABIERBUDE
Dia e Horario: 12/04·21 h
Atrações: Grupo FreeSong - Balneário Camburiú
+ Info: 47 3275 0537

.

Local: SCAR LOUNGE BAR
Dia e Horario: 12/04 - a partirdas 18h
Atrações; Rodízio de Petiscos - Até as 20h Doubl
Chopp.
+ Info: 47 3371·1519 au 8406·6555

'-'ttl'"
•

',:

LdcaL.CHOpEijlA 115_
", Oia e Horário; � 3./0,4�22l3Qh

Atrações: Bandà Tribb'da Lua,
+ Info: 3275-1971

Local: CHOPERIA BIERBUDE
Dia e Horario: 13/04 - 21 h
Atrações: Nathan e Jerusa - Blumenau.
+ Info: 47 32750537

- ,

Local: UP LOUNGEBAR. POMEROpe
Dia e Horarto: 13/04 - a partir das 17h
Atrações: Banda Divisão 4 '+ DJs Igor Llma
Maxin.
+ Info: 47 9131 6902 ou www.ugloungebar.com.bt

Local: CHOPERIA BIERBUDE
Dia e Horário: 14/04·21 h
Atrações: Soul BarAcústico - Jaraguá do Sul.
+ Info: 47 3275 0537
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cadernob@ocorreiodopovo.com.br

M.;· �HA: PARllCIPARAM CERCA I >E 220 PREFEITOS CATARINENSES

Prefeitos se encontram

O CORREIO DO POVO

com Lula em Brasília
Fundo de Participação
dos Municípios
prevê R$1,5 bilhão
para os munlcíplos

BRASíLIA

Na abertura da 1o.ª Mar
cha a Brasília em Defesa dos

Municípios, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva

gifantiu que a base'gover
nlsta votará favorável ao au

rr!ento de 1 % do FPM

(�undo de Participação dos

J\(imicípios). Outra garantia
fimelhorar o transporte

:I��olar
nos municípios. O

i

�.remento
da FPM injetará

1,5 bilhão a mais de

rit:ursos nos municípios
b�sileiros. Segundo o presi
+te da Fecam (Federação
ctétarinense de Municípios),

Jfé Milto�l Scheffer, prefeito
�Sombno, o aumento do

��M representará um 13º

s�4rio para as Prefeituras de

�il.ta Catarina.

��Lula participou da sole
rit'Pade de abertura da

c:ji:ima edição da Marcha a

Bl�sília acompanhado pelos
p'�gsidentes da Câmara dos

0�putados, Arlindo China
gíia, do Senado, Renan Ca
lheiros, e por 23 ministros.

Além dos prefeitos, participaram vereadores, deputados e governadores
Cerca de três mil prefeitos,
centenas de vereadores,
governadores de Estado,
senadores e deputados, entre
eles 220. catarinenses, parti
cipam do evento promovido
pela CNM (Confederação
Nacional dos Municípios).

Cinco questões serão

tratadas como prioritárias
nesta lo.ª Marcha: a proposta
de emenda constitucional

que trata da regulamentação
.do pagamento de preca

tórios; a regulamentação da
emenda constitucional que
trata do financiamento da

<'

.

Saúde; a emenda 187 que
trata do transporte escolar;
a emenda 53/20.0.6, que trata
dos fatores de ponderação
para as etapas e modalidades
da educação básica e o

aumento de 1% do FPM. O

prefeito domunicípio de São

João Batista, na região
Grande Florianópolis, Ader
bal Manoel dos Santos,
acredita que o Estado de

sant�Catarina
terá avanços.

No e
�
tanto, considerou que

as pr essas são muitos e o

melhor é esperar que se con-
ç
cretizem.

toda a gerência ficará a

cargo do Ciasc (Centro de
Informática e Automação do
Estado de SC).

O Governo Eletrônico

pretende ser um agente
democrático estratégico,
socialmente justo e eficiente
na prestação de serviços
govemamentais. O sistema

dará maior acessibilidade ao

cidadão e uma das principais
vantagens será a democra

tização das tomadas de
decisão. O presidente do �
Ciasc, Hugo Hoeschl, fez
uma apresentação do projeto
do E-Gov catarinense, que
é baseado em cinco' pilares.
Os três primeiros se encon

tram em andamento: poder
de processamento (SC tem o

décimo maior do país),
digitalização dos doeu-

mentos, comunicação em

tempo real (sistema a ser

licitado). (SECOM/SC)

MERCADO

Estado lidera

ranking de compra
de motocicletas

Santa Catarina é o Esta
do brasileiro com o maior
índice de crescimento no

mercado de moto-cicletas.
De 1998 a 20.0.6, o Estado
elevou sua participação de
4,3% para 6,3% . Foi um
crescimento de 46,5%no
segmento. Conforme o

levantamento, o segundo
colocado é o Rio Grande do
Sul, com um acréscimo de
40.,5%. Os dados foram
levantados pelo site Noti
center a partir de um ran

king elaborado pela Asso

ciação Brasileira dos Fabri
cantes de Ciclomotores. De
acordo com a entidade,
foram fabricadas 1.268.0.0.0.
motocicletas só em 20.0.6. Em
Santa Catarina, foram
vendidas 79,8 mil moto
cicletas, conforme os dados
da Associação Brasileira dos
Fabricantes de Ciclomotores

Pelo Estado
Biehl trata de reaglutinar PP para nova disputa
Hugo Biehl acaba de lançar aquele que deve ser o primeiro slogan das eleições

do ano que vem. "Chapecó dos nossos sonhos" é como apresenta a sua pré
candidatura a prefeito, antesmesmo de afunilar negociações com o PT. Aum ano

emeio da disputa, está preocupado - antes de tudo - em reaglutiriar os progressis
tas. Começa a procurar lideranças que, na sua opinião, estavam esquecidas, além
de mulheres e jovens. Para tapar eventuais cicatrizes da intervenção no diretório
municipal- e a boca de adversários - Biehl apresenta levantamento atualizado do
TRE. O PP tem 2,5 mil filiados em Chapecó e, desde agosto do ano passado, não
houve nenhumamovimentação. Ninguém saiu nem entrou na sigla. Portanto, nem
mesmo aqueles que ameaçaram retirada em rejeição ao acordo com o PT nas elei

ções estaduais oficializaram a saída. "Apenas os que fazem parte d.a administração
municipal sairão do partido, em contrapartida, há lideranças que permanecem
como Ulda Baldissera", estima Biehl, que continua-na lista do PP para emplacar
no Planalto. Semana que vem, avisa Leodegar Tiscoskí, podem ocorrer definições
quanto ao segundo escalão doministério de Lula. Biehl e Tiscoski estãomapeados
respectivamente para Cidades e Agriculture, mas têm de vencer a disputa interna
sobre nomes da banda dos mensalistas.

Pelas costas
Os deputados Carlito Merss, Décio Lima,
João Pizzolatti, Valdir Colatto e Gáudio
Vignatti frustraram os prefeitos catarinen
ses que estão em Brasília. Numa sala pro
metiam apoio, no plenário votaram contra
emenda que 'permitiria custear o trans

porte escolar com recursos do Fundeb.
Edinho Bez e Goetten não compareceram.
Presidente da Fecam, José Milton Scheffer,
anotou no caderninho.

