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MORALIDADE

Nepotismo cruzado

entra na pauta na

Câmara Municipal
Seis vereadores de

oposição protocolaram
outro projeto para impedir
a contratação de parentes

.

na Prefeitura e Câmara

sem concurso. A

diferença do anterior, que
continua tramitando, é

. que-não-se-trata de

projeto de lei, mas de
emenda à Lei Orgânica.
O novo texto impede o

prefeito de contratar

parentes de vereadores e

vice-e-versa. .3

PELO BRASIL

Chinaglia diz que
duas CPIs são

'desnecessárias �

Para o presidente da

Câmara, Arlindo Chinaglia
(PT), considera que não é

necessário duas CPls para
tratar do apagão aéreo -

" uma na Câmara e outra no

Senado. Os senadores já
tem as 27 assinatura

necessárias para instalar a
comissão. 83
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Pelumenos.30% população
bra'§ifêira têm" alg problema
nas cordas vocais. O problema

i rnaer é com os fU.lJlantes: 90%
das pessoas que apresentam
câncer daJqringe S.�9 adeptos
do tiaarro':P . i*�

>

Cerca de 100 quilo.
de carne bovina e

, suína estragada em
, um mercado no

Jaraguá Esquerdo
foram apreendidas ...S, ,

Show das. bil{es
CÉSAR JUNKES/OCí

Foram 136 pilotos na('2a Etapa do Campeonato
Catarinense de Down Hill, que aconteceu no

fim-de-semana, no Pico da MaJwee, em
Jaraguá do Sul. o número foi recorde de

participação na competição .

Ciclistas consideram o Pico da Malwee ,como um dos melhores circuitos para Down Hill em Santa Catarina, principalmente em infra-estrutura •
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Em entrevista ontem pela
manhã à rádio CBN, a

estilista Glória Kalil abordou

Argentina e Equador.
A entrevista de Correa foi

ao ar no momento em que a

Fiesc divulgava duas infor- • DOS BLOGSAs exportações de Santa
Catarina fecharam o

primeiro trimestre em

US$ 1,503 bilhão, com
elevação de 13,7% em

relação a igual período do
ano passado"

um assunto que em tudo
interessa a Jaraguá do Sul e

Região: as grandes dificulda
des da indústria de confecção
brasileira e a invasão dos

produtos chineses. A estilista
desfez ummito: todo mundo
acha que a moda brasileira
vai muito bem. Para Glória

Kalil, esta impressão está

estampada porque amídia dá
muito espaço a este setor, pelo
seu glamour. Ela não reclama
deste espaço, mas lembra que
tudo o que se fala em moda
não tem se revertido em

resultados financeiros para o

setor.

Glória Kalil reclama da
falta de uma política para o

setor industrial. Não diz nada
de novo para quem está

·,vo

mações muito importantes.
Uma delas é que, apesar de
tudo, as exportações de Santa
Catarina fecharam o primeiro
trimestre em US$ 1,503
bilhão, com elevação de
13,7% em relação a igual
período do ano passado.
A outra é que muda a

balança comercial catari
nense neste primeiro tri

mestre com a chegada da
China ao posto de principal
vendedor para o Estado. Com

v�das de US$ 171,9milhões,
a China superou a Argen
tina. Ou seja: nós não resis

timos mesmo à invasão

chinesa. O que temos que
fazer agora é do limão é uma

limonada.

IliilMUICHAGAS
Desmilitarização
total só em 2012
A desmilitarização do
tráfego aéreo ficou em

banho-maria desde que o

pêndulo do Planalto voltou
a se aproximar dos
comandantes militares.
Tudo indica que, apesar
das promessas de Waldir
Pires e outros, não sai tão
cedo. Foi o próprio
comandante da .

Aeronáutica, Juniti Saito,
quem revelou aos

parlamentares em sua
ida à Câmara: o prazo fatal
de desmilitarização é 2012.
O país já assinou diversos
tratados internacionais
para se integrar ao sistema
de controle áereo por
satélite, o GPS. E esse
sistema vai estar
funcionando a pleno vapor
em cinco anos, quando
não mais serão usados
radares nessa atividade. E,
se perigar, nem
controladores de vôo - ou,

.

no mínimo, eles terão um
. papel muito menor,
entrando ação apenas
quando alguma coisa não
funcionar e for necessário.

O historiador
favorito de Bush
"A History of the English
Speaking Peoples Since
1900" (Uma História dos
Povos de Fala Inglesa
desde 1900) é o atuallivro
de cabeceira de Bush. O
presidente americano
gostou tanto do trabalho
que convidou seu autor, o
historiador britânico
Andrew Roberts, para um

longo almoço na Casa
Branca. O livro, como
resumiu Johann Hari na
revista The New Republic,
mostra "de que modo a

Anglosfera salvou o mundo
de várias ameaças
totalitárias, do kaiser ao
califado". E coloca Bush
como sucessor natural de
Churchill. Andrews, de
fato, explica Bush. O
historiador se define como
de extrema direita e diz
que o Império Britânico é
invariavelmente glorioso,
mesmo quando cometeu
atrocidades. Não há
registro da reação do
presidente americano, mas
ele chamou o historiador
de "grande".

Papa favorece
clima antiaborto
No mês que vem, o papa )AA
Bento 16 visitará o Brasil. �RA
É uma boa notícia para OS
católicos praticantes. Parar
o restante da população rfIJr 1
talvez não seja. A G5rr

liberdade religiosa é um 1
I

das grandes conquistas dSU1!
democracia. Conservador,5�1fl1
Bento 16 venderá o seu obE,
peixe. Já o governo Lula �qrni

poderá encontrar a S'l£�
oportunidade para 'fIS:!
aprofundar o seu '3�Jfl
conservadorismo em

alguns temas, como
aborto e métodos
anticoncepcionais.
A visita do papa pode ron

servir de gancho para umano'
decisão conservadora e :1b£'

equivocada. A ministra J'mi

Nilcéa Freire, da Secretaría»
Especial de Políticas para:5i5'
as Mulheres, tem crlttcadoi
o anacronismo da rns

legislação brasileira em ou
relação ao aborto. Ela .

defende que a rede pÚblid15,
possa realizar abortos atdII1°;
o terceiro mês de gravidez.(J�j
Há um projeto .

GfIlÜ

ern tramitação no Congressoi.o�!l
qmJz

--------------------

01Cj£

acostumado ao discurso dos
industriais brasileiros e

catarinenses, como nós. Aliás,
pouco antes da entrevista de
Glória Kalil, no boletim
matinal da Confederação
Nacional das. Indústrias na

mesma CBN, o presidente da
Fiesc, Alcântaro Correa,
espinafrou o Governo porque
o Brasil, segundo ele, não se

impõe no Mercosul e acaba
tendo que engolir posições
estapafúrdias de países como

• ENTRE ASPAS

, 'Estamos fartos dos erros de arbitragem com o

��r�al. A cada domingo, temos que jogar cant
árblnos".

eal Madrid. Isso já é
o adversário e contra os

Robinho, atacante do Real Madrid, em entrevista ao diário espanhol AS depois do jogo contra Racing, em
relação a arbitragem nos jogos da equipe.

• PONTO DE VISTA

"CAN YOU SEE?":
U'MA CARTA AOS JOVENS

.Randal Gomes
Coordenador de Relações
Institucionais e do curso de
Comércio Exterior da Fatej.

41 kalencar@lolhasp.com.br41 blogdosblogs.bllg.lg.com.br41 blog.estadao.com.br/blog/gulerman

• Lucy Cyriaco Lagedo
Educadora Ambiental. 1UO
Sub-coodenadora de Educação>Ambiental- FUJAMA �

t ,

• DO LEITORPeço licença aos leitores,
para não falar sobre Economia,
tema principal desta coluna.
Nesta semana, gostaria de me

dirigir aos jovens e para falar
de um tema que me é especial
e que construiu minha
carreira. Falarei sobre a parte
da Administração que existe

no cotidiano, mais do que

aquela que preconizam os

livros.

Empresas são instituições
políticas e como tal, refletem
os (tristes) laços de poder que
vemos na sociedade humana.
Minha trajetória - com seus

sucessos e falhas pessoais -

sempre se pautou em objetivar
o correto.A vida de um jovem
administrador é assim. Na
maior parte das vezes não é

fácil e a verdade é um

caminho de longa distância.
Há anos atrás, em uma das

empresas que trabalhei, possuía
uma conduta transparente com
meu gerente, repassando todas
as informações sobre o setor e

as atividades que eu coordena-

va. Entretanto, ao me negar a

transmitir informações sobre a

estratégia de um outro setor

que rivalizava com o seu (o que
é claramente antiético), a

imagem informada sobre mim
ao nosso diretor refletia - a

partir daquele momento -

apenas descaso e desinteresse
com o sucesso da empresa.

Numa das reuniões do

Conselho, uma situação
marcante paraminha trajetória.
Diante de nosso diretor
refletindo as posições repas
sadas, os demais diretores
defenderam fortementeminha
conduta. Quando soube,
posteriormente, perguntei a
meu gerente: "Mas se você

sabia dos fatos reais, por que
não os posicionou claramente?"
E ele, me respondeu: "Randal,
você acha que eu me colocaria
contra nosso Diretor"?

Isto marca um antes e um

depois na forma como vejo as

organizações. Avaliando o

histórico posterior da empresa,
verifico que não atingiu grande

sucesso e nem estas pessoas se

tornaram capa de Exame. Se
for verdade que "os incomo
dados que semudem", mudei
me.

Jovens, a área de Adminis
tração não é para principian
tes.Muitas vezes, vocês estarão

certos, mas vale o poder do
mais forte do momento. Que
isto não signifique parar, pois
à medida que passem os anos

e outras experiências se

somem, vocês chegarão a

posições de comando e se

verão do outro lado damoeda.
Deve-se combater o mau

caratismo, tão algo comumnos

corredores das empresas, sob

pena de sacrificar resultados
efetivos como lucro, parti
cipação de mercado ou

responsabilidade social.
Como diz SamanthaMorton
em "Minority Report", ver a
realidade é o primeiro passo.
Ou, o que vemos quando
julgamos ver aquilo que as

nossas palavras dizem que
vemos?

l m5
)ml

sbol
remos multiplicadores dJbj
conhecimento e ações em pr9Isv··
do nosso Meio Ambiente. .-1J)]J

Destacamos e agradectfrflj
mos aqui os nossos apoi9,�jJ�
ecológicos, pois sem eles �q:
trabalho realizado até ;�fJ/
momento não seria possív�1'Jt:
Apoio como o da Malw�rGn
Malhas, que abraçou a l��Sjl
2ª etapa com todas as 5��)li
mudas para a revitalizaçãe da
Mata Ciliar e a Limpeza do.rs1
Rios, principalmente os ri?�
Itapocu e [araguá, a Cargi�£,
Seara na área de sua indúst���'i
no Rioda Luz e tantos outrqscli
que direta ou índiretamentge
reconhecem e valorizam es�£�
iniciativa em prol da nossJ11
Qualidade de Vida. Iii

RIOS LIMPOS: Uma Confluência Ambiental

flora, ocupação do homem,
impacto antrópicos e pos
sibilidade de recuperação
dos mesmos.

Realizar um trabalho com
idéias sócio - ambien tais,
promovendo atividades para
transmissão de informações
ecológicas, atividades so

cioculturais e históricas,
como atividades que esti

mulem ao público a refle
tirem o porquê da conser

vação, manutenção e o

reequilíbrio ambiental. O

Projeto foi dividido em quatro
etapas contínuas. No mo
mento estamos caminhando
para a 3ª e 4ª, as quais
consideramos as mais impor
tantes, pois com elas forma-

O projeto tem seu marco

histórico nomomento em que
o grupo da Fundação [ara
guaense de Meio Ambiente,
atento as preocupações do
Ministério dbMeio Ambiente
e do nosso atual Prefeito o Sr.
Moacir Bertoldi, montou um
projeto, onde relaciona os

problemas que afetam oMeio

Ambiente, principalmente as

questões da Água e das Áreas
de Preservação Permanente.

Tem o Projeto, em sua

essência, garantir a manu

tenção do Ciclo Hidroló

gico e a Qualidade das

Águas de nosso Município.
O tema caracteriza e inte

gra conhecimentos relativos
ao uso do solo, água, fauna,

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados pore-malli1r)
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, CalxafJ�
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).' IS[E
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j'çruzado" em Jaraguá do Sul
-'.��'.""�--"-��o Nova proposta, desta

�81 vez de emenda à LO,

,� wi protocolada na

íf Última quinta-feira

,� CAROLINA TOMASELLI
A JARAGUÁ DO SUL

Mo embalo de outros

Jf unicípios catarinenses onde
II' onepodsmojáfoiproibido, um
{jl' gru�o de vereadores de

1(,' Jaraguá do Sul está debru

'R çado sobre os projetos que

ro; impedem a contratação de

B� parentes na Prefeitura e

BJ Câmara sem concurso. Isto

�rn mesmo. Agora são duas

� : opostas tramitando na Casa,
,

a última delas protocolada e

billida na quinta-feira e

fI encaminhada para análise das

�o' comjssões técnicas. A novi

Bs' dade é a proibição do nepo

'li tismo "cruzado", quando o

e'l prefeito contrata parentes de
�. vereadores e více-e-eersa.

(9'priméiro téxto foi apre
s sentado pelos vereadores

� Rudolfo Gesser (PP) e Eu
.' gênio Garcia (PSDB) em

o� foráa de um PL (Projeto de

J Lei); que precisa de apenas
ü uma assinatura para ser

J' NO,�ocolado e da maioria

i; simEles (seis votos) para ser

s aprovado. Já a proposta mais

,/

POLITICt
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br "

I

PIERO RAGAZZI/OCP

Se a proposta for aprovada, os vereadores não poderão ter parentes em cargos de confiança na Prefeitura

recente trata-se de uma

emenda à Lei Orgânica assi

nada' por seis vereadores.
Neste caso, são necessários

oito votos (dois terços) para

que seja aprovada.
"Há. um entendimento

jurídico de que através de
emenda seja o meio mais

correto. O outro projeto
poderia ser questionado
juridicamente", explicou o

vereador Dieter Janssen (PP),
'que assina a proposta junto
cornMaristela Menel (PT do

B), Ronaldo Raulino (PTB),
AugustoMüller (DEM), além
de Gesser e Garcia, autores
do PL. Agora, o grupo corre

atrás do apoio de pelo menos

mais dois vereadores para

conseguir os oito votos.
O inciso primeiro do artigo

37 da Lei Orgânica do

município afirma que projetos
de lei que tratam da "criação,
extinção ou transformação de

cargos, funções ou empregos

públicos na administração
direta ou autárquica" é

matéria de competência
privativa do prefeito. Já a Lei

Orgânica pode ser emendada
mediante proposta de no

mínimo um terço dos mem

bros da Câmara, conforme o

. artigo 31.

