
REVITAlIZAÇÃO
Obras na estação
devem começar
em 30 dias

Licitação para escolha da

empresa que vai reformar a

antiga Estação Ferroviária
de Jaraguá do Sul deve ser

aberta na sexta-feira..• 4
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Em fase de conclusão
Confirmada a inauguração da Arena Jaraguá do
Sul para o dia 5 de maio, com show do cantor

sertanejo Leonardo. Programação inclui
também a presença da banda Nenhum de Nós e

a apresentação circense do Grupo Tholl.

o jogador disse que �6
pretende prolongar o
contrato com a equipe
jaraguaense até 2012)
como é a proposta da
Cortiana/UCS, do Rio
Grande do Sul.
Mas, segundo ele, está
"lOO%'na Malwee. Esse
casamento sempre deli
certo e vai continuar

dando", comentou o
c

carnisa:.12.
7

BRASIL : ]
Waldir Pires dí

CÉSARJUNKES/OCP que governo nãr
teme CPI

JARAGUÁ DO SUL

.tem mais data

para funcionar
A iriauguração do
abatedouro municipal,
prevista para o final do mês,
foi adiada para data a ser

definida. Segundo a

Secretaria de
Desenvolvimento Rural, o
atraso na entrega se deve à
necessidade de

readequação do projeto de

reestruturação, exigida pelo
Ministério da Agricultura.

5

o ministro da Defesa,
Waldir Pires, disse ontem

,

que o governo não teme;

instalação da CPI do

Apagão Aéreo. Criticou c

motivação política da
comissão a que chamou à
"interesses pouco
respeitáveis". • 83

Segue em ritmo acelerado as obras da Arena Jaraguá (no detalhe, interior do prédio). O complexo é uma das maiores obras públicas do Sul do país .4
,

,�
Falcão: '100% na Malwee"t Abatedouro não

CAPACITAÇÃO

Desempregados
terão acesso à
cursos gratuito�
A Prefeitura está realizand
o Projeto Acesso, que vai
oferecer cursos

profissionalizantes gratuito
para desempregados. As
capacitações acontecerão
nos bairros mais carentes c ,

município.
.5

20°
MíNIMA

30°
MÁXIMA

Dia de sol, com nevoeiro o

amanhecer. As nuvens

aumentam no decorrer di
tarde. 86
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EDITORIAL

Harmonia trtbutart a
Um avanço importante na

questão tributária foi estabe
lecido nos últimos pelas
federações de indústrias dos
Estados do Sul. Elas decidi
ram concentrar esforços na

aprovação de quatro medida�
que conduzirão. à harrno

nização tributária na região.
A decisão faz parte de uma

estratégia das três entidades
de tratar unidas a questão
tributária, no modelo já
adotado em relação aos

investimentos federais no

Sul. A tática é dar enfoque
regional nas questões que
dizem respeito aos impostos
estaduais e apresentar uni
dade em relação aos pontos
de âmbito nacional. Esta é a

posição firmada pelo vice
. presidente da Fiesc, Glauco
José Corte.

Fiesc, Fiep e Fiergs defen
'dem a uniformização do

As entidades vão tratar
unidas a questão tributária,
no modelo já adotado em
relação aos investimentos
federais no Sul"

ICMS com base nas alíquotas
interestaduais, a desonera

ção dos bens de capital como
forma de estimuÍar as compras
nos três Estados, o reco

lhimento pelo comércio do
ICMS dos produtos fabri
cados e vendidos nos três
estados e a isenção do ICMS
no transporte intermunicipal
de cargas; já autorizada pelo
Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz)
em 2004, mas ainda hão

.implementada. Neste caso, as

federações defendem a

prorrogação da autorização
do Confáz, já que a emitida
em 2004 tem validade

apenas até o próximo dia 30.
Um bom exemplo vem do

Paraná. Lá a desoneração dos
bens de' capital e o reco

lhimento do ICMS sobre

produtos fabricados e ven

didos no próprio Estado
somente na venda ao consu

midor já foram adotados sem

que o Tesouro tivesse pre

juízos. É que o aumento da
venda de bens de capital
produzidos no Estado com

pensou a desoneração conce

dida pela Fazenda.
Os representantes das·

tPederações também concluí
ram que o Supersimples é

supercomplicado e não

estimula as empresas a

crescer. Por isso, vão propor

mudanças.