Também em Chapecó
o que se fala em Chapecó é que o PMOB
deve ficar com a titularidade da SDR. O
prefeito JoãoRodrigues indicaria o diretor
geral. Tem reunião esta semana e apartilha
começa pelos cargos de gerente. O nome

de Luciano Bulligon, coordenador regional
do PMDB e assessor jurídico daCâmara, já
foi cogitado, mas sempre tem Milton San
der pelas beiradas. Além do que, agora, os
tucanos se habilitam ao principal cargo,
mesmo sem nome forte.

Mais em menos
Se não reinventar a matemática, entre per
manências e exigências, o PMOB já passou
longe da cota de 20 SDRs. O OEM é recém
chegado e o PSDB aumentou seus lotes, de
modo que a conta dos peemedebistas na
turalmente será a do prejuízo. Mesmo com
gerências regionais e diretorias centrais

.

para compensar. O próprio LHS inventa
riou: há muito maismobília do que casa.

Jsenção nos cartórios
Câmara analisa projeto de Edinho Bez que
proíbe a cobrança de serviços de cartório
a aposentados e pensionistas que recebem
até um salário.

Ivete Appel da Silveira fez mais do que
companhia à deputada Ada De Lucca na
reunião da base aliada terça à noite na Casa
D'Agronômica. O governador disse que a

reunião era "tão importante" que até Dona
Ivete estava presente. A primeira-dama
chegou a discursar. Dos 26 marmanjos que
completam a bancada governista, faltaram
apenas Julio Garcia, que não pôde desmarcar
compromisso, Peninha, que recupera-se de

cirurgia, e Genésio Goulart, que comemorava
o aniversário dele em Tubarão. Mandaram
ver no churrasco e sairam pesados para o
tradicional futeboL Que coragem.

'Altíssimo risco
Fernando Telini, advogado tributarista e

membro do Conselho Estadual de Contri
buintes, alerta que omitir rendimentos ou
aumentar o valor das despesas que podem
ser deduzidas do Imposto de Renda é es

tratégia de alto risco.

Em julgamento
Ganhar em tomo de R$ 20mil, mais do que
um deputado, sem passar pelas umas ou

por concurso público. Não é pormenos que
os procuradores da Assembléia cruzam os

.

dedos ansiosospela retomada do julgamen
to de Adin proposta pelo Ministério Públi
co. O desembargador Edson Ubaldo pediu

.

vistas quando o placar era de quatro a zero

pela ilegalidade da "promoção interna".

Manifestação .

DirceuDreschpropôs e aAssembléia apro
vou nova moção contra a precarização das
relações trabalhistas contidas na Emenda
3. Pedro Uczai também defendeu a manu

tenção do veto do presidente Lula.

Boapedida
Uma vez por mês, um grande nome e uma

boa conversa. E o programa Brasil em De
bate que a Assembléia abre este mês com

Caco Barcelos. Em maio, será Lia Luft.

Mídia regional
o jornalista Ricardo Noblat, ex-diretor do

_

Correio Brazúiense e autor doBlog do Noblat,
dá palestra hoje, no Teatro Carlos Gomes,
emBlumenau. Ele é um entusiasta da mídia

regional e tem defendido publicamente que
os mercados do Rio e São Paulo precisam
conhecer o jornalismo que é feito no interior
do Brasil, longe das capitais.

colunaadi@cnrsc.com.br

ADRIANA BAlDlSSARELLI, COM COlABORI\C.M DE SONIA GIARETIA/CHAPECO E VALMIR GRElN/BALNEÀf\lO CAMBORlÚ.
,---------------------------------------------------------- -------

I]se
Associação dos Diários do Interior

Associados: AGazeta . Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo- Correk, '.ageano - Correio do
Sul- Destaque Catarinens - Diário da Cidade -

Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O
Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã -

Jornal O Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil- OVale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional
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ê'stado busca sistema

�"nico de telefonia"

'

, ,

�L:ORIANOPOLIS
! ? f�

1,,0 governador Luiz

�enrique determinou nesta

tlerça-feira, na reunião do

�rupo Gestor, a elaboração
ello edital para o desen
volvimento de um sistema

�nico de telefonia para
¢ransmissão de dados, voz e
I

.

imagens em tempo real para
,

¢omunicação dentro do

governo. O sistema integrará
b projeto do Governo
Eletrônico e o edital deverá
sair até o final de maio.

i "A decisão está tomada e

frr- breve o edital estará nas
tuas. A concorrência será

fe:roz, e quando conse

guirmos implantar efetiva
mente o Governo Eletrôni-
I ,

Ed"to, nosso sta o sera PlO-
heiro no país e no mundo",
Í:lisse o governador. O siste

fU:a terá poucos investi

mentos do Governo, já que
L: Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PANORAMA

I PEDIDO: GOVERNADOR QUER FORÇAS ARMADAS NO RIO

C ade rnob@ocorreiodopovo.com.br

cabral quer o Exército no

combate à criminalidade
, GovernadQr quer ainda

i, a participação 'mais
!' efetiva' da Força .

f Nacional de
,

Segurança

o governador do Rio de

Janeiro, Sérgio Cabral

(PMDB) , entregou ontem ao

I presidente Lula (PT) docu
mento solicitando a colabo

ração das Forças Armadas no
combate ao crime organizado
no Estado. O pedido foi feito
durante o encontro antes de
o gove,rnador e o presidente
participarem de agenda na

capital fluminense. Lula

• afirmou que vai reunir os

chefes das Forças Armadas

para debater a melhor forma
de realizar a parceria.
-o governador Sérgio

Cabral me entregou hoje
(ontem) um ofício requisi
tando a contribuição das

Forças Armadas aqui noRio",
confirmou Lula, informando
que vai se reunir hoje com o

ministro da Defesa e os três

comandantes das Forças para
decidir o que as Forças Ar-

.

madas podem fazer para

ajudar no combate à violên
cia no Rio de Janeiro.

� O presidente não revelou,
porém, de que forma acon-

tecerá a participação dos
militares, mas afirmou que .

haverá outras reuniões com o

ministro da Justiça, Tarso
Genro, e os responsáveis pela
segurança no Estado' para
avaliar a melhor forma.

Lula não informou quando

MICHEL FILHO/OGLOBO

Sérgio Cabral aproveita visita de Lula ao Rio para pedir ajuda ao Estado

começaria a ação e nem

quantos militares partici
pariam. "Primeiro vamos

mapear quais são os lugares
em que é importante ter essa

ocupação para que não haja
nenhum choque' entre as

atividades das polícias civil e
militar e as Forças Armadas.
Na hora que nós mapearmos
esses locais, aí vamos ver a

quantidade de pessoas neces

sárias para fazer isso", infor
mou, acrescentando que o

provável envio das Forças
seria par atender a solicitação
do governador.

N a segunda-feira, Cabral
havia manifestado a neces

sidade da presença-das Forças
Armadas e a participação
mais efetiva da Força Nacio
nal de Segurança no Rio de

janeiro, após participar do
enterro de um policialmilitar.