Segundo Janssen, além do

impedimento de serem con

tra tados parentes de até

terceiro grau, em todos os

níveis, do Executivo e Legis
lativo, a nova proposta
também proíbe o nepotismo
cruzado. Neste caso se inclui
o vereador Terrys da Silva

o Ourp Verde
A ação da Polícia Federal

j em [araguá do Sul continua
, rendendo comentários de
toda ordem. A mais recente
é d� que a PF deve indiciar

! .

V' vát'fas pessoas que nego-
ciaram acordos fiscais com as

j empresas acusadas de irre

gufáridades.
5'egundo consta, como os

11, suspeitos e os telefones
I,

stavam sendo monitorados
há1nais de ano, há provas de

at�.� tributários e fiscais
ilí8tos.

1)J

Fartura
�om o lançamento da

candidatura a prefeito do
"I

vereador Ronaldo Raulino
(P1'B), são cinco os pré-

�'àcan. idatos oficiosos: Carione
Pa%nello (DEM), Ivo Konell
(Pt'1BD), Dionei da Silva
(PT) e Iríneu Pasold (PSDB).
Além do vereador Dieter

�nssen (PP) e do prefeito
- oacir Bertoldi (PR), que só
falam de eleição em 2008;

Convergente
A operação, embora legal

e executada de acordo com

os procedimentos padrões,
gerou protestos e até crí

ticas de setores da socie

dade.
Todavia, uma coisa é

quase unanimidade: nunca
a Polícia Federal trabalhou
tanto, desarticulou qua
drilhas, que agiam há anos,

e prendeu tanta gente, não
só bagrinhos, mas peixe
graúdo, juízes, políticos,
delegados, entre outros.

Desequilíbrio
A se confirmar as sete

candidaturas postas atual
mente, o próximo prefeito de
J araguá do Sul poderá ser

eleito com apenas 15 mil
votos ou menos de 20% do
eleitorado. Ao mesmo tempo
em que os números �guçam
a ânsia de partidos e can

didatos, coloca em xeque a

representatividade do eleito.
Um desafio à democracia.

(PTB), que tem a mulher

ocupando cargo de confiança
na Prefeitura. A lei também
se aplica aos servidores
concursados, que não po
derão ocupar função de

confiança ou gratificada que
seja diretamente subordinada
a parentes.

O presidente da Casa,
Rudolfo Gesser, negou ontem
que uma nova proposta
tivesse sido protocolada.
Segundo ele, "poderão" ocor
rer mudanças, mas que elas
ainda estão no campo das
discussões.

EntretantO'1diretor da Câmara, R11
Lessmann, confirmou a ex�

-

tência de dois projef s

antinepotismo em tramitação.
O anterior, informouJanssen,
deve ser retirado da 'pauta.

Acordo
Dirigentes do PSB de

[araguá do Sul revelaram

que o partido tende a se coli

gar com o PT nas eleições
municipais do próximo ano,
"dependendo o projeto para
a cidade". Segundo um de

les, o ex-vereador Ivo Petras
Konell deve ser indicado
como candidato a vice.

Explicando
o coordenador da equipe

de projeto riaArena Jaraguá,
Renato Escobar, pÔS' fim à

,

boataria que as obras estariam

embargadas. Segundo ele,
uma empresa que participou
da licitação das cadeiras

questionou verbalmente a

escolha da vencedora. "Foi
um erro de interpretação",
afirmou.

O CORREIO DO POVO

Prefeitura tem até dia
3D para enviar dados

até o final deste ano. A ins

trução normativa do Tribunal
determina que Estados e

•.

municípios remetam bimes
tralmente os dados para o

: r

d f I . rusistema e isca ização mte-

grada de gestão. l_q

O controlador-geral da "�Prefeitura de Jaraguá do Sul,
Tarcísio Schneider, disse que as 1(,

I�informações não podem ser
jJ

remetidas ao Tribunal separa- )B

damente, o que dificulta o ,Vi

envio dos balancetes. "Se tiver
uma vírgula no lugar do ponto,
por exemplo, o sistema (interno
da Prefeitura) já não compila
os dados. Então é preciso
procurar o que falta e este é

um processo demorado", jus
tifica, explicando que os dados,
depois de compilados, são

12

, auditados no controle-interno
e só então tra:nsmitidos ao TCE si

através do e-Sfinge.
Segundo ele, o atraso no

.0

envio dos balancetes também
se deu devido ao volume de

informações, que inclui dados
individuais de pessoal, licita
ções, decretos e todas as ações ..

de governo, incluindo as �
T1

autarquias como ,o Samae e �

Issem. ''A maioria das Prefei
turas em atraso são de grandes ;fi

municípios, como é o caso de 61

Jaraguá. Tem muitas ações e ��

obras, o que aumenta a

probabilidade de faltar alguma
informação", justificou, infer- :,:

mando que até a sexta-feira os

balancetes devem ser enviados. n

(CT)

JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul está na lista
das 35 Prefeituras catarinenses

que precisam entregar até o dia
30 deste mês a prestação de
contas do ano passado ao TCE
(Tribunal de Contas do

Estado). As informações são

repassadas através do e-Sfinge,
um sistema de fiscalização pela
internet implantado pelo
Tribunal do final de 2005.

Os prefeitos que não

enviarem os dados até o final
deste mês ficam sujeitos à

aplicação de multa, à impos
sibilidade contrair crédito, e de
ter as contas do exercício de
2006 rejeitadas. Cada Pre
feitura deve entrar a prestação
em papel e também por meio

eletrônico.
Na quarta-feira passada, a

diretoria de controle dos

municípios (DMU) do TCE
enviou ofício aos prefeitos dos
35 municípios que não estão

em dia com a remessa dos
dados bimestrais. Segundo o

ribunal, há casos de remessa

completa e há outros de falta
de dados de todos os bimestres.
A falta da remessa dos

dados está prejudicando a

análise das contas referentes ao
exercício de 2006 pelo TCE e

poderá repercutir na emissão

dos pareceres prévios pelo
Pleno, já que, por deter

minação constitucional, o

1�bunal têm que decidir sobre
as contas/2006 das prefeituras

:'lê

Aliás
Escobar informou que parte

das 6.488 cadeiras da Arena

Jaraguá serão colocadas a

partir de hoje, garantindo
assim o cronograma das obras,
que devem ser entregues ao

público no dia 5 de maio.

Hoje, durante a coletiva de

imprensa na Prefeitura, o

.

assunto será abordado pela
FME.

,r1

Li
t

�! }
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Afastado
o presidente da Câmara de Guarapuava (PR), Ademir
Strechar (PMDB), decidiu afastar o colegaOsdival Gomes,
por ter trocado de partido. Ele trocou o PMDB pelo PP. A
decisão, inédita no Brasil, foi baseada na interpretação do
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) considerando que o

mandato pertence ao partido e não ao político.
O pedido de afastamento foi feito pelo diretório municipal
doPMDB.
Gomes pode recorrer à Justiça.

Pesquisa
O vereador Pedro Garcia (PMDB) está pesquisando nas

Câmaras da região Norte do Estado projetos apresentados
que pretendem pôr fim ao nepotismo nas respectivas
administraçôes públicas. A iniciativa é louvável.

.

Acredita-se que esteja colhendo subsídio para fundamentar
a posição a respeito da proposta, em trâmite no Legislativo
[araguaense. Mais do que isso, espera-se que vote a favor
dela.

,
l.l

Arrecadação
A arrecadação total de impostos e contribuições federais

atingiu R$ 102,768 bilhões de janeiro a março, sem

considerar a inflação. Com a correção pelo IPCA, o

montante sobe a R$ 103,194 bilhões. Os valores são recorde
para um primeiro trimestre.
Omontante de impostos e contribuições foi recorde também.
para ummês demarço: a arrecadação no mês passado somou
R$ 33,601 bilhões.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DIA MUNDIAL DE VOZ: MUDANÇAS DE HÁBITO PODEM ASSE'
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O CORREIO DO POVOt!!
, Atitudes simples e cotidianas

.podem impedir problemas
[.'futuros na voz.Número··de·pessoas fº,"ql problemas

nas cordas vocais·é preocupante
Cigarros e bebidas
alcoólicas são os

-principais vilões
e provocam câncer

- �ELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

Cerca de 30% das pessoas
apresentam algum problema
_nas cordas vocais, que vão

desde calos e cistos até a

incidência de câncer. Para
tentar reduzir este número, a
Academia Brasileira de

Laringologia lançou, ontem,
-no Dia Mundial da Voz, a

campanha "Afine a sua saúde. A "otorrino' EIen De Masi afirma que ,é necêssarto examinar as cordas vocais se uma rouquidão persistir
Cuide da sua voz". menos, duas pessoas apare- cll,rar um fonoaudíólogo e re- rouquidão.

Conforme levantamento cem todos os dias reclamando
"

,

edt;car a voz";, alerta. Segundo Puff, quem

divulgado pela entidade, os desconfortos relacionados à Já nos adultos, as cordas ultrapassar essa faixa etária

principais causadores dessas voz, "Levando ,em conta a vocais sofrem comosabusos. não pode descuidar. "Quem
'doenças são o uso inade- população da .cidade esta Nesta lista-ide problemas ficarroucopormaisde lOdias

quado da voz, como gritos e quantia é elevada", tomenta. influenciadores estão o deve procurar um médico.
sussurros constantes, e o ' O mesmo ocorre com o consumo exagerado de álcool Isto é primordial", afirma.
cigarro. No caso deste último, médico Ricardo Puff. Ele ffi e Cigarro. ' a,alim,entação

rica Diagnósticos tardios geral-
--97% dos 15 mil pacientes que explica que é preciso ficar �Iem ácidos e gorduras e o mente diminuem as chances

apresentam câncer de atento aos sintomas em todas estréssé. M'as,'-apreüéupação de cura. Prova disso é uma

laringe, a cª,q:�';t:.�3;'no" ',tê,m ,�\l?S idades. Alterações em maior é em relação à parcela pesquisa realizada pela
envolvimento com o fumo. crianças de até quatro anos da sociedade que passou dos Academia Brasileira de

-_'- A otorrinolaringologista, são comuns, principalmente 40 anos de idade. É nestas Laringologia e Voz. O estudo
Elen De Masi confirma estes no que diz respeito à troca de p 'soas que o câncer de demonstra que dos 15 mil
dados. No consultório dela, palavras, "Porém, se não laI�ge costuma aparecer, pacientes acometidos pela
em J araguá do Sul, pelo melhorarem é preciso pro- da �o corno único sinal a doença, oito mil morrem.

Confira algumas dicas:

. PARA CUIDAR DAVOZ

- Não exagere no tom: não grite, nem sussurre
- Lubrifique a garganta. Tome muita água
- Evite choques térmicos
- Respire pelo nariz e não pela boca
- Não exagere na temperatura das bebidas que ingere
- Evite o chimarrão. A erva tem substâncias pré-cancerígenas
- Não use a voz excessivamente
- Se você depende da voz para trabalhar, fique em silêncio de))
5 a 10 minutos a cada hora q
- Não fume ,d

ví

PROCURe AJUDA MÉDICA QUANDO:

- A rouquidão durar mais de duas semanas
- A voz sumir
- Tiver ardência e dor de garganta constante
- Perceber cansaço ao falar
- A voz sumir no meio de uma frase
- Sofrer com pigarro

JR

:Cuidados diários garàntem a saúde da voz Corpo de pescador é
'PIERORAGAZZl/OCP

-

encontrado em rleMasi o uso excessivo pode Brasileira de Laringologia
resultar em lesões benignas destaca que, no Brasil, 2%
nas cordas vocais, bastante deles, cerca de 25 mil GUARAMIRIM

cotrruns também em profes- profissionais, serão afastados

.sores. Estes profissionais das funções por causa de
'fazem parte de estimativa sintomas vindos da região da

preocu-pante. A Academia laringe e garganta. (KE)

�
P�ra evitar qualquer tipo

qO�de problema com a voz, o
1>"
radialista Joe Junior toma

, alguns cuidados básicos que
'

;;O acon:panham no dia;.a-�ia. "r-Ele afirma nunca ter tido s-

nada além de ro�'quidão(;
ocasionada por resfriados ao'

aongo dos 20 anos de profis-# .

:!São, mas, mesmo assim, prefe-
�re não arriscar.

i; Na �e�ação �e c�idados
��ssenC1als estao dicas de

t;;.lonoaudiólogos e otorrinos.
1>�."

"Uma delas é comer maçã
sempre .que possível. Con

viorme o médico Ricardo Puff,
oiPs estudos científicos não

chegaram a nenhuma con

_ c;clusão sobre omotivo, porém, Joe: 'falo naturalmente e não grito'

.•"são certos os benefícios ofere- o vocalista, assume os micro

.], cidos por esta atitude. Outra fones durante shows e ensaios.
SJFoisa que o radialista tenta Ao contrário do cornpa

é:iiJ:lão fazer é mudar a inten- nheiro, esquece os exercícios

.. .r:;:�idade da voz. "Falo natural- de aquecimento por dois

�nJllente", diz. 'motivos: demora a perder a
,'(1' Um pouco menos cuida- voz e exige pouco dela.

oLdoso, Dione Bíscaro não cos- A prática é condenada por
fi juma se preocupar muito com especialistas, que alertam

�rJ'jl garganta, laringe etc. Ele para possíveis problemas.
(�em uma banda e"juntQl�{)P1: ���pdG'\�*-,ôti)rrinP.£I�j1/

-

:'}.�' ,', �"',�:: .. ;-," J���'\- '�;;.7J.'�" _i��·n.''t' ..�;.3 -! ::,
V, ,,�1-'1�

Laringite: ---'--�----------

Causada prínclpalmente por bactérias ou vírus, a inflamação
,

da laringe provoca o inchaço das pregas vocais, impedindo a

'vibração que produz avoz. O tratamento vai depender do
agente causador e da gravidade do caso.