• ENTRE ASPAS

�, A gente luta, se prepara, treina, consegue

bon�resultados,
mas não

.

' consegue patrocínio. Estou triste com a situaç 'i ".
.

Markolf Berchtold, atual campeão Pan-Americano de do,"" � hill, que perdeu o patrocínio para
disputar o circuito mundial. t -

.

,

I
� "Enfim o sonho se torna realidade". .

,

Moacir Bertoldi, prefeito de Jaraguá do Sul, em referência a inauguração da Arena Jaraguá.
.

"As escolas dévem ser locais de segurança, refúgio e apren�'z.. agem. Quando esserefúgio é violado o impacto é sentido em todas das escolas
.

omunidades
americanas"." '.

GeorgeW. Bush, presidente dos EUA, sobre o massacre que aconteceu segunda-feira na Universidade
Politécnica de Virgínia, onde um homem matou outros 32 estudantes el))d@'pois se suicidou.

'

• PONTO DE VISTA

TST AFASTA MULTA DO
ARTIGO 477 APl�CADl\ A EMPREGADOR

\
Havendo controvérsia so-

bre o vínculo de emprego,
somente esclarecida em juízo,
não' é cabível ·a multa pelo
atraso no pagamento das verbas

rescisórias, prevista no artigo
477, § 8Q, da CLT. A decisão foi
tomada pela Sexta Turma do
Tribunal Superior do Trabalho.

A decisão de 1 ª instância,
com base nos depoimentos das
testemunhas, reconheceu a

existência de vínculo de

emprego entre a autora e a

empresa, condenando esta a

pagar as verbas rescisórias, com
base. no salário fixado em R$
2.200,00, além de adicional de
insalubridade e horas extras.

Houve condenação para

pagamento damulta pelo atraso
na quitação das verbas
rescisórias.

A empresa, insatisfeita,

recorreu ao Tribunal Regional
do Trabalho da 3ª Região (Minas

'

Gerais), insistindo na inexis

tência de vínculo de emprego,

insurgindo-se contra a fixação
do salário e pedindo a exclusão
da multa pelo atraso no

pagamento da rescisão, tendo
em vista o reconhecimento, .

.

apenas em juízo, da relação de

emprego.
O TRT manteve o vínculo

de emprego e amulta do artigo
477 da CLT. Segundo o acórdão
regional, "a contro-vérsia a

respeito da exigência da relação
de emprego e o seu reco

nhecimento em juízo não afasta
a incidência da multa do artigo
477, parágrafo 8Q, da CLT".

A empresa interpôs recurso
de revista, que foi analisado
pelo TST. Quanto ao reco-

o I
nhecimento de vínculo de

.Rodrigo Olher Fernandes Garcia
/

Advogado na Cassuli Advogados
Associados. Fonte: notícias do
Tribunal Superior do Trabalho.

emprego, a Sexta Turma não

conheceu do recurso pela,
impossibilidade de rever fatos e

provas na atual fase recursal
(Súmula 126). Em relação ao

pedido de exclusão da multa do
artigo 477, a empresa saiu

vitoriosa. Segundo o ministro

Aloysio Corrêa da Veiga, a

.aplicação da multa tem per- .

tinência quando o empregador
não cumpre o prazo ali estabe
lecido para a quitação das verbas
rescisórias. "No caso concreto, .

o reconhecimento do vínculo
empregatício somente ocorreu
judicialmente, de modo que, não
havia como estabelecer prazo
para a quitação das verbas

.

rescisórias se era controvertida
a própria existência da relação
de emprego", destacou o Rela
tor. (RR-1334/2005-019-03-
40.6).

O CORREIO DO POVO
Diretor: Francisco Alves

o CORREIO DO POVO
I'

1 .'