SEGURANÇA
Governador do Rio de Janeiro,
Sérgio Cabral, oficializa
pedido pra que as Forças
Armadas combatam à
criminalidade

O presidente Lula prometeu
discutir estratégias e formas
de as Forças Armadas
participarem das ações no

Rio

Ministro da Defesa e

comandantes militares devem
mapear quais os pontos
críticos para definir a ação da
tropa

QUANTO MAIS GENTE,'
MAIS QUENTE,

CLIMA

Metrópoles serão
mais afetadas
O diretor da Secretaria

da Estratégia Internacional

para a Redução de Desas

tres, Salvano Briceno, adver- .

tiu ontem que as grandes
cidades serão especialmente
afetadas pelas mudanças
climáticas e sofrerão cada
vez mais o efeito de novos

desastres naturais.
"Metade da população

mundial vive em áreas

urbanas e, em 2030, serão

dois terços, entre outros

motivos porque o aqueci
mento global provocará
piores secas e inundações,
que forçarão as pessoas a ir

para as cidades", alertou.
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• PELO
A rede terrorista AI Qaeda reivindicou a autoria do duplo

atentado que matou ao menos 23 pessoas ontem em Argel,
. capital da Argélia. Um dos ataques - supostamente ação suicida

"..-

- atingiu o prédio que abriga o escritório do premiê argelino. .

tl:

J
O grupo, anteriormente conhecido como Grupo Salafista para \

'"

a Oração e o Combate, já assumiu a autoria de diversos
atentados contra forças de segurança na Argélia desde janeirolu�
deste ano.

. .ob
Fontes médicas estimam os mortos em 30, mas apenas. 23

foram confirmados oficialmente. Além dos mortos, as explosões�nq
feriram outras 162 pessoas. isq

Na primeira explosão, às 10h50 (6h50 de Brasília) no centro
de Argel, em frente ao Palácio do governo, que abriga o escritpriolRB
do primeiro-ministro Abdelaziz Belkhadem, matou 12 pessoas,
quebrou vidros de janelas e foi ouvida a cerca de um quilômetro
de distância. No outro atentado, em uma delegacia de polícia, no rl;
distrito de Bab Ezzouar, 11 pessoas morreram e 50 ficaram ,.}�feridas.Belkhadem qualificou os ataques como um ato "criminoso,', J
e covarde". ._1

.

l" � .

Por intermédio do presente, a(s) pessoais) acima identificada(s)/ .,;.
c

atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste
Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

CITADA(S) para responder(em) à ação, q�erendo, em 15 dias, contadosdPl itranscurso do prazo deste edital. ADVERTENCIA: Não sendo contestada a

ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor na petição inicial (art 285, c/c art 319 do CPC). E,
para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido
o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1

.

i !vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei. 1

Guaramirim (SC), 09 de outubro de 2006

AI-Qaeda assume
a autoria do duplo
atentado terrorista
naArgélia

Ataques mataram 23

pessoas e deixaram
outras 162 feridas

COTIDIANO DA VIOLÊNCIA A explosão de um carro-bomba,
conduzido por um suloda, em um mercado-popular de AI
Halabesa, a Oeste de Bagdá, feriu seis civis e danificou
lojas. E dois policiais foram mortos enquanto patrulhavam
uma área comercial de Haditha.

RECUSA DE VISTO A embaixada suíça em Teerã negou visto
de entrada a 23 dos 53 iranianos que participariam da
próxima edição do Salão das Invenções de Genebra. As
autoridades suíças não deram explicações sobre a recusa

da concessão de visto aos inventores.
.

BOA SAÚDE O médico de Diego Maradona, Alfredo Cahe,
se disse "assombrado" com a recuperação do ex-jogador,
que recebeu alta ontem, 13 dias após ser internado. "Há
chances dele (Maradona) ir no domingo ao La Bombonera
ver o jogo do Boca Juniors.

" ZANOTTI SA eN� 78.256.336/0001-07, torna
público que requer' junto à FATMA a renovação de
sua licença ambiental de operação (LAO), para
Fabricação de fitas elástic�s, fitas rígidas e cordões,
com tingimento, nas instalações situadas à rua

Germano Wagner, 1000, Jaraguá do sul-se "

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim I Vara Única
Rua 28 de Agosto, 2.000, Prédio, Centro - CEP 89.270-000, Guaramirim-SC -

E-mail: gmmuni@tLsc.gov.br
Juíza Cooperadora: Anna Finke
Escrivã Designada: Sandra Maria Weber Dias
EDITAL DE CITAÇÁO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 20 DIAS
Rescisão De Contrato nO 026.05.002751-0
Requerente: Sebastião da Silva Lemes e outro
Requerido: Neri Farias dos Santos e outro

Citando(a)(s): NERI FARIAS DOS SANTOS, Estrada Bananal do Sul.s/n",
Prox.Salão Ouro Verde - CEP 89.270-000, Fone (047), Guaramirim-SC, CPF
723.235.669-20, �G 4.920.513-7/SC, Solteiro, brasileirota), Marceneiro e
CIRLEI BALDIN GIRARDI, Estrada Bananal do Sul,s/no,Pr6x.Salão Ouro Verde -

CEP 89.270-000, Fone (047), Guaramirim-SC, CPF 740.976.369-87, Solteira,
brasileiro(a), do Lar.

Fellows' Language School Ltda.�

P'EP"E-'EP", IEICE'.
Acere/e o ritmo de suas conquistas
na Fellows' Idiomas.

Intensivo INGLÊS 30-,v
desc

Rápida e eficiente.
carga horária: 8h semanais.
Público: jovens e adultos,

Ie; ,

i ['

Novas turmas para
o período da manhã

e da tarde.
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Eliminando calorias

(
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Aos chocólatras ríe plantão
;:

. Vilão de dietas o

chocolate faz

também bem a saúde

II

II

Depois da Páscoa por mais
que haja determinação e força
de vontade não tem como
resistir a um pedaço de cho
colate, principalmente
porque todos os olhos estão

voltados para essa delícia,
altamente calórica.
I, Mas, quem pensa que
chocolate faz mal à saúde

pode estar enganado. Apesar
de ser considerado d vilão das

dietas, o chocolate é nutri

tivo, contém vitaminas e sais

rrlínerais e pode ser consu

mido com moderação por

pessoas saudáveis.

Segundo especialistas,
outro ponto positivo é o fato
de conter flavonóides, uma
substância antioxidante e que

pode auxiliar a reduzir o risca
cf� doenças carcliovasculares.
Q chocolate possui o mesmo
benefício que o vinho. Vinte

gramas, diárias, são equiva-

�
O melhor é consumir essa delícia com moderação
lentes a um cálice da bebida
e suficiente para prevenção
dos males do coração, teoria
sustentada por quem entende
do assunto.