Nódulo: ..",.--'"'--..__-----------
,

Furna espécie de calosidade localizada na região de maior
contato entre uma prega vocal e outra. Como elas precisam
estaraproxrnadas para produzir o som, a presença do nódulo
deixa um espaço (fenda) entre as pregas, o que causa

rouquidán e cansaço vocal. O tratamento normalmente é feito
com fonoterapia, mas em alguns casos pode ser indicada

cirurgia.
Pólipo:---------------
É o crescimento anormal do tecido, normalmente em apenas
um lado da prega vocal, o que também compromete a

emissão do som. Esse problema está relacionado a abusos
vocais como gritar ou falar alto demais. O tratamento
normalmente é cirúrgico, acompanhado da orientação de um

médico otorrinolarlnqoloqísta.
Fonte:' Academia Brasileira de Laringojogia e Voz

•• �-':�":!i·!'-��>':);,l� .. ·'·�·r,_t1,� t,;��: "::-�.'.,>'�",:, j, ":: ,., ••

�------------�-
;1._"

,

O corpo de Paulo Roberto

Agostini, conhecido também
como Kika Mosca, foi en
contrado na manhã de
sábado, boiando às margens
do rio, nas proximidades do
bairro Imigrantes, emGuara
mirim, Ele estava cerca de 2

quilômetros longe de onde
"J'

,

costumava pescar, a esta-

vamos esperando pelo pior",
declarou RolfAgostini irmão
de Paulo Roberto.
N a quarta-feira Paulo,

saiu do t�abalho na empresa
Mannes e como o de costume,
por volta das 15 horas foi

pescar e não voltou mais. As

buscas iniciaram namanhã de

quinta-feira, mas somente às
lOh30 de sábado, com a ajuda
de moradores da localidade,
que os bombeiros de Guara
mirim e Jaraguá do Sul o
encontraram.

Segundo informações do
IML (Instituto Médico Le-

J ,i;

)
)

DIVULGAe.0

gal), a causa da morte foi afo'
gamento. Suspeita-se que �le
havia afundado, por isso a

demora da localização. �o
sábado a noite os bombeiros
agitaram a água para ver se o

�, .

corpo emergia. No dia segum
te ele foi encontrado.

Segundo o comandante do

Corpo de Bombeiros de Gua'

ramirim, NelsonGonçalves de

Oliveira, casos de afogamenn'
no encontro dos Rios Itapofú
e Itapocuzinho não sâo co'

muns. Depois de encami'
nhado para o IML, o corpo de

Paulo foi enterrado imedia'
tamente devido grau avan',y
çado de decomposição. (G1.')

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

""'"

REGIAC'"I
TERÇA-FEIRA, 17 de abril de 2007 I 5,'

redacao@ocorrelodopovo,com,

HABITAÇÃO: MAIS DE 70 FAMíLIAS FIZERAM O CADASTRO PARA FINANCIAMENTO DE SAS

1�5 mil pessoas participaram do"Prefeitura nos bairros�

Projeto leva os

programas das

secretarias para as

comunidades

GENIELLI RODRIGUES
JARAGUÁ DO SUL

No último sábado acon

teceu a segunda edição do

programa Prefeitura nos

bairros, na Escola Gertrudes

Milbratz, na Barra do Rio

Cerro. Cerca de 1,5 mil pes
soas participaram do evento,

que além da Barra, envolveu
as comunidades do Rio Cerro
1 e 2, Parque Malwee e Rio

da Luz 1, 2 e 3. O projeto
alia lazer e prestação de

serviço e tem o objetivo de
levar os programas e as ati

vidades da Prefeitura mais

perto da comunidade.
Nesta segunda edição, os

serviços mais procurados
foram os da Secretaria de

Habitação. Conforme os

�organizadores do "Prefeitura
�

B' " f
' "

mos airros , os uncionanos

fda secretaria fizeram mais de
70 cadastros de famílias para
f articiparern de financia
mento de casas populares e

apartamentos. A professora
Angelita da Silva, 35 anos,

estava com sua família e veio

ao evento para fazer este

cadastro. "Ficou mais fácil

Serviços como os exames de saúde e as oficinas são os mais procurados

aqui, pois viemos com este

objetivo", comenta.
Segundo os organizadores,

os serviços e orientações,
como os exames de saúde e

as oficinas, são o mais pro
curado pela população Um

exemplo é a costureira Gis
laine Engel, 33 anos, que

participou das aulas de
Cestaria com Jamal. Para ela,
o aprendizado da técnica

servirá como uma renda
extra. "Temos a oportunidade

, de aprender alguma coisa

diferente e próximo de onde
moramos. Nahora do aperto
com este conhecimento pode
remos aumentar um pouco a

renda familiar", analisa.
O motorista, Valmor

Kueser, 38 anos, considera
muito importante o evento,

pois com a Prefeitura mais

perto da comunidade, pe
quenos detalhes podem ser

resolvidos com rapidez.
"Podemos falar pessoalmente
com os secretários e conhe
cemos as pessoas que traba-

Servidores questionam incerteza quanto ao reajuste
o Sinsep (Sindicato dos

°Servidores Públicos Muni

cipais) está insatisfeito com

° resultado de assembléia
com secretários e técnicos
dos departamentos de Fi-

�nanças e de Planejamento e

�Gestão, realizada na semana
�passada para discutir rea

; aiste salarial. A categoria
�-teivindica 5% de aumento

de salário mais R$ 1 no vale

"�3.liínentação, que passaria de
3'R$ 6,50 para R$ 7,50.
c A presidente do Sinsep,
I) Idinei Petry, disse que os
20

sindicalizados foram infor
mados que a Prefeitura não

teria condições de dar au
mento aos servidores porque
o orçamento estaria compro
metido com obras. "Em 18
anos trabalhando como fun
cionária pública, nunca fiquei
sem reajuste", lamentou.
Segundo ela, o sindicato está

elaborando ofício para soli
citar nova assembléia, dessa
vez com a presença do prefeito
Moacir Bertoldi.

O secretário Alexandre

Alves, que estava presente na

reunião, comentou que o rea

juste não está descartado. Ele
afirmou que uma comissão vai
analisar se é possível dar ou
não o aumento à categoria e,

em caso positivo, de definir o
percentual. Em seguida, a

proposta será encaminhada a

Bertoldi.
A secretária de Plane

jamento e Gestão, Rosemeire
Vasel, informou que o estudo
- que engloba os projetos a

serem executados em todas as

secretarias - deve ficar pronto
no fim do mês.

�,Frigorífico Minuano demite 1 9 grevistas
o Frigorífico Minuano

o (Bairro Santa Luzia) demitiu
"

19 funcionários na sexta-feira,
depois de encerrada a greve

[)Ide três dias por atraso de
u.

pagamento. O Sindicato da

"}\limentação informou que,
,

eles foram demitidos por justa
�
causa e, portanto, sem direito

,

a FGTS (Fundo de Garantia

('por Tempo de Serviço),
,

seguro desemprego, entre

outros benefícios.
O presidente do sindicato,

Sérgio Eccel, disse que a

greve encerrou na quinta
feira, quando a empresa
terminou de quitar os salários
atrasados, e os funcionários

começaram a ser dispensados
já no dia seguinte. "Soli
citamos à diretoria da em

presa uma reunião urgente
para resolver o problema",

comentou.

Em assembléia realizada

sábado,' os funcionários do

frigorífico decidiram paralisar
novamente se não acontecer

o retorno dos trabalhadores
demitidos. O supervisor de
Recursos Humanos damatriz
daMinuano, em Lajeado/RS,
Genésio Kamthorst, evitou
comentar a decisão da em

presa. (DZ)

lham para a nossa cidade",
declara.

Conforme o presidente da
Associação de Moradores d
Barra do Rio Cerro, Anoa I

Primo, todas as associaçõe
dos bairros envolvidas fizeram
um trabalho de mobilização
junto à comunídade, ''Além
de estar acolhendo as reivin

dicações, o Executivo

�
a

oportunidade de presen .' ar a
realidade de cada bai o e

isso é muito importante",
avalia.

30 Encontro

Região: Jaraguá 99, Jaraguá 84 e Garibaldi,
Dia:: 19 de maio de 2007 ' I;

,

j

40 Encontro
Região: Barra do Rio Molha e Vila Nova
Dia: 16 de junho de 2007

------------------------------------------7r

50 Encontro
Região: Ilha da Figueira, Águas Claras e Boa
Vista
Dia: 21 de julho de 2007

b
60 Encontro

Região: Chico de Paula, Jaraguá Esquerdo, São
Luiz e Tifa Martins
Dia: 18 de agosto de 2007

,I

'\

J

70 Encontro
Região: Amizade, Czerniewicz, Vila Baependi,
Vila Lalau e Centenário
Dia: 22 de setembro de 2007

J

)

80 Encontro
Região: Estrada Nova, Rau e Três Rios do Sul
Dia: 20 de outubro de 2007

o

go Encontro
Região: Nova Brasília, Vila Lenzi e Água Verde
Dia: 24 de novembro de 2007 J

l'
b
)

1 00 Encontro
Região: João Pessoa, Vieira e Santa Luzia
Dia: 8 de dezembro de 2007

O horário será sempre das 9h às 17h
o

..

Vigilância apreende 100 kg de carne
JARAGUÁ DO SUL

A vigilância sanitária

apreendeu ontem à tarde
cerca de 100 quilos de carne

bovina e suína estragada em

um mercado no Bairro

Jaraguá Esquerdo. O órgão
informou que a carne estra

gou porque foi mantida em

temperatura inadequada. O
produto apreendido foi
levado para o aterro sanitário
de Brusque. A vigilância
soube do problema por meio

de denúncia de consu

midores que desconfiaram do

problema devido ao cheiro
exalado. O fiscal sanitarista

José Carlos da Silva disse que
o estabelecimento pode ser o

açougue interditado por não

estar adequado às normas

sanitárias. Também informou
que os proprietários do
mercado possivelmente
pagarão multa pela infração
cometida, mas que o valor
não foi definido.

LINGÜIÇA - Na manhã

PIERO RAGAZZI/OCP

�

ulf�
Fiscal transporta carne estragada até o aterro san�ário de Brusque
de ontem, a vigilância tam

bém recolheu uma amostra de

lingüiça em uma casa do
Bairro Três Rios do Norte. O

pedreiro Adelíno Koslowski,
31, acionou o órgão por sus
peitar que um pênis de gato
estava misturado ao em

butido.
Adelino conta que, na

semana passada, comprou três
pacotes de lingüiça junto com
um vizinho, no Bairro Nereu
Ramos. Ao provar um dos
embutidos, o amigo encon-

trou algo cujo formato e cor

assemelhavam-se ao órgão
genital de um felino.
A amostra foi enca

minhada à Cidasc (Campa,
nhia Integrada de Desenvol
vimento Agrícola de Santa
Catarina) de Florianópolis
para análise. O fiscal sanita,
rista José Carlos da Silva disse
que a pré-análise feita por
uma médica' veterinária do
órgão teria constatado que a

amostra tratava-se de parte
um nervo do suíno. (DZ)Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-----------------------------�---"

II 61 TERÇA-FEIRA, 17 de abril de 2007

Entrega'de Alimentos
DIVULGAÇÃO

Cerca de 40 famílias foram beneficiadas com cestas básicas,
de 2Q a 30 quilos, no último domingo. A entrega foi feita na

Comunidade Nossa Senhora do Rosário, em Nereu Ramos.
Os �limentos são provenientes de doações e da ação
beneficente do evento de rock promovido no bairro, que
arredadou cerca de 660 quilos. Conforme a responsável pela
Past6ral da Social da Igreja, Benta de Lurdes Scheochet, a

entrega é feita sempre no terceiro domingo domês e o critério
de seleção é de acordo com a necessidade das famílias.
"Avaliamos o número de filhos e se a família tem ou não uma

fontci de renda", informa.

"lRisco Social"
Estudantes da Unerj visitarão família de todos os

bdirros de Jaraguá do Sul para levantar dados
,

referentes a atual situação da comunidade. Os
bolsistas do Artigo 1.70, que estão em pendênêía com
o serviço vo(untá!io, devem confirmar o agen
damento de datas e horários para treinamento para
o projeto. A primeira etapa da pesquisa foi realizada
n� período de 30..de novembro de 1996 e fevereiro
1997. O crescimento acelerado do município, a

imigração e os resultados de pesquisas envolvendo
jovens estudantes apontaram para a necessidade
imediata de uma nova etapa da pesquisa.

! Vªcinação
I '-

I Pc campanha Naciona} de Vacinação do Idoso acontece

entre os dias 13 de abril a 4 de maio, quando a população.

I
.

acima de 60 anos receberá a vacina contra a gripe. Todos
os municípios do país são orientados a imunizar pelomenos
70%, de sua população idosa. Em Jaraguá do Sul são cerca
de Cgl mil idosos. As doses da vacina já chegaram ao

município e a Secretaria de Saúde está se preparando para
a campanha. A imunização é gratuita e estará à disposição
em todos os Postos de Saúde e no Clube de Idosos, sempre
das 7h30min até as 17h . No dia 28 de abril todos os Postos
de Saúde estarão atendendo em horário especial, com a

mobilização de todos os funcionários.

.·LOTERIAS

• Megasena • Quina '-
.'

.:..
...

cQncurso: 858
concurso: 1739
16-38-4 -76-78

4," 18 � 23 - 31 ... 37", 54

concurso: 4130
concurso: 714 1° - 28.101
09 - 15 - 29 - 32 - 34
35 - 48 - 49 - 55 - 60
61 - 66 - 69 - 71 - 87
90_ - 91 - 93 - 97 - 98

2° - 02,342
30 - 14,993
4° - 31,307
5° - 00,138

Carteira
A Secretaria d/Jsaúd� de

J araguá do Sul lembra da

obrigatoriedade de profis
sionais manterem atualizada
a carteira de saúde, Os
documentos exigidos para a

confecção são a carteira de

trabalho, o Atestado de Saúde

Ocupacional e uma foto 3X4,
Para mais informações o

telefone é o 3372.8409,

Trabalho
Inicia esta semana o PIT

(Programa de Incentico ao

Trabalho), na Secretaria de
Desenvolvimento Bco
nômico de [araguá do Sul.
São 16 bolsistas, commais de
16 anos, que participam de

palestras e aprendem sobre

serv�os gerais de manu

tençao e limpeza. O objetivo
é promover a qualificação
profissional. Informações no
3372�8091.

Alevinos
Os interessados em ad

quirir alevinos têm somente

até amanhã para requererem

s�el
pedido. A entrega

a ntecerá no dia 20 de
ab�U. TilápiaNilótica, Carpa
Capim, Carpa Cabeça
Grande, Carpa Prateada,
estão entre as espécies

dispo�n.í,
veis. Informações

pelo t \efone 3372-8113. O
Progr/:'ina de Alevinos
benefi 'a também toda a

comunidade.
O)
r'

Apevi nos Bairro
Os pontos críticos da Lei

Geral da Micro e Pequena
Empresa vão ser discutidos
durante mais uma edição
do programa Apevi nos
Bairros, que acontece hoje,
às 19h30min. Totalmente
gratuito, o evento é uma'

iniciativa da Apevi com
apoio da Acijs, Prefeitura,
Acrevi e Sebrae, e terá

como local a Recreativa

Menegotti, ao lado da es�

tação de tratamento do
Samae. Aberto a todos os

empreendedores e inte

ressados, o APEVI nos

Bairros traz para debater o
tema o contabilista Paulo

Henrique Felicioni. Mais

informações pelo telefone
(47) 3275�7024.

Homenagem
A Comunidade Nossa

Senhora do Rosário, em

Nereu Ramos, fará durante
todo o dia de amanhã

celebrações para lembrar o
aniversário de um ano de
falecimento do Padre
Aloísio Boeing. A primeira
missa será às 9 horas da
manhã. Outra celebração
será às 16 horas e à noite a

missa acontece às 19h30.

DIVULGAÇÃO

Festival Estudantil da Canção
Encerram hoje as inseri

ções para participar do
Festival Estudantil da

Canção. As escolas interes
sadas devem se inscrever no

site da Fundação Cultural

(http://cultura.jaragua
dosul.com.br). O evento

reúne estudantes da Rede
Municipal, Estadual e

Particular de Ensino de
Jaraguá do Sul. Para este

Treinamento para voluntários
Cerca de 20 voluntários participararn de um

treinamento realizado pela Defesa Civil de Jaraguá do
Sul no último sábado, na sala de reuniões da Prefeitura
MunicipaLà�Jar�guá do Sul. A infornl:::tção é do více
presidente da eomdec (Coordenadoria. Municipal de
Defesa Civil), Carlos Alberto Dias. Os voluntários
ficaram durante duas horas em aula, para obter noções
de Primeiros Socorros. A aula foi ministrada pelo Corpo
de Bombeiros de Jaraguá do Sul. De acordo com Dias,
a partir do próximo dia 20 de abril, todos começaram a

atuar junto a Defesa Civil do Município.

ano, o festival está dividido
em três categorias: do 1° ao
5° ano, do 6° ao 9° ano e o

Ensino Médio, Univer
sidades, Centro de Educação

.

de Jovens e Adultos, Centro
WEG, Senai, SENAC e

SESI. Cada instituição
poderá participar com

apenas um representante
por categoria. Informações
no telefone 3275 � 1300.

Concurso
Conselho Regional de

Contabilidade de Santa'
Catarina abriu as inscrições
para o concurso público
destinado ao preenchi
mento vagas e_ reserva

técnica do quadro de
funcionários. Os interes
sados têm até 4 demaio para
se inscreverem, exclusi
vamente pela internet

(http://www.crcsc.org.br).

O CORREIO DO POVO
I

POLICIAL
Atropelamento
No sábado, um homem
acusado de roubar um

automóvel atropelou uma

família durante a fuga, em

Crlciúrna As vítimas foram
atropeladas quando ROdrigo
Elizeu, 22 anos, tentava
escapar da Polícia Militar,

OBITUÁRIO
Faleceu ás 13:00h do dia
14/04, o senhor Victor
Ranghetti com idade de 69
anos, O velório foi
realizado no Salão da
Igreja- Nossa Senhora da
Saúde e o sepultamento
no cemitério da mesma

localidade,

Faleceu ás 01 :30h do dia
14/04, o senhor Antonio
Lankewicz com idade de
27 anos, O velório foi
realizado em sua

residência e o

sepultamento no cemitério
Santo Antonio,

Faleceu ás 05:35h do dia
14/04, a senhora Edith
Drews Hornburg, com
idade de 76 anos, O
velório foi realizado na

comunidade São Lucas e

o sepultamento no

cemitério do Jaraguá 99,

• INDICADORES ECONÔMICOS )

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

\2

.

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,019 2,021 It

PARALELO 2,11 2,21 It

TURISMO 1,970 2,127 It

to

,.
"

EURO

I COMPRA VENDA 3�

2,7555 2,7574 I ��

I�l

• BOLSAS DE VALORES ro

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA 48.921 2,08%
11 DOW JONES IN. Yorkl 12.720 086%

11 MERVAL' (B. Aires) 2.224 0,54%
11 NIKKEI (Tokio) 17.628 1,52%

fj

,
'

.1
s .

• CUB abrilClU1li1f1411d
0,6242% R$ 792,88 �
---------- !.

Prezados Senhores,
A Comissão dos Jovens Advogados da 23" Subseção da OAB/SC, têm o prazer em convidá

los a participar da Palestra
"

RELACIONAME�TO COM O CLIENTE"

Ementa: A recepção ao cliente. Tratamento adequado e elaboração de procuração,
contrato de honorários e outros instrumentos. A preparação do trabalho solicitado pelo
cliente. Condutáética do advogado e obetíiência ao Estatuto da Advocacia e da OAB e

respectivo Regulamento Geral, bem como ao Código de Ética e Disciplina. Cobrança
de Honorários e Prestação de Contas. Derrota Judicial: como lidar com o cliente.
Comunicação de atos e andamentos Processuais.
Data: 17 de abril de 2007
Local: Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul - ACIJS
Horário: 19:00 horas
Ministrante: Dr. Paulo Marcondes Brincas - Vice-Presidente da OAB/SC
Realização: Comissão de Jovem Advogado
Inscrições: Salas da OAB (Justiça Federal - Justiça do Trabalho - Fórum e CPL)
Taxa de Participação: R$ 15,00

A presente comissão conta com a participação de todos os jovens advogados
inscritos nesta subseção, com o intuito de promover, além da capacitação
profissional, um momento de -integração,

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Comissão do Jovem Advogado

Subseção de Jaraguá do Sul- SC .

f-,
) ... ,

,.1

. r� � �� � �� ---------------------------------
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PRIMEIRA DERROTA: JARAGUAENSES NÃO CONSEGUEM SUPERAR A FORTE MARCAÇÃO PAUL

TERÇA-FEIRA, 17 de abril de 2007

• LINHA DE FUNDO par Julimar Pivatta
..:""�

Fundo do poço
..� �

Quando se acha que nada poderia piorar, acontece outra tragédia. A '
.
.

derrota de virada para o Próspera só confirmou a péssima campanha ,
;

do Juvemus no returno. Dá até para pensar em como uma equipe <
"

':0-,

dessas fez um excelente turno? Ou como uma equipe dessas
-;
...

conseguiu decair tanto no returno? O presidente Lio Tironi
-

esbravejou depOis do jogo com alguns atletas. Até tem certa razão,
mas será que foi isso que fez com que o time caísse tanto de

produção? Era visível também' o abatimento dos jogadores depois
da partida. Resta a eles tentarem sair de cabeça erguida, vencendo
o Figueirense domingo.

Basquete Futsal
A equipe infanto-juvenil Neste fim-de-semana,
masculina da Unimed/FME aconteceu a 1 a fase da 6a
não teve sorte na estréia do Copa Santa Catarina de
Estadual. Jogando com uma futsal feminino sub-16. Os

equipe mais jovem, os jogos aconteceram em

jaraguaenses foram Balneário Camboriú e duas
derrotados pelo Ipiranga equipes da região estiveram

(64x39), Bandeirante presentes. No confronto
:j�

(75x72) e Joinville (107x65), direto, melhor para
:SJá neste sábado é a vez da Guaramirim, que bateu

equipe juvenil estrear, fora Corupá por 5x2. As equipes 'TI'

de casa, contra ItajaL se preparam para o
, '

microrregional da Olesc.
:"'r:

Sub-13
'..:J.'

A equipe Aurora/CEJ/FME
_,��,

sub-13 masculino estreou
' J,j�

no fim-de-semana no

rff*t
rI:J

Estadual, em São Bento do la
Sul. Eles venceram Timbó

:.8'1
por 1 Ox1, empataram em

6x6 com o time da casa e .5PDRi tINiER
�1I

perderam para AABB por
14xO. Este último é o líder JARAGUÁ DO SUL

da competição, com nove ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL .'�
pontos. Os jaraguaenses Rua Reinaldo Rau. 340 sala 4 - Centro
têm quatro, junto com São Fone: 3055-2656

,
Bento do Sul.

,ri
,'l\-,

;li'.!
- :k�(f
'o

.c'-. _' 'O")!-')
...:::lk

Malwee, do ala Augusto, não foi feliz ontem e perdeu a primeira partida na Liga Nacional, fora de casa, para o São Caetano

'�Malwee perde o primeiro jogo
da Liga em São Caetano do Sul
Próximo desafio dos

jaraguaenses será
sábado, fora de casa

contra o líder Minas

SÃO CAETANO DO SUL

A Malwee conheceu,
ontem à noite fora de casa,
a primeira derrota na Liga
Futsal. Depois de vencer a

ues, em Caxias do Sul no
I

sábado, por 5x4, os jara
guaenses foram surpre
endidos pelo São Caetano
ontem, e perderam por 2x 1,
com todos os gols marcados
no segundo tempo. Agora a

equipe se prepara para o

terceiro desafio na Liga
2007, no próximo sábado, às

18h15, contra o Minas, em
Belo Horizonte, com

transmissão da SporTY.
O primeiro tempo foi de

muita marcação de ambos os
lados. As equipes se estu

daram no começo do jogo,
com o time da casa com mais

posse de bola e a Malwee
buscando os contra-ataques.
A primeira chance boa dos

jaraguaenses foi aos nove

minutos, quando William
recebeu na esquerda e

chutou forte, mas o goleiro
Higor de-fendeu. As 11,
Serginho pegou de primeira,
sem pulo, e acertou o

travessão do São Caetano.
O time da casa teve a

chance de abrir o placar no
fim do primeiro tempo, mas

Enxadrista conquista
título catarlnense
JARAGUÁ DO SUL

Jaque.line Pamplona Cor
rêa conquistou, no fim-de

semana, o título catarinense

sub-18, na etapa do Estadual
de Xadrez que aconteceu em

Blumenau. Com o resultado,
ela garantiu vaga para ao

Campeonato Brasileiro, que
aC9ntecerá no próximo mês,
emMatinhos (PR). Na etapa
do fim.de-semana, Jaqueline
venceu seis partidas, urna a

� mais que Suelen Staloch.

DIVULGAÇÃO

Tiago defendeu com o pé.
Depois do intervalo, a.

Malwee tentou melhorar
ofensivamente, e aos 5'50,
Chico perdeu gol na cara de

Higor, Mas quem mareou

primeiro foi o time da casa.

Aos 6'22", Rafinha cobrou
falta e Binho chutou
rasteiro, no canto de Tiago.

'

Faltando seis minutos para

terminar, Xande entra corno
goleiro linha. Mas os

paulistas chegaram ao

segundo gol aos 16'17".
Humberto driblou quatro
vezes antes de chutar forte,
sem chances para Tiago. A
Malwee então trocou Xande

por Chico no gol linha e

descontou aos 19'28", com
Caça.

TAÇA POMERODE

Vitoria empata
fora de casa

OVitória empatou em 1x1
corn o Vera Cruz, fora de casa,
e ocupa a terceira colocação
da Taça Pomerode, com oito

pontos ..Já o Flamengo foi

goleado em casa pelo Água
Verde de Pomerode por 6x3 e

ocupa a lanterna. Nos

aspirantes, o Vitória continua
na liderança, depois da
goleada por 4x 1 no Vera Cruz.
O Flamengo fez 4xO no Água
Verde e é o segundo. Ambos
'têm nove pontos.

NATAÇÃO

Ajinc fica em

4° no absoluto
A equipe Ajinc/Urbano/

FME terminou em quarto
lugar no Campeonato Estadual
Absoluto - Troféu Fita Azul,
que aconteceu em Palhoça.No
total, os jaraguaenses con

quistaram 14medalhas, sendo
duas de ouro, nove de prata e

três de bronze. O próximo
desafio será a la Etapa do
Campeonato EstadualMirim/
Petiz (9 a 12 anos), que
acontecerá nos dias 28 e 29 de
abril, em Florianópolis.

GUARAMIRrM

Começou, neste ii��de-
I{)semana, a 2ª fase do Cam

peonatoMunicipal de Futebol
Suíço - Romeu Butschardt.
Pela Chave A, o Beira Rio saiu
'na frente vencendo o Cruzeiro
por 1xO. Já 0'1, Jagunços e

Serenata ficaram no 2x2. Pelo

Grupo B, o Beko's goleou o

Oeste por 5x2 e o Figueirinha
bateu oMM por 2xl. Na C, o
Valcanaia fez 3xO no Cruz
Azul e o The Fox perdeu por
6x3 para o Real Player/A +

Gelada. E na O, Brida fez 5x1

·}r

no Sevilha e, Real Player'
bateu'O&cG;emistas de Gu��:}
ramirim por 5x2. A corri>:

- r

petição segue no próximo
Sáb.ad�i�m jogos a partir das
15h em quatro campos. , ';:

Pelo Municipal de Fiits�"
":,':�',;>""1it'

Sêriior - Taça Alzerniro
Vicente Vieira, já conhece GSA.
finalistas. Na próxima sexta-ir

feira, a par-til' das 19h30 n�.i::
Ginásio Rodolfo J ahn, ViUrl i
Amizade' e Magna Logísticav
decidem o terceiro lugar. Logo :'

em seguida, Drogalev -�,UJ
Reba's Master fazem a final, �

.r:»

. ff.

Atletismo participa
de torneio em SP
JARAGUÁ DO SUL

Dois atletas da Apa/
Malwee/FME participaram,
no fim-de-semana, do 30
Torneio da Federação P<fU� ,; ,

lista de Atletismo. Mirielly
Cristina dos Santos ficou com
o terceiro lugar nosalto com

vara e com o quarto nos 100m
com barreiras. Willian Bar
rionuevo ficou em quinto
lugar no salto em distância"
ficando a nove centímetros
da marca para o Mundial.

.