J á os chocóla tras de

plantão, que para "amenizar"
a culpa recorrem aos diet e

light, devem tomar cuidados:
O diet não contém açúcar em
sua composição" porém seu

teor de gordura é mais' alto
do que o convencional e é

indicado apenas para os

diabéticos. Já o chocolate

light tem menos gordura e por
.

isso é considerado menos

calórico.
Se quando você come

chêcolate aumenta ainda
mais sua satisfação, não se

espante! O consumo desse
doce estimula a produção de
serotonina - substância

responsável pela sensação de

prazer e bem-estar. O

importante é não abusar, por
ser um alimento rico em

gorduras e substâncias
vasodilatadoras, pessoas
sensíveis podem ter cefaléia
e enxaquecas, além de

irritações na pele, no
.

estômago e no intestino.

�$ tinturas podem ser valiosas
1 .

no tratamento dos c�belos

Existem muitas maneiras

de disfarçar os fios grisalhos
e, se for o caso de assumi-los,
existem produtos específicos
para evitar que fiquem ama

relados. Os fios brancos -são
muito vulneráveis aos efeitos
nocivos do sol, cloro e

�oluição por isso é preciso
Gí:atá-Ios e protegê-los.
� Creme ou xampu tonali
i�ntes podem ser uma

j.
III1

I

se você quer mesmo escon

der os brancos, o jeito é partir
para a tintura. Daí você pode
optar pela cor original do seu

cabelo, ou um tom mais

claro, ou aproveitar e mudar
totalmente o visual. Para isso
existem excelentes produtos
que, além de mudar a cor,
tratam o cabelo.

Para quem optar pelo
branco total, uma boa opção

DIVULGAÇÃO

reflexos de t011� cinza, pérola,
fumê, prata ou ouro.

É bom saber que quando
o fio de cabelo se toma branco
é porque teve a sua melanina
substituída por ar e o fio fica

transparente e mais grosse e

muito mais suscetível ao sol, .

cloro, sal e poluição. É
mentira aquela estória que se

um fio branco for arrancado,
nascem dois no lugar.

Conte as Calorias (em 100 gramas)

- Chocolate ao leite: 540 calorias

Dicas para eliminar calorias
(equivalente a 100 gramas)

Caminhada: 89 minutos a 5 kll1/h

Corrida: 57 minutos a 5kfn/h

Nadando; 60 minutos em velocidade
média

Como dizia as nossas avós:

"Eles são da natureza". -É
verdade, mas nem por isso é

preciso deixar que tomem

conta das nossas cabeças.
Quando aparecem os pri
meiros fios de cabelos
brancos, o fato é logo associa

do com idade. Chi!! fulano tá

ficando velho, olhe os cabelos
brancos!! Pura crendice,
porque os fios de cabelos
brancos também estão

associados a fatores genéti
cos, hereditários e de raça.

, Pessoas de pele muito branca Quando os primeiros fios brancos aparecem, ou você convive com eles
tendem a ter cabelos grisalhos ou se livra deles, usando xampus tonalizantes ou tinturas.

logo, os amarelos demoram altemativa para disfarçar os é usar rinçagem. Este produto
um pouco mais e os negros só fios. Um tonalizante dourado acaba com o amarelado dos
mesmo na velhice. Normal-. aplicado em cabelos casta- fios, sem colorir os cabelos.
mente os primeiros fios bran- nhos deixa os fios brancos As rinçagens não encobrem
cos aparecem por volta dos 40 levemente castanhos e se os cabelos brancos, mas dão
anos. misturam aos naturais. Mas brilho, além de deixá-los com

- Chocolate crocante: 553 calorias

- Chocolate branco: 550 calorias

- Chocolate amargo: 537 calorias

p������ée���:��d���aç��m�����!���d����io�:����"
poder se jogar sem culpa nos A utilização do chocolate presenteava os homens COIn

prazeres dessa delícia, j á em tratamentos de beleza não sementes de cacau e, por isso,
existem no mercado vários é nova. Há cerca de 500 anos, o chocolate foi considerado
produtos para os cabelos e o antigo povo Asteca já um ingrediente sagrado COIn

para a pele, além de perfu- considerava a iguaria mais propriedades medicinais.
mes, produzidos à base dessa

iguaria. Várias clínicas de EDITAL DE CONVOCAÇÃO
estética também utilizam o

produto em máscaras e ba
nhos de tratamento.

Além de possuir subs
tâncias antioxidantes, o cho
colate é rico em vitaminas Bl
e B2, importantes para o

crescimento e fortalecimento
dos tecidos.

O chocolate é utilizado em
forma de máscara para o rosto

.

e o corpo e tem corno objetivo
restaurar o manto hidroli

pídico da pele, que perde a

camada de gordura e a

A DIRETORIA DA AMBAVI CONVOCA TODOS OS MORADORES (AS) DO BAIRRO
VIEIRA PARA COMPARECEREM À ASSEMBLÉIA GERAL QUE ACONTECE ÀS 13:0Dh
DIA 12 MAIO... EM' PRIMEIRA CONVOCAÇÃO COM A PRESENÇA DE NO MíNIMO 2/
3 DE ASSOCIADOS, OU, 13:30h, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, COM QUALQUER DE

NÚMERO DE ASSOCIADOS PRESENTES. COM TÉRMINO AS 17:00h, TENDO COMO
.

LOCAL NA SEDE DO CENTRO COMUNITÁRIO, RUA GUSTAVO LESMANN SINo,

ORDEM DO DIA

- Eleição da diretoria Executiva e do conselho fiscal da AMBAVI.

TENDO SIDO DESIGNADOS PARA A COMPOSiÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL OS
SENHORES: LUIZ HIRSCH EN - JUSTINO PEREIRA DA LUZ

JARAGUÁ DO SUL 12 ABRIL 2007
'

VILMA ZIMMERMANN
RRESEDENTEOO' I

Linha Direta com ...

'O Cliente

A importãncia de manter o foco no cliente;
c·· Despreparo técnico e comportamental dos profissionais;
.. A prospecção de vendas no mercado competitivo;
.. As operações de venda por telefone e Call Center;
.. Preconceito no atendimento x empatia com o cliente;
," A superação de metas e resultados;
(',: Falla de objetividade, interesse, atenção e gentileza;
....

Desorganização de informações e processos;
," Dificuldades de relacionamento com clientes;

,:' A venda no processo porta a porta;

�,> Criatividade e comunicação;
�"., Dinamismo I Iniciativa;
;: Flexibilidade I Negociação;
'"" Liderança I Motivação;
",r ,Organização / Planejamento;
.;, Relacionamento Interpessoal;
::�. Tomada de Decisões;
�;; Visão Sistêmica do Atendimento:

':" Controle do stress;

(:, Tolerância à Frustração.

Linha Direta com ... O Cliente
Dia: 26 de Abril (Quinta-feira)
Horário: 20 h'
Duração Total do Evento: 1 h e 30min i

Valores de ingress0s:
Nucleados

R$ 26,00 a unidade

Associocíos Apevi "AClJs
Local: Grande Teatro Scar R$ 28,00 a unidade

.ú'\
APEVIIngressos a venda no seguinte local: i==�'':'�

R: Octaviano Lombardi, n° 100
Czerniewicz - � (47) 3275 7024

Demais Interessodos:

R$ 40,00 a unidade

•
CORREIO DO POVO

Seres Humanos'
Sereshumanosrgtvia-rs.net

ACIJSC
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
DE JARAGuA CO SUL

Contatos pura convenções e espetáculos:
Ccl.: (51) 8422-7815

scrcshuml)nosªi!vil'�f',s.nct

-
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risto Red.entor���·· o IT��@� �W�ITu@�l;
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cartões-postais brasileiros é»),n ',� ," O' '

,

' n O candidato a uma das sete no�as marav.ilhas do«:
U cJ ,,;' " ,

I· U mundo. O monumento precisa de mais de 1 QIV
,

'. "

' ,

, "

' "',

milhões de votos para garantir o título:fr.;Acampanha{ "Vote no
[ Cristo. Ele é

uma maravilha" será

lfnçada hoje pelo
Ministério do Turismo. O
Jonumento é o candidato
b�asileiro no "New Severn
Wonders of the World"

I

(Eleições das sete novas

niaravilhas do mundo). A
votação é on-line no

endereço:
,!ww.new7wonders.com e

vai até o dia 7 de julho.
, A estátua do Cristo, umI '

des principais cartões-

postais do Brasil, foi
�scolhida entre 200
monumentos do mundo
inteiro. A seleção foi
realizada por especialistas,
até chegar ao número de
21 possíveis maravilhas do
mundo.

Os organizadores da
campanha estimam que o

Cristo precisará de mais de
10 milhões de votos para
ganhar o título. A
concorrência é acirrada, à
frente da disputa estão

Coliseu (Roma), Muralha
da China, Machu Pichu
(Peru), Taj Mahal (Índia),
Moais (estátuas da Ilha de

Páscoa, Chile), Pirâmides
do Egito, Acrópolis
(Grécia), Alhambra
(Espanha), Chichen Itza

(Méxicoj.Hagia Sophia
(Turquia), Torre Eiffel
(França), Estátua da
Liberdade (EUA), Ópera
de Sidney (Austrália),
Stonehenge (Inglaterra) e
Petra (jordânia).

O resultado da votação
deverá ser anunciado no

Estádio Sport Lisboa e

Benfica, em Portugal,
durante solenidade
prevista para ser

retransmitida para cerca

de 160 canais de televisão
em todo o mundo. A

organização do evento é '

da New SevernWonders,
uma fundação suíça sem

fins lucrativos,
especializada em

preservação, restauração e

promoção de monumentos.

Segundo a organização, a
iniciativa é fazer um alerta
sobre a destruição do

patrimônio cultural da
humanidade.

História do Monumento - o padre Pedro
Maria Boss fdi quem idealizou a construção de Cristo
Redentor, no ano de 1859. Ele pediu recursos para a,
Princesa Isabel, mas não teve respaldo. No entanto, 'o
monumento foi edificado no ano de 1926, quando o

engenheiro Heitor da Silva Costa, juntamente com' o
arquiteto Paul Landowsky desenvolveram a rnaquete
definitiva da estátua e estudaram os problemas de

construção e base. A inauguração aconteceu em 12·de

outu.pro de 1931. Na época, oobjetivo da' estátua foi a

evangelização e retomada do poder da Igreja no Estado
Republicano. �oje, o Cristo é o �íTbolQdo Esta9P;dORio de Janeiro;, e uma das atrações tLlrfsttcas .;; '�,

brasileiras mais. visitadas.

O CORREIODO POVO

,

.

,

.I

\/

'I

O que: Eleições das sete
novas maravilhas do
rnundo ()

. Quando: até 7 de julho
dJ

Onde:
www.new7wonders.com

II!

!It'
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II PROGRAME-SE

.! I
� CINEMA

i
[ ,

Blumenau

Jaraguá do Sul

CINE SHOPPING 1
300

(14h30, 16h50, 19h1 0, 21 h30 -

Sex/Sab/Dom/Qua)(16h50,
19h10, 21 h30 - Seg/Ter/ Qui)
CINE SHOPPING 2
A Família do Futuro

(14h, 15h50, 17h40, 19h30,'"
21 h20 - Sex/Sab/Dom/Qua)
(15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 -

,

Seg/Ter/Qui)
,

CINE SHOPPING 3

Motoqueiro Fantasma

(14h30, 16h40, 18h50, 21 h -

Sex/Sab/Dom/Qua)(16h40,
18h50, 21 h - Seç/Ier/Oui]

Joinville

CINE CIDADE 1
,300

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

Todos os dias)
CINE CIDADE 2
A Família do Futuro

(14h, 15h5Q, 17h40, 19h30,
21 h20 - Todos os dias)

CINE MUELLER 1
300

(14h, 16h30, 19h1 0, 21 h50 -

Todos os dias)
CINE MUELLER 2
As férias de Mr. Bean

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

Todos os dias)'
CINE MUELLER 3
A família do futuro (dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21 h30 - Todos os dias)

CINE NEUMARKT 1
300

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

Todos os dias)
CINE NEUMARKT 2
300

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

Todos os dias)
CINE NEUMARKT· 3

, 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

(14h30, 16h20, 18h1 0, 20h,
22h1 O-Todos os dias)
CINE NEUMARKT 5
As férias de Mr. Bean

(14h10, 16h, 17h50, 19h40,
21 h40 - Todos os dias)
CINE NEUMARKT 6
A família do futuro (dub)
(13h40, 15h40, 17h40, 19h30,
21 h20, - Todos os dias)

� SERViÇOS

Curso
JARAGUÁ DO SUL
Centro Empresarial
Sistema de Padronização
(17 e 18 de abril)

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

extra@ocorreiodapovo,com,br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
,��--------------------�------�----------

Educação: definido quadro diretivo

o quadro diretivo da educação do Vale do Itapocu estava completo
segundo a edição semanal de 11 a 17 de abril de 1987 do Correio do
Povo. Após reuniões de lideranças do PMDB e membros do setor

educacional, haviam sido indicados ao secretário Sylvia Snieciko os

nomes dos que ocupariam os cargos, que eram: diretora da Ucre

Rosemeire Vasel, assessora Brasília Gastaldi Beltramini, diretora de

Ensino Leonir Pessate Alves, diretora Administrativa Marilda Rosemarie
Ballock Grossklags.
Assim como supervisores locais de Educação: em Jaraguá do Sul -

Waltraud Lessmann Simon, João Waldemiro Dalprá e Lauro Rosa, em
Guaramirim - José Dias, em Massaranduba � Carmelino Dolsan, em
Corupá - Lino Bertholdi e em Schroeder - Guisela Luzia Steilein Ristau.

• O DIA DE HOJE
/,

!SitNTO
Santo �úljo I

"santo Angelo de Chivasso
senta (;lema

955
A vaciqÇl Salk, contra a

POliomielite, é' testada em 44
estados dos EUA;'

�1957

Protocolo assinado em Teerã
define a fronteira entre o Irã e a

URSS,.

,,':JVíªrtin Luther King é preso ém 1
Birmingham, Alabama, onde se

acirraram os distúrbios raciais
'com a adoção �e medidas4,
cMtra a segregação.