,OJ

ARQUIVO/PIERO RAGAZZI/OCP ,o;
Ji

,

Mirielly�bronie no salto com varáA�
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DOWN Hill: BOM PÚBLICO COMPARECEU AO PICO DA MALWE PARA ACOMPANHAR A PROVA

Pilotos de todo o Estado participaram da segunda etapa, que aconteceu no fim-de-semana, no Pico da Malwee

�tap� �stadual �ate r�corde de

inscnçoes em Jaragua do Sul
.

ficou em 136 que, segundo o

organizador Cristiano "Ca
neta" dos Santos, foi recorde
na competição. "Temos um

ponto bem localizado e com

uma boa pista e acesso a�
topo. Nossa infra-estrutura é"
muito boa e isso ajuda na

organização e a chamar
pilotos", disse Caneta.

O organizador também se

surpreendeu com o bom
público que esteve lá. "Esta é
a décima etapa que fazemos
aqui em Jaraguá do Sul. Com
o apoio que temos,

conseguimos fazer sempre
uma boa prova", comentou
ainda o organizador.

Na principal prova do fim

d�semana,
a categoria elite,

o r�\l.(ato de SchroederMarkolf
B trhtold foi o mais rápido e

ficeJu com o título da etapa
com o tempo de 2min26seg44.
Logo depois veio Doran
Cattani, com 2min3SsegSO e

Felipe da Costa, com

2min36seg4S. Na Junior, o
vencedor foi Bruno Spader,
com 2min4Sseg3 7, seguido de
Guilherme Hacke (Zrnin-
46seg22) e Samuel Brunken
(2min47seg39).

Na master, Caneta levou
a melhor com 3minOOseg06,
com Roberto Krutzsch em

segundo (3minOOsegS8) e

Jacques dos Santos (3min
OSseg93). Nas outras cate

gorias, os vencedores foram -

Tiago Dalri (juvenil),
Rogério Pauli Júnior (São
Bento do Sul), Bruno Dias da
Silva (estreante) e Mickele
Innella (estreante juvenil).
A organização da etapa

teve apoio de Associação
Jaraguaense de Bikers, FME
Jaraguá do Sul, Corpo de
Bombeiros Voluntários,
Malwee Malhas, Moldemaq,
Turnes Bike Shop, Over
Bike, Sol Paragliders, Pes

que Pague Colonial e

Hospital e Maternidade
Jaraguá.

Foram 136 pilotos
no fim-de-seniana,
na segunda etapa
do Catarinense

JARAGUÁ DO SUL

A expectativa dos
organizadores da 2a Etapa do
Campeonato Catarinense de
DownHill, que aconteceu no
fim-de-semana, no Pico da
Malwee em Jaraguá do Sul,
foi superada. Eles esperavam
a participação de cerca de
lOO pilotos, mas o número

Quatro empates na

abertura -do Varzeano
JARAGUÁ DO SUL Atlético lxl Bazar do Rau/Lu

O equilíbrio foi a tônica Modas (A) e Botafogo 3x3
da primeira rodada do 250 Galácticos (D).
Campeonato Varzeano de No próximo sábado, segue
Futebol- Raul Valdir Rodri- a competição. No-campo do

gues. Das seis partidas, qua- Flamengo tem Rubro Negro
tro terminaram empatadas. O x Here Internacional;Nicopel
único OxO foi entre Nostra (A) e Metalúrgica TS x JJ
Incorporadora e Estrada Bordados (E). No João Pessoa

Nova, pelo grupo F. Os outros Amizade/Rozzaco x Operário
resultados - Brandenburg (D) e Barrabaxo/Tranze o Pé
5x2 Amaury Motos (Chave x Juvenil Caxias (B). E no

E), Kiferro Ix l, Juventude/ Garibaldi tern Serysyl x Jogo
ADD Makler/Bar do Paraná Bonito (F) e Garibaldi x
(B), Gesso [araguá Jxê ):;';'" <.,., \, :i Li.'l�ât;'��tislÍ (e). A
Verde/Consistem (C), rodada começa às 13h4S. Brandenburg (branco) venceu o Amaury Motos por 5x2, pelo Grupo E

O CORREIO DO POVO �,

Juventus perde mais
uma e segura lanterna
JARAGUÁ DO SUL edição, a reunião no clube

não havia terminado e a

decisão deve ser divulgada
hoje.

O tricolor até saiu na

frente, abrindo 2xO corn
Ferreira e Rodrigo Paulista,!
mas permitiu a virada do':'
Próspera, que agora Se

mantém com chances de
permanecer na elite do
futebol catarinense. Já o

Moleque tem pela frente o

Figueirense, em casa no

próximo domingo, para pelo
menos tentar terminar o

campeonato com uma derrota.
Na lanterna do returno, o

time caiu para a sexta
colocação geral, com 29
pontos, sendo 25 conquís.
tados na bela campanha do
returno.

O J uventus continua
ressuscitando os times que
estão lá embaixo da tabela.
Desta vez foi o Próspera. Com
a goleada por 4x2, de virada,
o Moleque Travesso, que não
aprontou mais no segundo
turno, agora segura a lan
terna do returno, com apenas
quatro pontos em dez jogos. O
tricolor não tem mais

pretensões no campeonato,
mas mesmo assim a diretoria
não gostou do resultado.

O presidente do tricolor,
Lia Tironi, disse à Rádio
[araguá, depois do jogo, que
estava insatisfeito com alguns
jogadores e que hoje poderia
dispensar até 11 atletas. Mas
até o fechamento desta

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCORREIODOPO

PRESIDENTE DA FECAM
FAZ BALANÇO POSITIVO
DA 10a MARCHA A BRASíliA
EM DEFESA DOS MUNiCíPIOS ®

B
DIVULGAÇÃO FEr

ESTIMATIVA: 985 MILHÕES DE PESSOAS·AINDAVIVEM'EM CONDiÇÕES DE EXTREMA POBREZA
,

Relatório aponta redução no índice de pobreza
No Brasil, 7,5% da

população vivia
com menos de
US$1 por dia em 2004,
e 21,2% com

menos de US$ 2.

WASHINGTON

A proporção mundial de

pessoas em extrema pobreza,
que vivem commenos de US$
1 dólar por dia, caiu pela
metade entre 1981 e 2004. O
índice passou de 40,6% para

18,4%, de acordo com o re

latóri� Indicador do Desen

volvimento Mundial 2007,
divulgado pelo Bird (Banco

Mundial) .Estima-se que 985
milhões de pessoas ainda
vivem nessas condições. É a

primeira vez no período que
esse número cai abaixo de 1
bilhão. Em 1990, 1,25 bilhão
de pessoas viviam em extrema

pobreza.
Esse progresso não ocor-reu

de forma igual. Enquanto a

Ásia apresentou queda
significativa nas taxas de

pobreza, a América Latina, o
Caribe e a África, registraram
aumento no número de

pobres nesse período. Con
forme os dados apresentados
no relatório, em 1993 cerca

de 8,4% da população da
América Latina e Caribe, ou
39 milhões de pessoas, se

encaixavam na definição de

extrema pobreza. Em 2004,
esse índiee passou para 8,6%,
ou 47 milhões de pessoas. No

Brasil, cerca de 7,5% da

população vivia com menos

de US$ 1 por dia em 2004, e
21,2% com menos de US$ 2.

O número total de

pessoas, que vivem com US$
2 dólares por dia, passou de

2,64 bilhões em 1990 para

2,55 bilhões em 2004, quase
a metade da população do
mundo em desenvolvimento.
Na América Latina e Caribe,
o índice caiu de 26,2% da

população em 1990 para
22,2% em 2004. Mas o

número absoluto de pessoas
nessas condições aumentou, _

passando de 115 milhões para
121 milhões.

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso ..comlcontato@poracaso.com
, "NãO esqueça: arç�cadações até dia 1} de maio, no
';Correio do Povo. ,'.'

'

Katia Bertoldi, em momento do churrasco promovido pelo curso de direito
da UNERJ

NOlTE ARABE NO SCAR LOUNG,E
"

.

Os irmão. Neni e Luciano Junkes anuhd�1TI para 2t�'EHibril a
1a Noite Arabe do Scar Lounge EHwJ"Ja noite a casa estará no
clime através de decoração; Ê/MÚI�ica além de diversos
arguilés e um buffet livre coin O:dm,:maís .

de 16' opções
gastronômicas, O valor por pessoa será de 35 reais, maiores
informações através do fone 8405 7339.

O NOVO DO WHITE STRIPES
.
O duo White Stripes confirmou em seu

site a data dê'lançaménto de seu sexto
álbum. Icky Thump chega às lojas dia
19 de junho. pelo selo hype XL

Recordings. A novidade deste álbum é
a utilização de uma gaita-de-fole por
Jack White, que já no anterior usara
uma marimba.

A CONTINUAÇÃO DE TRAINSPOTTING
Depois de anos prometendo, o diretor Danny Boyle
finalmente dá uma boa notícia ·em relação à continuação do
filme Trainspotting (1996). Segundo ele todo o elenco
principal já assinou contrato para voltar, na continuação que
se baseia no romance Porno, de Irvine Welsh � o livro reúne
todos os personagens do filme original em uma situação 10
anos depois do relatado.

ESTREANDO
Nova estréia nacional confirmada para nossas salas de
cinema! Cinéfilos e fãs de aventura poderão curtir de primeira
Homem Aranha 3, que a partir de 04 de maio estará tendo
exibição em Jaraguà do Sul pela Arco Iris Cinemas junto ao

circuito nacional da película.
16/04/07, 16:46

OS 30 DE JARAGUÁ
Atentem às prateleiras! É amanhã o lançamento do Iiv
Contos jaraguenses, pela Design Editora.
compilação de 30 centos de 30 escritores da cída, �

marca a enfim criação de identidade literária pa
Jaraguá, que como dita pelo colega Carlos Schroee
"Saiu do realismo das ruas-cinzas e dos zumbidos-de
máquinas para o campo floral do hipotétic.
Celebremos!

ÀCABO
Jaraguaenses do centro já podem a partir deste rr )

contar com serviço de acesso à web via cabo. A N

Jaraguá agora oferece o Virtua, e passa a s

alternativa à quem busca navegação em banda larga

Wilson Gomes em companhia da filha Suelen

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SANT CATARINA
� r

J tIAÇAO: PRESIDENTE DA FECAM fAZ UM BALANÇO POSITIVO '/

Previsão é de R$ 35 mi
. '" .

para os mumcipios
Santa Catarina foi
uma das maiores
comitivas Estaduais
com 350 participantes

FLORIANÓPOLIS

O compromisso assumido

pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, de que ainda
este ano seja elevado de

22,5% para 23,5% o FPM

(Fundo de Participação dos

Municípios), é considerada a

maior conquista da 10ª
Marcha a Brasília em Defesa
dos Municípios. O aumento

de 1% representa mais R$ 35
milhões por ano nos cofres dos
municípios catarinenses.

"Este foi um avanço em nossa

pauta de reivindicações",
considerou o presidente da
Fecam (Federação Catari
nense de Municípios), José
Milton Scheffer.

Ao fazer um balanço
positivo da décima edição da

Marcha, Scheffer classificou
como "uma das melhores e

talvez a maior de todas" e

ressaltou que o evento é "um
momento em que as reivin

dicações ganham eco no

Municipalistas pediram apoio ao Fóru� Parlamentar Catarinense

centro do poder nacional". A guma coisa, ou tem se criado
presença de mais de 350

catarinenses, entre prefeitos
e vices, vereadores, secre

tários municipais e represen
tantes de associações micror
regionais, foi considerada co
mo uma das maiores comitivas
estaduais,

N a Capital Federal, as

lideranças municipais do
Estado se reuniram ainda com
o Fórum Parlamentar Cata
rinense. Os prefeitos querem
ser ouvidos antes da votação
de projetos que envolvam os

.

. /'. "

rnumciptos, uma vez que a

história recente temmostrado

que a cada votação no Con

gressoNacional os municípios
brasileiros têm perdido al-

algum órgão ou atividade que
acaba sendo custeada pelos
cofres municipais", afirmou o
presidente da Fecam. Se

gundo ele, os parlamentares,
em sua grande maioria,
comprometeram-se em apoiar
a pauta municipalista.

Ao final do' evento, rea-

�liza.
do entre 10 e 12 de abril,
i elaborada a Carta da X
archa a Brasília em Defesa

dos Municípios. O docu-
mento foi entregue ao

subchefe da Casa Civil para
Assuntos Federativos, Vicen
te

lrevas, para garantir apoiodo povemo Federal aos

piel-OS dos municípios.
(CNR/ADI)

Missão empresarial vai
,

para Alemanha e India
FLORIANÓPOLIS

Uma missão empresarial
catarinense liderada pelo
presidente da Fiesc (Fede
ração das Indústrias de Santa
Catarina), Alcantaro Corrêa,
embarcou na semana passada
para a Alemanha. Cerca de
19 pessoas levaram a res

ponsabilidade de divulgar o

Encontro Econômico Brasil
Alemanha 2007, que será

realizado em Blumenau no

mês de novembro. Da pro

gramação agendada para a

Índia particípará apenas um

pequeno grupo, que segundo
Corrêa "pretende criar novos
canais de relacionamento
buscando a aproximação de
Santa Catarina com aquele
mercado".

Em Hannover a comitiva

particíparé da maior feira \

mulríssetoríal do mundo e

ainda visitará Berlim e'
Frankfurt. Além de mostrar o

potencial de negócios com

Santa Catarina', os em

presários levarão informações
sobre a infra-estrutura do

evento, com dados sobre

hospedagem, transporte e

segurança.