;.:;. ,

Tempo fechado em San'ta Catarina
I

O tempo muda no estado com a chegada
de uma frente fria que ocasiona aumento
de nuvens e chuva ainda pela manhã do
Oeste ao Litoral Sul e a partir da tarde nas

demais regiões. Temperatura elevada com

sensação de abafamento.

� Jaraguá do Sul e Região

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

extra@ocorreiodopovo,com,br

A pequena Laia sempre atenta foi clicada pela leitora Nair Droeger. "O amigo
do homem nunca deixa faltar a alegria dentro de casa".

• UTILIDADE PÚBLICA
'�Curso 1
'O curso de Metodologia
de Benchamarking
acontece de 24 a 26 de

abril, no Centro

Empresarial de Jaraguá do

Sul, das 13h30 às 17h30.
Valor de R$ 270.

�Curso 2
O curso de extensão
"Coaching como

Caminho" tem será,
promovido no Centro
Empresarial, nos dias
23, 24 e 25 de.abrll, das
18 às 22 horas. O valor
é de R$ 330.

�Festival
Estão abertas as inscrições
para o 16 o Festival
Internacional de Arte
Eletrônica VideoBrasil. O
festival acontece em

outubro em São Paulo,
www.videobrasil.org.br.

HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO

MiN: 21° C MiN: 20° C MiN: 21° C MiN: 21° C
MÁX: 28° C MAx: 29° C MÁX: 29° C MÁX: 28° C
Sol Sol com pancadasde Sol com pancadas de Sol com pancadas de

chuva chuva chuva

NOVA CRESCENTECHEIA MINGUANTE

12/0303/03 18/03 25/03 ,[
Ellsói('lrado Parcii.l:lmt'lnle

I f'.JUJlar.iO I'. instaVB!
nubladn

�
CI1UVOSO Trovoada

"

O CORREIO DO POY(

• ANIVERSÁRIOS !
;, {,�

12/04

Gabriela Luana Schiochel
Marta Maria Pfiffer
Doraci L Braun

SaleteFormigari "

Denny Cristian Schwartz
Lurdes Modro
Cleverson'Roberte Voelz
Marlene Herrmann
Juliana Franzner

"

.

Ursula Benine
Raulina'l: ConstantiI)Q'
Eduardo Assunpçãd"
Luis Eduardo Petry
Arlete C. Jahn l.auãe
Geremias C. Petri.
Ursula Bening
Deivis L. Silva

Rodrigo Cardoso
Eduardo da Silva Junior
Alesander Neumann
Viimar Pinheiro

K,ely ArydressaKater
Lindalva Reinkê
Errol Maiochi
,Rud,!nei Sasse

Se o seu mundo é saber tudo o que acontece
na sua cidade e região, então seu jornal é

O Correio do Povo,
'

Ele traz uma cobertura.córrpleta da sua cidade e, ,

região, com dados completos dos fatos ôe sua'
cornunldade, ou seja, o mundo que interessa a você, I

,l,..��),
LORIANÓPOl

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Sabine diz que Paulita sabe o paradeiro
de Sônia. Ester teme que Clóvis faça
algo a Henrique. Marcos conta a Abigail
e Francisco que Paulita conhece o local

onde Clóvis mantém Sônia.Renato

avisa Teresa que Zélia está em estado
I terminal. Edite diz a Jonas e a padre

Olavo que é mãe solteira, e não viúva.

Herculano acompanha o oficial de

justiça que entrega uma intimação para

Clóvis. Jaya mostra truques a Marcos.

Arnaldo e Carola vão ao show de
i Marcos e se assustam ao ver que
Ói abine é sua assistente. Marcos finge
I adivinhar o nome de Isaías. Marcos
I' percebe uma troca de sorrisos entre

Ruth e Sabine.
.

G � GLOBO - 19H

!Pé na Jaca
Vanessa se declara para Arthur.

, Deodato beija a outra mulher na frente
de Elizabeth. A outra Maria manda Maria

parar de chorar. Gui e Lance falam de
Arthur e Maria. Husseim interrompe a

conversa quando eles pensavam em se

I beijar. Marquinho tem uma crise de
asma. Lance dá as mãos para o filho,
tentando resolver o problema com seu

dom. Maria vai à boate e dança com

Cândido. Marquinho retira a mão, com
medo do pai adoecer. Juan beija
Elizabeth. Gui sonha com Lance. Lance

promete ao filho que vai fazer exames,
I quando ele conta sobre o tumor cerebral

que pode estar causando o dom. Maria
beija Cândido. Tadeu diz a Lance que é o

pai do filho de Vanessa. Maria se

�assusta ao ver Cândido pela manhã em

s/eu quarto. Arthur conta que o spa será
montado no sítio, mas ele não perderá o

direito à água.

� GLOBO - 21H I

Paraíso Tropical
lücena tenta dar uma llçãe em Hugo,
quecorre pela festa. Marion impede que
os fotógrafos registrem e.consola Taís.
Taís ouve Marion comentar que precisa
da indicação de Ana Luísa para fazer
uma festa. Cerqueira manda Paula

procurar Clemente no jornal. Antenor
1 confirma para Fabiana que vai se
, encontrar com o psiquiatra de Ana Luísa
. e logo se separar. Antenor sai com outra
; mulher, Rodrigo revela a Fabiana que
;r Ana Luísa nunca se tratou com um

psiquiatra. Ivan ameaça contar a Ana
I Luísa sobre a fruteira roubada. Marion
se assusta e disfarça quando Ana Luísa

� se aproxima dos dois. Fabiana dá um
., tapa em Antenor no restaurante. Mateus
1 segue Lúcia e vê quando ela entra no
i prédlo de Cássio. Cássio se surpreende
ao ver Lúcia. .

� RECORD - 19h15
.

�uz do Sol
i,
�eonardo garante que a menina de
�aquarema não é Drica e briga com os

�.pis proibindo que insistam no assunto,
�genor diz Eliana que andaram
fuxicando o túmulo de Maria Rosa em

Angra, E que se descobrirem que Rosa
,

não é Maria Rosa, ambos serão presos.
Stella tenta disfarçar a emoção com a

presença. de Xico, que conversa
animadamente. Ele lamenta quando
Stella lhe diz que ainda está casada.