"Queremos atrair empre
sários alemães para virem ao

encontro em novembro, que
será o primeiro a ser rea

lizado fora de uma capital
brasi-leira", destaca o presi
dente. "Também vamos res

saltar que o evento contará
com a partícipação de.
empresários de todo o Brasil,
com grande potencial para
compra, venda ou trans

ferência de tecnologia",
acrescenta Corrêa. Em

Berlim, os empresários têm
encontro com o embaixador
Luiz Felipe de Seixas Corrêa,
na Embaixada do Brasil. Em
Frankfurt, reunião com 15
câmaras da indústria da
quele país. (CNR/ADI)

Governo participa
de programa

Santa Catarina será o

primeiro Estado a participar do
Programa Nacional de Pro

teção ao Conhecimento da
ABIN (Associação Brasileira
de Inteligência). Hoje, às 9h,
técnicos da ABIN virão a

Florianópolis ministrar um

treinamento para profissionais
do Ciasc (Centro de Infor
mática eAutomação do Estado
de SC). O objetivo do treina
mento é fornecer condições de
proteger seu conhecimento e

criar metodologias de
segurança para a comunicação
interna. De,acordo comHugo
Hoeschl, presidente do Ciasc,
o Estado guarda informações
valiosas, com os 30 anos de

informações tríbu tárias
detalhadas, além de boletins
de ocorrência e registros de
multas. O Programa prevê a

sensibtlízaçâo de pessoas, a

elaboração de diagnósticos e

a normatização de proce
dimentos. (SECOM/SC)

O CORREIODO PÔV(

Pelo Estado
Governo trata de recriar age",�a posit·i,va.
Qcentro Admirtistrativo do Estado pretende estabe.le�F uin! ��dél�J;���tiva , •

antes que chegue a metade do ano; Algo como o.lançamento, ou,me1hor"a
apresentação pelo governadorLuizHenrique, de 15grand� ptoje.toSi(p� des�"olvi.7 -:.!
mento. Que vão desde questões j� adiantadas como a.�luç�p 1'��-9�'��� rogp�:_
ário ao Porto de Navegantes em parcena cornea iniciativa piivaª�'���::eI)ti'avad� -.

questões das marinas, a ser embutida no Plano de .ç;en.m�e�to�Cos�qi_ e. d� .

pedagiamento da SG40f Passando pelas já anunciadas crlàção-dê_¢nJSf� Baf'
.

:

tânico e implantação do governo eletrônico. Seria urna espécie a�PAC catarinense, _

nesses tempos de reaproximação ao Planalto, focado em inffa-eStrllhlra'para -escQar
a produção industrial e na incrementação do turismo. Comona versão federal, com+
binando investimentos públicos e privados. No plano político, a formatação de pa
cote representaria a tentativa de neutralizar a agenda negativa da oposição, baseada
no quadrimestre empatado pela votação da reforma administrativa, preenchimento
de cargos de confiança e negociação de recursos federais.

''A cota pessoal para as regionais de [oinville,
Criciúma, BalneárioCamboríú e Lages é de uma
infelicidade sem tamanho. Um desrespeito às

lideranças de cada região. Não encontro explicação
para esta burrice, incompetência, arrogância e falta
de humildade." A reação contundente ao Ioteamento
de cargos de quatro SDRs pera quatro principais
dirigentes da aliança governista é dodeputado federal
e vice-líder do PMDB naCâmara �QS Deputados,

.

Edinho Bez. Ele considera um-"erro estratégico". que .

o Conselho Político tenha atribuídoa LUizHenrique, .

EduardoMoreira, LeonelPavan eRaimundo. .

Colombo a escolha de nomes rias quatro SDRB: ,> 'r

Especiahnente porque, dada a sesmaria de Crídúma .

ao PMDB, a SDR de Tubarão corre orisco de fici,tt com
.

o PSDB (ou atéDEM). "ÉaúI�p.oSul qUl:!tql}..1:bB
poderia perder: sou.o único d�tãdo federqlfqu� .,,:
mora na cidade e oGenésio ("l,�plJtàdo es��4, t�;:\.
que tem a cara de Tubarão. Eles terãodedar lÍUlltâ

.. ,

'.
explicaçãoaos peemedebíetáase �soac0J:ltecer'���f�(. .

. maisoumenos nesse nível de acidez ,qu¢;Q dép1i�dQ'_ .

se preparoú.para jantar comgIS-pn,ttmi'à noite.::'7
.

. '", , ;,,, .,'. ",
.

.

Contra',spig6es:, .,', •. ,

O secretáriodé�st«do d9 PI�ejíUn�fitb,
•

. AltairGUidi;esc�réce:_que;qu�ao'Pref€i'" .

to de GriCi:iWna;�u�rlz�-o����s;dê
..

mais de 20 andares· rigorosamep.�é�;denlto
-

da lei;Apenas em 1974:ija�leglsl����i'dâ:�",
dade passou it definir limites de pâvimeIt-:
tos, lembra. O arQ,uitetb; que inªti$�ve por
conceito e estética profissional, é contra

espigões, observa que,poressas.e por ou
tras, é que as pessoas devem aproveitar a
novidade da elaboração participativa do
plano diretor. Para conhecer e. definir os
critérios que, depois, os prefeitos serão
obrigados a cumprir. ; . .

Posse na Fapesc
oprofessorDiomárioQueiroz assumiu apre
sidência da Fapesc ontem com porte e prestí
gio de secretário de Estado. Aliás, só não é de'
fato,porqueogovemoficou comdificuldades
de desdobrar uma nova pasta para Ciência e"

Tecnologia na última reforma.

Sem ranço, ao contrário
o presidente da Epagri,Mutilo Flores, con
vidou técnicos e pesquisadores de todo Es
tado para acompanhá-lo à posse na Fapesc.
Ele não quer mais saber de ranço pelo fato
dos recursos da pesquisa agropecuária te
rem sido acoplados à fundação. Ao contrá
rio, acha que a disputa por recursos fortale
ce a produção e a qualidade dos projetos.

Cinco indicados
Os empresários indicados por votação ele
trônica para concorrer ao Prêmio Personali
dade de Vendas da ADVB/SC são Antônio
Koerich, Augusto Dalçoquio, Marcello Pe
trelli, Paulo Cezar Maciel da Silva e Roque
Pelizzaro Júnior..

Equipe renovada
Novo procurador-geral de Justiça, Gercino
Gomes Neto, manteve apenas três dos 26
nomes que ocupam carges de confiança
na assessoria e nos centros de apoio aos

promotores. Os.que permanecem - e serão
empossados hoje junto com os novos eS
colhidos - são Femàndo da Silva Comíri,
Sérgio Rizelo e Alexandre Craziotin, O ex

procurador geral do Estado, Tycho Brahe
Fernandes, vai assumir a Coordenadoria de
Recursos doMinistério Público.

Fora do armário
Pela primeira vez, os questionários dos
recenseadores do IBGE incluem a opção
II

companheiro domesmo sexo". Será possí- , Prodetur SÓ para se
vel, portanto, dímensionar a quantidade de Governador Luiz Henrique desde semana
casais gays emmais de 4mil cidades brasi- .

passada dá como certa a liberação de recur-
leiras. Só as 129 maiores ficarão de fora. . soa do Prodetur .parl' se. Serão US$ 31 rni,-

Remendo
Ihões doBID sem pass.ar pelo BatlCO'd.Q Bra-
sil ou Caixa e apma40s dós.recut'S.Qs - que

É a prefeito, óbvio, que Jorge Boeíra é pre. não saem -,;.. para_-Qs detllé\i$ estaç;lQ�}do Sw·
candidato em Araranguá. '. Parainfra:-e�tru�a,;odqvúkia,n� lr}tor�: •
Associação dos Diários do Interior - ADI/SC •... ,;,:;, cóiu,�aaqj@CI'1Fso;�m:pi�
ADRIANA BAlDlSSARELU, COM CARLA DARIANO E PATRICIA GOMES/F�OruANOPOLlS i p{Úsélli LoclVrUBARÃO.··'

Associados: AGazàta • Blgoa�iJ tim 'Foco "' (j
.

. Correio do Povo,· Corre.lo Lageano· .cortelo do
.

.Sul· Oesláque·Catatlríénse �.O�nc>:Qa Qldsd.·;·
.

Dléno dá Manbl ·15IárlÇ) do Igui1QP:- "ierlo' O.
-.

Tempo· Folha da Cidade· Jo-rnal da Manha-�'
JQrnalO Iguassu • Municipio Dla·a·dla· NoUsul ,

• OAtlAntlco· Jornal Perfil· OVale· Sul Brasil·A
Tribuna· tribuna Catarlnense·Voz'Reglonal .
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D M já tem as 27

as inaturas pará a
.

falação da CPI

,SenadQ
b presidente da Câmara,

tflillndo Chinaglia, comentou
antm a iniciativa dos sena-

da�s
que colheram assinatu

ras para instalar, 'no Senado,
u CPI para investigar a

cri no setor aéreo. Segundo

C�'naglia,
não cabe a ele

jul ar os senadores. Apesar
dis o, cónsidera que não é

nefessário duas CPIs para

tra�ar do mesmo assunto. Ele

resbaltou que a Câmara

agJarda apenas a decisão do

SW (Supremo Tribunal

��deral) para instalar ou não
. I

.

a apr do Apagão Aéreo.I

�hinaglia disse temer que
a �mbate político nas CPIs

acJbe desmoralizando o

infituto das comissões de

inquérito do Congresso. Ele
j

PANO,

Chinaglia: "Câmara aguarda a decisão do STF para instalar ou não a CPI"

reclama que nas outras CPIs,
particularmente da legislatura
passada, havia muitos1discur
sos. "O que me incomodava é

que muito do que foi divul

gado pelas Cl'Is era trabalho
da Polícia Federal, e/ou do
Ministério Público. Aliás,
houve até vazamento de

informações de forma irre

gular, ilegal", lembrou. O

presidente espera que qual
quer CPI que venha a ser

instalada no Congresso, "em
. qualquer governo, se oriente

de maneira que seja um bem

para a sociedade".
Na avaliação do presi

dente, a polêmica em torno da
ePI do Apagão Aéreo não

deve atrapalhar as votações
em plenário.

p : GOVERNO E OPOSiÇÃO SE DIGLADIAM

, hinaglia
.

é contra duas
! ,

,
.

omissões no Congresso
CÂMARA DOS DEPUTADOS

I
':: Despreparo técnico e comportamental dos profissionais;

q A prospecção de vendas no mercadó' competitivo;
(�As operações de venda por telefone e Call Center;

� Preconceito no at�ndimento x empatia com o cliente;

q A superação de metas e resultados;
;.; Falta de objetividade, interesse, atenção e gentileza;
:: Desorganização de informações e processos;
[i Dificuldades de relacionamento com clientes;
( A venoa no processo porta a porta;

Linha Direta com ...

O Cliente

Única Apresentação

!:,;) Dinamismo Iiniciativa;
(;;) Fiexibilidade I Negociação;
{} Liderança I Motivação;

.

,;> Organização I Planejamento;
.

.,

',') Relacionamento Interpessoal;
(�� Tomada de Decisões;
(;;) Visão Sistêmica do Atendimento;
";;1 Controle do stress;

\:,;J Tolerância à Frustração.

Linha Direta <DOm ... o CliEir;;lte
I

�ia:?6 de Abril (Quinta-feira)
�orano: 20 h

1ração
Total do Evento: 1h ê 311min

ocal: Grande Teatro Scar
�

IngreslOs a venda no seguinte local: ��W
R: Ocfaviano Lombardi, n° 100
Czerniewicz· � (47) 3275 7024

R()'OI�ç6o;

Valores de ingressos:
Nucleados

R$ 26,00 a unidade

Associados Apevi-Adjs
R$ 28,00 a unidade

Demais Interessados:

R$ 40.00 a unidatle

�
APEVI

ASSow.ç..IOMSMJCROE.�..

PE®EHA$ EW.RfSAS00
.

VAL£DorrAPOCtl .

�

CORRErono POVO

Seres Humãnos�
�

Sereshumanos@via-rs.net

ACIJSC
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
DE JARAGuA 00 SUL

-
-

SEBRAE
-
-

Pelo menos 32 pessoas morreram ontem em um tiroteio,
incluindo o suspeito de ser o autor dos disparos, na universidade
Virginia Tech. De acordo com a polícia, houve dois tiroteios,
em dois locais distintos, na manhã de ontem. Para os policiais,
apenas um atirador foi responsável pelas duas seqüências de

disparos.
"É uma tragédia de proporções monumentais", disse Charles

Steger, presidente da Virginia Tech, que tem 26 mil alunos, e

está localizada a 390 quílôrnetros de Washington. Até o
tI

fechamento dessa edição, a polícia investigava se o atirador
cometeu suicídio ou foi morto por policiais. 10

Esse foi um dos piores crimes do tipo no campus
universitário dos EUA desde que Charles Whitman abriu fogo
do alto da torre no meio do campus da Universidade do Texas,
em Austin, em agosto de 1966. Ele matou 15 pessoas, incluindo J�
a mãe e mulher na noite anterior e deixou outras 31 pessoas
feridas.

O presidente George W. Bush se disse "horrorizado" com o

tiroteio e prometeu ajuda federal se for solicitada pela '(j
universidade.

Chávez reforça discurso anliamericano
o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, tentou usar a riqueza em petróleo para consolidar

o apoio' regional a políticas antiamericanas no encontro sobre energia que reuniu líderes sul
americanos ontem na Venezuela. Mas o encontro na ilha caribenha de Margarita acontece no

momento em que o continente vive clima de disputas por causa do etano!.

Atirador mata
ao menos 32
pessoas na

Virginia Tech

Foi um dos piores
crimes no campus
universitário

",

O CORREIO DO POVO �

2

J

ENCONTRO Os presidentes do Chile e da Bolívia, Michelle
Bachelet e Eva Morales, devem se reunir na Venezuela na

1 a Cúpula Energética da tomunidade Sul-Americana de

Nações. O encontro pode aproximar os dois países, que
têm relações diplomáticas estremecidas desde 1978.

RENÚNICA O primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki,
ficou feliz com a saída de seis ministros ligados ao clérigo
Moqtada al-Sadr. As razões da renúncia são a negativa de
Maliki em negociar a retirada das tropas estrangeiras e o

fracasso no combate à violência.

ENTRADA APROVADA O Tribunal Penal Internacional para
a Antiga Iugoslávia iniciou

�Igamento
do ex-ministro do

Interior da Macedônia, Lj be Boskoski, acusado de
assassinato e maus-tratos ivis albaneses na guerra de
2001. É a primeira vez que o tribunal julga um macedônio.

França

aViSOU�
E; A sobre 11/9

Os serviços secretos
i

neeses informaram aos Estados
Unidos sobre o projeto d ,I seqüestro e desvio de avião
alguns meses antes dos' tentados de 11 de setembro de
2001. A informação é do jornal "Le Monde", que publica a

ficha da espionagem francesa sgbre o seqüestro de um

avião por membros da AI-Qaeda e cujo conteúdo foi

passado à Embaixada dos Estados Unidos em Paris.
A nota interna dos serviços franceses é de janeiro de

200.1 e revela que integrantes da AI-Qaeda projetavam, junto
a talibãs e chechenos, o seqüestro e desvio de um avião. O
documento formula a hipótese de que o seqüestro seria de
um avião que decolasse da Alemanha para os EUA.
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Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, em pleno gozo de seus

direitos sindicais, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 24 de abril de 2007, às 13:00 horas, em primeira convocação, e
caso não haja número legal, haverá uma segunda cqnvocação para uma hora após, isto é, às 14:00 horas do mesmo dia e local, com qualquer
número de associados presentes, a qual será realizada na sede do Sindicâto, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225, nesta cidade, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

.