, Para não perder o sócio, Freddy
concorda em devolver a mercadoria
ilegal. No restaurante, a turma dos avós
reunida celebra o aniversário de
Wandinha. Entre os convidados estão
Nicanor, Maria Eugênia, Hildegarde,
Odete e Inácio

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Isis recebe Miguel chorando e o leva
para o quarto para tratar do ferimento na

cabeça. Concluindo que está tudo
dando errado, Nogueira extravasa
lançando um vaso contra a parede da

.1 delegacia. Fazendo a matéria da fuga,
Lathife fica surpresa ao saber que
Miguel está entre os fugitivos e resolve
apurarmelhor a história. O Dr. Francisco
examina Miguel. Boris explica a Isis que
Miguel escapara de mais uma tentativa
de assassinato. Boris aconselha Isis a
ligar para o promotor Leonardo para que
Miguel se entregue, mas com a
proteção da justiça. Nogueira explode
Com Helio por que nada que planejam dá
certo. Hélio conta que umqrlnuo, com
leito de quem teve treinamento e- é
perigoso, comandava o resgate de
Miguel.

extra@ocorreiodopovo,com.br
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SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês, o que mostra
exactamente o objetivo do jogo. O Sudoku existe desde a década de 70, mas
começou a ganhar popularidade no final de 2004 quando começou a ser

publicado diariamente na sessão de Puzzles do jornal The Times. Entre Abril e
Maio de 2005 o puzzle começou a ganhar um espaço na publicação de outros
jornais Britânicos e, poucos meses depois, ganhou popularidade mundial. Fonte:
wikipedia.org

• HORÓSCOPO

��ATRIZ
Élida Muniz foi

apresentadora do "TV
Globinho" e se prepara
para dar uma guinada em

sua carreira. A atriz será
uma das estrelas do
"Linha Direta-Justiça" que
contará a história das
mães de Acari. Na pele de
Cristiane, ele revíverá o

drama da família da
modelo que se envolveu
com Moi, um marginal
que fazia parte de sua;
turma. No elenco também
estará Alexandre Moreno.

�i�(EÉ81�S
André Bankoff em

Londres curtindo férias.
Depóis de"tiver oJuba
em "Bicho do Mato" e

. ter-asslnaco co;ntrato
com a Hecnrd até 2009,
o

..pqnltao êó pensa
mesmo em descansar.
.No entantq, assim que
voltar ao !:l?aSil, ele

. começará QS ensaios
'do.. �spet�ciulo teatral, "J :. -_ ;�." -"j,

,"Joana D'Arc", sob a

dir�ção d� Marcelg
EscoreI. i' ,

o'.

��CONTAS
A fortuna do ganhador do
BBB7 ficou menor. Diego
teve que prestar contas ao

Fisco, Segundo o jornal
Extra, Diego se irritou por
ter que pagar 275 mil para
o "Leão". A chegada do
Alemão para declarar o

imposto causou confusão
e grande alvoroço. Não só
pelas reclamações dele,
mas pelo fato de agora ele
ser uma celebridade.
Muito barulho por nada.
Afinal, Diego ainda tem

.1 725 mil reais na conta
bancária.

• SUDOKU

4

Áries 20/3 a 2D/4
Claro, você se vira muito bem sozinho, com
certeza, mas não esqueça que os carneirinhos
andam em bandos e a convivência com os da
sua espécie faz parte da sua natureza, Já
comemorou o seu aniversário? Sim ou não,
reúna os amigos queridos, convide-os pra
correr e brincar em sel,l campinho particular.
Nutra-se de afetos, recicle as energias,

Câncer 21/6 a 21/7
Mal a Lua entrou no elétrico signo de Aquário e

os caranguejos já estão todos assanhadinhos,
loucos pra sair da concha e se arejar? Alguns
até mesmo podem tomar coragem e optar por
dividir seu espaço com alguém especial ... Quem
sabe não é uma boa idéia? Use sua intuição pra
descobrir. Uma coisa é certa: você não nasceu

para viver sozinho,

Touro 21/4 a 20/5
Taurinos sabem esperar pacientemente pelo seu

momento, E hoje o dia convida para a resolução
de coisas que já devem estar ocupando sua

cabeça há muito tempo, Proceda aos

aprofundamentos, esclarecimentos & outros

que tais. Anda encanado com algo ou alguém?
Talvez seja hora de você tirar essa pulga de trás
da sua orelha .. ,

, Leão 22/7 a 22/8
Você já fez um montão de coisas nesses

últimos dias, rei Leão. Se dê uma trégua, não é
preciso queimar suas forças até as últimas para
saber que você tem energia às pampas, Mesmo
com o tanque na reserva, você ainda rende
muita quilometragem, tudo bem, mas faça um

pit-stop básico, Ao menos pra papear com os

amiqes, olhar a paisagem ...

,

Virgem 23/8 a 22/9
Pensou que ia poder sossegar um pouco, mas
agora pintou mais um desafio? Sorria, virginiano,
afinal você gosta mesmo é de estar bem
ocupado, Como você é uma pessoa de ações
objetivas, faça logo o que tem que ser feito,
senão sua cabeça lhe mata no cansaço, Junte
estratégias, régua e compasso e ponha suas
idéias no papel, monte seu plano infalivel.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Você. faz tantas coisas ao mesmo tempo .. , Já

parou pra pensar em arranjar um tempinho para
os outros também? Não, não se trata de

esquecer de si, mas de realizar um trabalho
social, alguma atividade solidária ... Do jeito que
você sabe se comunicar, nem precisa ir longe.
Conversar com um amigo em dificuldades pode
ser um feito e tanto.

��ALFINATADA?��PROGRAMA
O "HOje em Dia" (Record)
dará prêmio de até R$ 1
milhão. O prógrama da
Record vai estrear quadro
em €!.ue BrittO"·Jr., Ana
Hickmann e Edu Guedes

responderão.a perguntas de
conheciment.bs gerais.
Cada um vai representar um

telé§pectador:.AindaJ10
"Hoje em Dia�, Clodovil deu
em.£irraMs�u ��e�es,,

marlct'Ô'déEi./Ma/ém'·
entrevlsta que vai ao ar hoje.
O d�R��ad9��jºd'aJa!q�. rnal
de Galjsteu!�!aé Marta·

.

Suplicy.

Teria começado a batalha das
loiras? Na semana passada, :.:

Hebe Camargo falou em seu
'

programa que a combinação
rapaz jovem com mulher
madura boa coisa não dá,
Isso tudo dois dias depois do
casamento de Ana Maria

Braga, Já nessa segunda, no
primeiro programa ao vivo

depois da lua-de-mel, Ana
contou que está felicíssima
com o maridão e, para quem
interessar, completou que fez
um acordo pré-nupcial
registrado em cartório.

• DIVIRTA ..SE Mande sua piada para ° Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

4 Parentes Distantes

- Doutor como eu faço para emagrecer?
- E simples - respondeu o médico - basta a senhora mover a
cabeça da esquerda para direita e da direita para esquerda.
- Quantas vezes, doutor?
- Todas as vezes que lhe oferecerem comida.

6

D�is conhecidos se encontram depois de muito tempo:
- O senhor é parente do Sr. Francisco, não é?
- Sou, mas um parente um pouco afastado ...
- Então o que ele é do senhor?
- É meu irmão.
- E chama a isso parente afastado?
- É que, entre nós, há mais 13 irmãos!

Como Emagrecer?
8

11 SOlUÇÃO
SOBRE O JOGO

É um jogo de lógica
rn4ito simples e

v�iante. O objetivo
é preencher um
quanraee 9x9 com

números de 1 a 9";",

sem repetir
números em cada
linha e cada coluna.
Também não se

pode repetir
números em cada

quadrado de 3x3.