Leitura, discussão e votação do relatório de atividades da Diretoria do Sindicato, relativo ao exercício de 2006;
Leitura, discussão e votação do Balanço Financeiro e Patrimonial do Sindicato, relativo ao exercício de 2006, bem como o parecer
do Conselho Fis,cal e apresentação do balanço social;
Discussão e fixação das mensalidades e demais taxas;

.

Assuntos diversos do interesse da classe.

EXTRAVIO DE NOTAS

EXTRAVIADO BLOCO DE NOTAS FISCAIS DE
VENDA SÉRIE 01 MODELO 01 NR. 001 A NR. 025
DA EMPRESA LUIDGIIND. COM. DE MALHAS
LTDA-ME CNPJ 02.790.527/0001-92 E INSCRiÇÃO
ESTADUAL 253.783.631 CONFORME B.O. NR.
00050-2006-10-753 DE 27.11.2006.

)

Coeraros pau t'onvençôe; e esperácuíoss
.

Cel.: (51) 11422-7815
sereshumanos@viilArs.nt't

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Jaraguá do Sul, 16 de abril de 2007.

EDGAR HORNBURG
PresidenteAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Para serem publicadas nessa coluna, as fotos dever1
ser enviadas até sexta-feira pela manht
É obrigatório o envio em alta resolução.

'(

Por Franciene Fagundes
publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

30 3

Parabéns ao casal Eno e Ivone Porath pela passagem do
aniversário. Ele comemorou dia 12, e hoje dia 17 ela troca

idade. Quem manda os parabéns são os filhos Tânia Patrícia e

Carlos, e o genro Janey e a nora Cristiane

Parabéns a Sérgio Dallagnelo, que comemora

idade nova hoje. Quem homenageia é a esposa
.Sandra, e os filhos, Jonatl1a'n e Fernando

�'.
_'

c�
,.'

i. Completa idade nova no dia 18, a bela Emanuela Krueger. Felicitações dos
. � pais, Maria Helena e Waldir, do irmão Rafael, do noivo Rodrigo e da
� cunhada Ana
�'

• t,�
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Os jovens Roberto e Evelyn completam um ano

de namoro, hoje. Felicidades dos familiares Charlene comemorou o aniversário dia 16.
Parabéns e felicidades dos pais, irmãos, sorinhos

e o cunhado

O Pilotá da Papp Team

Racing (Papp Malhas -

Visuali's Comunicação
Vi$ual).,�duardo Papp,
volta aos treinos
depois de um grave
acidente na corrida de

IndaiaLApesar da�
�: --{'1%, �:,,, .

s;,,,_

fortes>âóres no bra�o
ele esta confiante para
a próxima etapa que
será realizada no

kartodtprllo
Internacional de
Joinville no dia 28 de
abril corn a Copa
Noturnâ"

Laureei Zatelll'aniversarlou dia 14. Feliz aniversário é
o que deseja os filhos, noras e netos Elvira B. Voigt completa 80 anos no dia 18.

Parabéns e felicidades de toda a família

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Columbia
Pictures está
em

negociações com o

astro Tom Hanks e o

diretor Ron Howard

para produzir "Anjos e

demônios", a
continuação de "O

código Da Vinci". O
longa-metragem
também será baseado
em um best-seller de
Dan Brown. A estréia

é prevista para o início

do ano que vem.

Tom Hanks solicitou
um cachê
multimilionário para

� participar do projeto.
�.Conforme rumores é a

.
maior soma já paga a

� um ator em Hollywood.
A quantia gira em
tomo de US$ 50

milhões, mais uma
porcentagem da renda

r em bilheteria, segundo
t informações do site
,

i Hollywood Reporter.
•

;;.
"O código Da Vinci"

� faturou US$ 758
�, milhões no mundo
todo. O estúdio

81 reservou o começo de
janeiro para a data de
início da produção de

"Anjos e Demônios" e

contratou atores de
primeira linha para
preencher os papéis
secundários. O estúdio
não quis comentar o

� projeto antecipado,
mas o que se sabe é

que já contratou a

dupla de diretores de
\

elenco Debbie
McWilliams e Jane
Jenkins, que também

O CORREIO DO POVO

trabalharam no original,
para recrutar os atores

coadjuvantes
necessários.

Segundo fontes ligadas
ao estúdio, no
momento, o roteirista

Akiva Goldsman está

finalizando o script de
''Anjos e demônios",
que narra a primeira
aventura do professor
de simbologia Robert
Langdon, anterior a "O
código Da Vinci". Na

trama, Langdon se

envolve em

assassinatos ligados ao

Vaticano e ao grupo
Iluminati.
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II PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
.

300
(14h30, 16h50, 19h1 0, 21h30 -

�éx/Sab/Dom/Qua)
(16h50, 19h1 0, 21 h30 - Seg/Ter/
QuiÀ "

Çlne Shopping 2
A Família do Futuro

(14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21h20 - Sex)

" Ponte para Terabítia
,<

- (15h30, 17h20, 19h1 0, 21 h-
.""'

Sab/Oorn/Oua)
(17h20, 19h1 0, 21 h -

Seg/Ter/Qui)
Cine Shopping 3
Motoqueiro Fantasma
(14h30, 16h40, 18h50, 21 h -

Séx)
(18h50, 21 h -

Sab/Dom/Seg/Ter/Qua/Qui)
A �amília do Futuro

.

(1 �h1 0, 17h - Sab/Dom/Qua)
(1 Zh - Seg!Ter/Qui)

,

Joihville

I
Cine Cidade 1
30Q
(14h, 16h20, 19h, 21 h15 - Todos
os !dias)
Cine Cidade 2
A �amília do Futuro
(14h30, 16h20 - Todos os dias)
A Flele

· (18h40, 21 h - Todos os dias)
· Cine Mueller 1
300

.

(14h, 16h30, 19h1 0, 22h - Todos
osdias)

· Cine Mueller 2
As'férias de Mr. Bean
(13h45, 16h, 18h, 20h, 22h -

todos os dias)
Cille Mueller 3

. I

A família Do Futuro (Dub)
(13h30, 15h30, 17h3Q - Todos os

dias)
ONúmero 23
(t.9h30, 21 h30 - Todos os dias)

,
.

.

,
,

Blúmenau
,
,

Cine Neumarkt 1
As: Férias De Mr. Bean

(1�h10, 16h, 17h50, 19h40,
21MO - Todos os dias)
Cine Neumarkt '2

3�0
(1 *lh, 16h30, 19h, 21 h30 - Todos
os: dias)
"Ci.� Neumarkt 3
Sunshine - Alerta Solar
n#h20, 16h40, 19h30, 21 h45 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
A �amília Do Futuro (Dub)
(14h30, 16h50 - Todos os dias)
Caixa Dois

(19h10, 21 h1 O-Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
A Estranha Perfeita
(14h40, 17h1 0, 19h50, 22h -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
300

(21 h50 - Todos os dias)
As Tartarugas Ninja (Dub)
(13h50, 15h40, 17h30, 19h20-
Todos os dias)

I

I'
I

I

� SERViÇOS
Palestra
JARAGUÁ DO SUL
R·�creativa da Mengotti
"Ai:1álise dos pontos críticos da
Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas"
(hoje, às 19h30)

Curso
JARAGUÁ DO SUL
Senai
"Fundamentos de Rede e

Cabearnento Estruturado"
(a partir de 4 de maio)

tra

• SAIUNO O CORRE I O__::_:H.::__::_Á�2O"'---.:_A__:_:__:N,-=-OS=---- _

Ver �dores pedem sistema de limpeza mais eficiente

(continuação)
A edição de 11 a 17 de abril de 1987 do Correio do Povo noticiava que
então vereador Luiz Alberto Oechsler solicitava da Prefeitura a aquisição
de uma área de terras na Ilha da Figueira, para construção de um estádio

.

de futebol e outros equipamentos esportivos, assim como a

pavimentação de todas as ruas laterais e aos fundos do Colégio Holanda

Gonçalves.
Também vereador Errol Kretzer, solicitava ao Executivo as informações:
número de bolsas de estudo concedidas pela Prefeitura de 1986 até abril

de 1987; relação nominal dos beneficiados; curso que o estudante

freqüentava; nome dos educandários e cidade, e, valor concedido para
cada bolsa de estudo. Pediu, igualmente, um sistema mais eficiente para
a limpeza pública, principalmente nos finais de semana, quando o lixo

acumulava-se nas avenidas.

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

Em um momento descontraído, saboreando o almoço Pituxa foi clicada pela
dona e leitora Amanda.

• UTiliDADE PÚBLICA
�Feira
A quinta edição da

Expogestão será realizada
de 19 a 22 de junho em

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

3000.

� Inscrições
Estão abertas, até 22 de

junho, as inscrições para o

mestrado acadêmico em

computação aplicada da
Universidade do Vale do

Itajaí (Univali). Informações
pelo fone (48) 3281-1537.

�Treinamento
A aula espetáculo em

Atendimento ao Cliente
acontece no dia 26 de abril,
às 20 horas. O teatro será o

Grande Teatro da Scar.

Ingressos no valor de R$ 40.

• PREVIS·ÃO DO TEMPO

Tempo firme em Santa Catarina

A massa de ar seco continua atuando no

estado, favorecendo a formação de
nevoeiros na madrugada. No decorrer do
dia, predomínio de sol. Temperatura
elevada. Vento predominante de nordeste,
fraco a moderado, com rajadas.

HOJE

MiN: 21° C
MÁX: 270 C
Sol com nuvens

QUARTA 0 Q�INTA
MIN: 200 C MIN: 210 C
MÁX: 28° C MÁX: 280 C
Nublado Nublado

� Fases tia lua

Sol com nuvens

NOVA CRESCENTECHEIA MINGUANTE

12/0303/03 18/03

nublado

25/03
.J"'''!
I-�).

En$oiar2ejc

O CORREIO DO POVO

• ANIVERSÁRIOS
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II NOVELAS
• GLOBO - 18H

:0 Profeta
CI6vls e Paulita sao colocados atrás das

,grad,S, Abigail se anima em reabrir o
:tástaurante com o casamento de Edite e

Jonas, Francisco avisa que Paulita foi

p(8SÓ, Henrique diz que sempre amou

-Ester. Marcos se emociona com o

n�sclmento de Daniel e convida Carola

;jsrà ser a madrinha, Salvador diz quea
sltuaçao de Clóvis é complicada, Clóvis
;�.dn Ruth que encontre uma maneira
:aê' tlrá·lo da cadeia, para que eles '

:®ssam acabarcom a felicldade;,de J
,

e Marcos. Marcos, SÔnia e Daniel'
ra casa, onde sao recebidoS com
Luci diz s': Lucas "que eles ainda

f<éntarão muitas dificuldades.:

'Herc!:llano se abraça com Analu,

Elizabeth manda Deodato investigar se
Gui e Lance estão juntos, Vanessa

Rhega ao pronto-socorro fingindo est�r
deSesperada. Elizabeth quer descobrir

'oMe Gui e Lance estão hospedados, O
médico diz que Vanessa está bem,

�tante e 'Gui jantam juntos.Tadeu diz a

'�ária que acha que Lance tem outra

"mulher, Lance e Gui se beijam, Maria vai
ab .sfio para tentar descobrir quem é a

: molher que está com Lance. Lance avisa

qUe Nirdo está processando Tadeu e

manda o irmão pedir desculpas,
'Morgana conversa com Bema, a

';G�nliada de Giácomo, Gema diz que o

!Uhamais novo é de criação,

� GLOBO - 21 H

,pa,raíso Tropical
SI .

,�teUs barante que não vai procurar o
I ��i. Bebel simula um encontro casual

"com: Olavo, mas acaba confessando

't"
e foi atrás dele, Lúcia conta para os

'Is'tque Cássio é o pai de Mateus.
,-", glose oferece para pagar a dívida de

,ráts'lcom Evaldo, mas ela não aceita.
, Tais devolve as jóias de Evaldo, Olavo
paga Bebel, Fred se impressiona com a

,

'

tteleza dé Bebel. Neli decide fazer um
'

':�J'ltár para Fred. Joana avisa Umberto
: �óe já conseguiram juntar dinheiro para
'abrir o negócio próprio, Paula se

'Impressiona com o abatimento de

. i�li�áriO:,; Ana Luísa fala nasessãoeom
,&ílVi� sobreLucas, Laranjeira entrega O·

,

: '��péreço de Clemente para Paula,
'

, _Mateus 'conta para Zé Luiz' que vai
, ;,�rocwaf o paL Evaldo, fora de si, cobra

! JllnÍ'ieim de Paula, pensando.ser tas. ,

� RECORD - 19h15

'Luz do Sol
'"Rosa corre chorando pela praia, Vicente
: ;vai atrás, Eliana convence Agenor a

� entràr em casa e contar a verdade,
'; �rnardo diz a Isabela que mesmo que
'�ia fusse a única menina no mundo ele
, não .a namoraria, pois não quer nunca
" �agoar seu irmão, Helô se aproxima e

1 :if!'er�ardO mente dizendo que Isabela vai

i reatar com Pedro, Pedro vê o pai e a mãe

� ,�Qrrhindo abraçados e fica feliz, Eliana

r f'clfnênta que Rosa tenha sabido a

I' y&r(J;ade' daquela forma e que a menina
: :Vili odiá-Ia, Rosa chora no esconderijo
(lda praia e Vicente a consola, afirmando
l' �ue Agenor e Eliana são seus pais sim,
, .pois independente de sangue, o amor

f 'que sentem por ela é muito mais forte
.. que qualquer coisa.

� RECORD - 20h

:�idas Opostas
,

';Patrlcia agradece os galanteios de
" '�redo, que fica ruborizado, No Torto"o
, 'b'Qmentárlo é o assédio da milicia ao

i morro, Carmem adverte que mlilcla
" J.óbra proteção dos comerciantes, dós
f Jn�'�dotes, monopolizam os serviços e

,os nossos novos senhores da
,

i', nldade, Mercedes lembra que os
;: millcla'nos ordenam até execução de

.
:. 'qQs.ar atravancar seus caminhos. Que
;( iàâO'.tao. bandidos quanto os traflcântes,
, Cicio ouve tudo e sal. Roberto comenta
, �uê:Já há dais milicianos armados lá em

.