Libra 23/9 a 22/10
Há tantas causas nobres em que você gostaria
de se engajar, não é, libriano? Se todos fossem
iguais a você, ah, que alegria viver... O planeta
seria muito mais hospitaleiro. Como o dia
desperta o espírito de equipe, aproveite para dar
andamento aos seus planos, Comecetrocando
umas idéias com sua tribo. Depois, juntem as

forças e façam acontecer,

Capricórnio 22/12, a 21/1
Primeiro o trabalho, depois o lazer.. , Talvez esse

seja um dos lemas preferidos dos caprícorníanos.
E também, por isso, podem achar esquisito que
este dia possa, ao mesmo tempo, ser tão
desencanado e tão profundo. Por que não? Os
opostos caminham juntos, Há que aprender a
conviver com a dualidade das coisas, afinal ela
também está em você.

Escorpião 23/10 a21/11
Melhor tirar suas dúvidas e não ficar alimentando
paranóias, Não se precipite, escorpiano querido,
você pode estar se preocupando em vão. Há
maneiras sutis de descobrir as coisas sem

queimar seú filme e suas baterias, Investigue,
observe, colete informaçôes e forme o quadro
todo a partir dos fatos, não caia nas armadilhas
da imaginação.

Aquário 21/1 a 18/2
Legal, seu modo especial de se expressar está
chamando a atenção, Não é só você que gosta
de coisas diferentes, não. Que flua a sua arte,
que emerja brilhante e transbordante aquário
afora. Há forças em nós que só se manifestam
na interação com outro ser.. , Passos de uma

dança, música de esferas, risos iluminando a

escuridão,

Peixes 19/2 a 19/3
Estão querendo encurralá-lo, é, peixinho? E você
está a fim? Se não está mais querendo brincar
disso, dê um sinal. Hummm, pode ferir
semírnentos. Muito louvável de sua parte, mas
quem é que vai cuidar dos seus? Dê um jeito na

situação antes que a onda assuma alturas
lncontroláveis. Você sabe, como ninguém, como
desaparecer na espuma ...

Sagitário 22/11 a 21/12
Já que você é uma pessoa de sorte, sagitariano,
lance seus dados no mundo! Use os recursos

que estão à sua disposição para a realização de
seus elevados ideais. Não bobeie, Sabe como é,
com sua natureza expansiva, o que está na sua
mão agora, daqui a pouco pode não estar. O
clima anda tão maluco, pode passar um
vendaval ...
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IDADE NOVA
O jovem universitário

Valdir dos Santos Jr.
recebe bem nesta quinta
feira, o coro de .parabéns
dos amigos e familiares,
porque é hoje que ele
comemora em grande
estilo seus dezoito anos.

OS SCHÜRMANN
A Família Schürmann,
que prestigiou seleto

público jaraguaense com. a

primeira exibição do
documentário "O mundo
em duas voltas",

.

programou para o dia 27
de abril a estréia nacional
do filme que mostra suas

duas aventuras pelos
mares do mundo. Antes
disso, vai haver ainda

,

outra pré-estréia especial
na quinta-feira 12 abril,
em Florianópolis.'

STAMMTISCH
UNIVERSITÁRIA
O pessoal esperto da

Unerj já começou a se

organizar em torno da 2°
Stammtisch Universitária

que ácontecerá dia 12 de
maio, a partir das oito da
matina. A galera que·
pretende participar desta
festa, que movimenta as

pessoas mais descoladas da
urbe sorriso, pode pegar
maiores informações pelo
site www.dceunerj.corn.br.

MEU BOTECO
Hoje à noite, com
repertório dos bons, o bar
Meu Boteco, um dos mais

.

movimentados da
Reinoldo Rau, deve
simplesmente lotar para
ver o Trio MP3, gente
aqui da terrinha.

CLÁSSICOS
Nesta quinta na Moinho
Disco Club, com a

apresentação exclusiva do
rnelhor projeto nacional
que resgata em grande
estilo os maiores sucessos

. dos anos 80 e 90 em

versão eletrônica, acontece
a festa E- Rocks, com a

participaçâo do Dj Guy
Pinheiro vs Delluca, e pra
fechar a noite, a presença
dos DJs Marcelo Luis e

.

Paulico, comandantes do

programa "80 por hora"
da Studio FM.

Por Moa Gonçalves

Posando para a coluna de hoje, a bonita repórter Nádia Otto, do Programa Moa Gonçalves, que
vai ao ar todos os sábados às 68h30min, na Rede TV.

..'

fORMATURA DE MODA
Nesta sexta-feira acontece a colação de grau dos

primeiros alunos do curso de Moda da Unerj. Será na
Scar, às 19h. Logo após, uma das turmas reúne
familiares e amigos para um baile no Clube Atlético

Baependi. No sábado, é vez da outra turma fazer o seu

baile, no mesmo local.

Hoje a querida amiga Gecia li:; den, carinhosamente
'chamada de Jessi, corta ) r. 110 E I r ebe O carinho dos amigos
pela idC\de nova.

WI

r-----------------�
.. --- .. -----------.. ---·

• Curtir o Kantan
I Sushi lounge e

saborear a melhor
comida Japonesa da

região, e de quebra
ainda conhecer gente
bonita e interessante .

�beU'ar�e

o jovem boa praça e festeiro dos bons Rodrigo Fogaça,
que sempre desfilava livre e solto nas. noites

.

jaraguaenses, não é mais o mesmo. Agora, apaixonado,
vive a tiracolo da linda namorada Jenifer. Passou o

feriadão de Páscoa com a imada em Balneário
Camboriú.

Hoje à noite, a Choperia Bierbude será embalada com a boa I
música do grupo Free Song, de Balneário Camboriú, que
tem como vocalista a poderosa cantora Fabi, uma das
finalistas do 'Programa' Raul Gil. É certeza de muito e bom,
blues.

Registrei na coluna recentemente que a Ravelli Moda
Masculina tinha dado uma repaginada no ambiente
interno e mudado a direção da empresa. Na verdade, a
Ravelli só deu aquela mudada no visual, os donos
continuam os mesmo: os amigos Raulino e Fernando
Esbisteskoski. Taí o recado.

Hoje quem paga o bolo e recebe cumprimentos pela troca
de idade é o colega de trabalho Rodrigo Madoenho. Os
nossos maiores cumprimentos.

Banda Mascavo, Kara a Kara (formado pelo Vává ex

Karametade e com o irmão Márcio), Coiote Jack e OJ
Carlos Fuse serão algumas das atrações da 6° Feijoada
do Moa.

Está quase tudo acertado para a primeira Noite da

Champanhe, só para as luluzinhas. A festa será realizada
dia 23 de maio, no Kantan, com renda totalmente revertida
em prol de uma entidade jaraguense. A promoção é da
Revista Nossa.

A prefeitura de Jaraguá do Sul, através da Fundação
Cultural, vai lançar na próxima semana o edital de
concorrência pública para a execução da primeira etapa
do projeto de revitalização do Centro Histórico, que tem I
um custo global estimado em R$ 3.050.924,61. Conforme
a presidente da Fundação Cultural, Natália Petry, após
concluídas as licltações, em no máximo 60 dias terá a

obra terá início.

O casal Ana e Humberto Wolf inaugurou ontem o edifício
Residencial Baependi - mais um empreendimento da Wolfep3r

Tenha tempo para sonhar. Tenha tempo para
viver o sonho"
Heloísa Schurmann
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