: ,.:CIma, Marcelo diz que mandará um
recado para Fausto marcando uma

reunião, mas antes, quem pesquisar na
Comunidade para saber se a malaria é

. Contra ou a favor de receber proteção da
; .mllicla,
t'(�,..,!"--------_...J
� ',�, ,

���' �
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��FORCINHA
Depois de Gisele Bündchen
rias telonas, é a vez de Bar
�efaell ,tentar a sorte no" .o

cinema, A atual namorada de
,

'

Leonar<lo DICaprio val estrear
num filme de Halm Bozaglo .;
conhecld.o por dlrtgir vários}.

,

_@o<",,"oo",,�.,"m br �
��NÃO GOSTOU
Na última semana, o clima

esquentou entre Maurfclo

I M�ttar e Fernanda Souza,

D�rante uma gravaçao da
novela "O profeta", a atriz

. tar,la corrigido o colega,
que não gostou'da .

,

1

In!clatlva de Fernanda.
'.

,.

, . .Maur,fclo Mattar teria ,dito, à
.' ;" �t�z que el�nao' era

.·dll�ora tia nàvela p,ar� ",,:,;:(
';iârrtgj�lo, e ,Q clima

.

,':,' "(',
.' 'eiqúentounosbastido�es,'

.

jd�, mãe e assessora de
'.

Fernanda Souza, preferiu '

. não comentar o ocorrido, "

,
'

i
t

_._H_OR_O_'S--,-C_OP_O__ L :�;�
1

Áries 20/3 a' 20/4 . 1
o que ainda está faltando fazer por �i mesmo?
Últimos dias do ciclo ariano: sexta ®Ia manhã

começa a fase de Touro, Abra portas e janelas,
receba a força do Sol, faça o downl&ad
completo e reinicie seu computadorí E não

esqueça de deletar velhas programa:�ôes que só
fazem travar o seu'sísterna Daqui pta frente,
tudo pode ser diferente. �,

w
�.

Touro 21/4 a 20/5 ;"
É tempo de retocar aquele projeto Hpres'entá
lo, O primeiro da classe, você pode'ser, sim,
tourinho, Os astros estão ào seu la� e a hora
de se exibir está chegando, Tenha b�stante
confianças otlml$inO, dessa veza $l:Ia tao
decantada telmosl!! pOde;,estar dancfP certo,
:Tudo val sair come!- você �rograinoL!t"Q;mérlto é
todo seu, Ao sucessol' .,'

"

Gêmeos 21'/5 a 20/6 l'
Melhor�dlar aquete almoço.de negOclo$, afinai .

;·falar tanto à mesa'pode oto cair berri, Se Inteire,
. mais dó assunto, reflita e; quando estiver tudo
pronto e fundamentado, ir sim, exp,onha seus

projetos, divulgue, promova, publique, Suas
. multas Idéias às vezes confundem os que nlo
têm o mesmo pique que você, Você precisa de
adeptos para seus planos, nlo?

�.,..
'

r

r

• SUDOKU
( ..

'SOB'ffE O SUDOKO:'_' . f. '.; ;,'.' �'�,""
'

'A palavra Sudoku siânifica I�ÚnierQ &oZiq�hll em:i���n4s" o�gvei.mp�tra ex�tamente
o objetivo do jogo, O Sudoku existe desde' a décadá de 70, mas começou a ganhar
popularidade no final de 2004 quando começou a ser publicado diariamente na

sessão de Puzzles do jornat The Times, Entre Abril e Máio de 2005 o puzzle
começou a ganhar um espaço na publicação de outros'jornais Britânicos e, poucos
meses depois; ganhou pop�laridade mundial. Fonte: wi�ipedia,org

.

" '.'

'!
' . -

-s

;,

J

"

>

Câncer 21/� a 21/7
Já acordou meio eansado? Variações
emocionais? Ah, mudanças de fase da Lua,
você fica meio assim .. , Mas nada que um bom
café ou pó de guaraná não cure. Logo tudo se

ajeita. Aproveite essa estranha vontade de

quebrar a rotina e Jaça uma limpa naquela velha

coleção de guardados .. , Você poderá ter uma
agradável surpresa...

Leão 22/7 a.22/8
LeOes adultos também brincam, e bastante,
Faça como seus primos gatos e esparrame-se .• "

.

em melo a novelos de la, divertindo-se e

compartilhando sua exuberante alegria de viver,
Um toque de calOr é essencial para manter

��rtln.ho de você os amigos & amores gue
.'

vócê tanto preza" E qu.em Irá resistir aOs seús
miaus?

. .

"

'VI�geni 23/8 a 22/9
.An.alisar e catalogar podem ser técnicas

.'

IMaHvels em s.e� escritório, amigo Virgo, O
problema é quando você quer usar esses
métodos no de.partamento do coraçlo e

Insiste em guardar assuntos tao vivos e

pulsantes em gavetas, pastas e arquivos
mortos, Até quando você 'pensa que eles vão
ficar guardadlnhos lá?

��CHATEADA

• DIVIRTA-SE

A ex-SS Flávia não gostou
nem um pouco quando 'c.....::",,::;"

·'z+:4-:t
antigas fotos suas, feitas ''j'�,�{''
par,� dlv�lgar ul'!1a sex.,sho.p'�;�.

.

de;�ào 'Pauj� 'çalran;t. ha �;r�t
Internet. Nas Imagen's ela,���:;;�. .

'está vestida com fantasla:s>·:�l,!,;
.. s,en$�als coml);,:onfermof,,:f

.

. .

,aravi�a, entr�.:1
,,';IITem:várias ou

.
, ,bac��'às:�contec ;;;, i

,;nà';l'l'!lqhHlda, vários· ./,r i
"trá6'alhofrievOs"; quero olha('j� I
pra fr;��te"j disse el�, ao site �'i'� i'
EGO, fiZ esse e�salo há ":m'i fquatro anos e fOi um .?n f
trabalho honesto como ;;0:;2 I:
todos os outros". 17", r

", .:

\l'�Z! l"
- ,

'\1>-··;'11
��f� I

Mande sua piada para o Exwi" i) I
extra@ocorreiodopovo,com,b� S,ct'(�1> .

,'�8 ('

�'A I.

'�'\ I'_ ti
.

-

to') I"
\!,

!

Beleza Materna

A 'garotinha prestava a maior atenção à sua mãe que estava

esfregando creme no rosto e de repente pergunta:
- !()amãe! Por que é que você está fazendo isso?
- Pra ficar bonita - disse a mãe enquanto começava a tirar o creme do
rosto com um algodão,
- Que toí.rnãe? Já desistiu?

,'liJ
� \Ie '"

" [,
� f)
,2.0

:lÍ:J
,� ACirurgia Mal Sucedida

Na sala de espera de um grande Hospital, o médico chega para um

cara muito nervoso e diz:
�;J:

- Tenho uma péssima notícia para lhe dar... A cirurgia que fizemos ern

sua�ãe
...

- Ah! -Ia não é a minha mãe ... é a minha sogra, doutor!
- Ne: e caso, então tenho uma boa notícia para lhe dar!

. SOBRE O JOGn.'

É LI jogo de lógica
fllj ito simples e

vj ante. O objetiyo :é.
ri eencher um·

' ..

quadrado 9x9 com

número-S 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
o dia está feito sua balança, dividido em dois
momentos: ora agitação e inquietação, ora
concentração e estabilidade, Difícil decidir? É
só aplicar seu bom senso, equilibrando os
pratos e então tirar proveito de ambas as

situações, E não esqueça de pincelar tudo com

sua arte, deixando o clima mais colorida,
bonito e reílnado.;

:\ 'i

Capricórnio 22/2, a 21/1 ';:.:; I

Claro que ninguém ousa duvidar da sua :; ')
seriedade, caro capricorniano, mas o clima está�';,J
tão ameno e sociável, quem sabe você baixa a �:;..
guarda um pouquinho? Por trás dessa cara

" �:
preocupada e desse corpo cansado de guerra, ..'-;

existe um cabritinho animado e saltitante, louco ."�J
pra brincar. Faça um recreio, vá até o seu � ,�;;
playground predileto", ""J

Escorpião 23/10 a21/11
Quem disse que você não é antenado, ágil e
curioso desconhece seus talentos de detetive, né,
escorplano? Nao há o que você não descubra,
nada ou ninguém escapa de sua mente perspicaz
e de seus olhos de águia, Pols é, seu Jeito calado
e melo, escorregadio pega multa gente de
surpresa, Se a "oportunidade" lhe Interessa, bem,
é outra história",

Aquário 21/1 a 18/2 .<,
'

Ao invés de atitudes singulares, seu barato é ;�·i:
.

plural: Intercambiar com seus Irmaos humanos ':;;'"'1:as mais diferentes vlsOes e Idéias, Sua �:.:"t
excentricidade está, sobretudo, na ::::";:
particularidade de sua sintonia multo afinada :;, i
com outros mundos e Ideologla�; Use sua ;;',;, r.
clarlvldênclá para vlbraçOes mais relevantes, Se�ti I'propósito é universal. Paz, amor, Igualdade", ;�"

Peixes 19/2 a 19/3 ':\�j !';
Liberdade é uma calça azul e desbotada", Será <: '�!
mesmo como diz aquela cançao do Roberto?

'

Pode ser algo multo mais objetivo e próximo do"�
que você Imagina, Chega de ficar submerso em;'
elucubraçOes tl questOes que estao acima do i;�
bem e do mal, aquela coisa ad Infinitum, Centre· r
se nos seus desejos e necessidades, elabore um,-' ,1['plano estratégico e vá à luta, ;:.) ,

Sagitário 22/11 a 21112
Essas flechas que você carrega em sua aljava
n!o sao s6 pra bonito, Quando batem aquelas
fomes de liberdade, energia e nElvldade, eis o
momento de sacar o arco e acertar os alvos",
Tchuml Acontecer ou n!o depende multo mais
de você, de sua conexêo com seu propósito,
do que da eficiência das armas, Afine a escuta,
sinta seu pulso,
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Par Moa Goncalves
"

OPAUPEGOU
No domingo, a derrota de 4
x 2 para o Próspera foi a

gota d'água para esgotar a

paciência do presidente do
Juventus, Lia TironL Assim
que terminou a partida,
Lia foi direto ao vestiário e

soltou o verbo .: só não

chamou os jogadores de
santo! Segundo
testemunhas, os jogadores
ouviram tudo e calados. O
presidente tem toda a

razão: o clube paga em dia
seus atletas, dá toda a infra
estrutura, e eles fazem
corpo mole dentro de
campo. Eu acho que o

presidente foi até bonzinho
demais.

CONTOS
JARAGUAENSES
Amanhã, dia 18 de abril, a

partir das 19h30min,
acontece no Museu da
WEG o lançamento do
livro "Contos
[araguaenses", da Editora
Design. Vale a pena
conferir: trinta escritores

consagrados da nossa

região mostrarão um

pouquinho de suas obras.
Juntamentente, .

haverá a

exposição "Dois fotógrafos.
Duas visões. Uma cidade",
mostrando Jaraguá através

das lentes dos fotógrafos A elegante e moderna Carla ��1ero, compartilhando sorrisos durante badalado evento social
Lúcio Sasse e Chan. .

PARA AGENDAR NOITE ÁRABE
Numa promoção da Associação Jaraguaense de
Artistas Plásticos (AJAP), estará acontecendo no Beira
Rio Clube de Campo, no próximo dia 25 de abril, a

partir das 15h, o Café com Arte. Na ocasião, além da
saborear o delicioso café, os presentes podem levar
brindes para casa, que serão sorteados e doados pelos
artistas. Agendem!

O boa praça Neni [unkes, que pilota o Scar Lounge
Bar, estará promovendo no próximo dia 27 de abril a
primeira Noite Árabe, com todos os quesitos que
fazem uma boa festa ao estilo temático. Além da
música e comida típica, a festa terá odaliscas e aluguel
de narguile.

• l'E (!ONTEU

O CORREIO DO POV

Na quinta-feira (20), os comensais do bar Meu Boteco
serão embalados pela boa música do cantor e boa gente
Victor.

o vereador Jaime Negherbon, que é empresário do ramo

automotivo, tem muitas histórias para contar da sua

garagem. Uma delas é hilária: aconteceu no início de sua

carreira, nos anos 80. Na época, ele vendeu um Corcel II
para um cliente e tempos depois o novo dono voltou para
reclamar da deficiência do carro. Segundo o proprietário, o
Corcel estava puxando muito para a direita, estava fora de
alinhamento. Mas a reclamação foi rebatida imediatamente
por Jaime. Ele disse: "meu senhor, você não pode deixar o
carro lhe dominar. Se o carro puxar para a direita, vire o

volante para a esquerda! Por favor, homem, não deixe ele te
dominar!". É mole ou quer mais?

Quem corta bolo bem nesta segunda-feira e celebra a

idade nova é Daniele de Oliveira Cunha.
**

o folclórico Edson Rainke, o popular Capivara, um Narciso
confesso que adora tanto o seu corpo ao ponto de idolatrá
lo, está comemorando mais uma marca. Segunda ele, o

índice de gordura de seu corpo é de 3,8%, o menor já
registrado entre os atletas de seu porte. Para chegar a esse
nível, ele chega a correr quase 30 km por semana. É, mas
falta de gordura, faz" Capivara" sentir frio até em dias
temperatura normal. Pode?!

Hoje à noite no futebol Society 7 Divisão, tem jantar
comandado pelo mestre da cozinha Hernani Gonçalves.

o meu abraço cheio de energias positivas de hoje vai para o

boa gente Lauro Kuhn, que além de amigo é um dos bons
gourmets da urbe sorriso.

**

**

**

**

INAUGURAÇAo
Hoje à noite, às 20 horas, capitaneado pelo casal empresário
jaraguaense Aroldo e Beth Bavaresco, será inaugurada na

Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) a Core
Personal Training. O professor que comandará o babado
será o competente profissional GustavoBartsch.

À beira de um precipício, só há uma maneira de andar para a frente: é dar um
passo atrás. (M. de Montaigne)

• OICA DE TERÇA

• Jogar sinuca,
saborear frutos do mar

e jogar conversa fora
no bar do Oca.

(47) 33?1 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças e Acessórios

Nasceu dia 12 de abril a gatinha Giovanna, filha dos amigos de Floripa, Ricardo e

Priscila Martines.

OPTICA E IOALHERIA

Safir.
(47) 3370.8848
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