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal 19
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 47 3055-0019
Planfao Redação: 8835-1826 - Planfao comerciai: 8835-1872
E-malls:redacao@ocorrelodopovo.com.br

comerclal@ocorrelodopovo.com.br
clrculacao@ocorrelodopovo.com.br

• DOS BLOGS
i�Jfij;JtaINÊS DOLCI

Samba do
telefone
As empresas de telefonia
fixa enganaram muitos
consumidores, ao

propagandear seus planos
alternativos como se fossem
os obrigatórios - que só
ocorrerão com a mudança de

tarítaçao de pulso para
minuto, determinada pela a

Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).
Essa confusão decorre de
dois motivos: implantação

.

gradativa da troca obrigatória
de pulso para minuto;
esperteza das. operadoras
que aproveitaram o

desconhecimento do usuarlo.
As empresas estavam
fazendo marketing direto,
ligando para a casa cos
clientes para que aderissem
aos seus planos. Agora, a

Anatel finalmente atendeu o

pedido das entidades de
consumidores e vetou essa

prática, até 31 de julho. Duas

perguntas: como ficam os

usuários ludibriados pelas
telefônicas, e por que a

Anatel demorou tanto para
agir?

� marialnesdolcl,lolha.blog.uol.com.br

IleMt1ti DE SOUZA

o caminho
do papa
Há brasileiros que não
existem. Mendigos, meninos
de rua, degredados de toda

.

sorte. Ninguém os vê. Ou,
por outra, todos fecham os

olhos para eles. Como que.
por milagre, esses seres

invisíveis ganharam súbita
visibilidade. Deu-se por conta
da visita do papa Bento 16 a

São Paulo. Em 11 de maio,
Sua Santidade visitará a

catedral da Sé. A pretexto de
evitar riscos à segurança do
embaixador de Deus,
decidiu-se limpar a praça
assentada diante da igreja.
A Praça da Sé é, hoje, um
cartão postal do infortúnio.
Exibe a fachada da exclusão .

Em vez de priorizar a
distribuição de renda,
poderíamos nos concentrar
num grande projeto de

redecoração dos espaços
urbanos. Estamos livres do
sentimento de culpa.
Afinal, a maquiagem
social nasce da necessidade
de prover segurança
ao papa. Basta dizer
"amém".

�jOSiaSdesouza,IOlha.bIOg.UOl.com.br

I

• CARTA. DO LEITOR
I

A- crueldade cometida contrans I

idosos 'no processo do tombamento
A falta de seriedade, o

desequilíbrio social e o não

empenho da sociedade em

organizar-se fazem um crescente

número de mal cuidados idosos
nesta cidade, no país e no

mundo. Aquele que não possui
uma família atenciosa parece
fadado ao desamparo. Alguns
esforços são feitos por minoria

organizada de voluntários e isto

faz pequena diferença no quadro
global.

Como arquiteta urbanista,
dispensando parte domeu tempo
às causas urbanas, constato que
o Patrimônio Histórico e

Arquitetônico de Jaraguá do Sul
agoniza! Igual a muitos idosos, é
visto como improdutivo, inútil
e não lucrativo, típico de

sociedades capitalistas. Reco
nhecer e aceitar a história é uma

questão de visão; mas, acima de
tudo, de respeito pelo passado e

pelo futuro. Os lugares mais

desenvolvidos e humanos do
mundo ancoram suas leis, valores
e ordem nesta palavra: respeito.
Temos, na área urbana, pouco
mais de 100 unidades a preservar.
Se quisermos construir uma so

ciedade mais humana precisa
mos nos unir, discutir seu futuro
e encontrar os meios de fazê-lo.

A Lei de Tombamento, em
aprovação na Câmara e o Plano
Diretor prevêem um fundo de
recursos a ser empregado para
esses bens. A par disso, os idosos
realmente são tratados com

muita crueldade, sacrificados em

= M. MENDONÇ( ".

Juros e câmbio' ÚiQ
Se os analistas econôml��l
privados estiverem certos,
o Banco Central esta
semana vai ser alvo iAJ
novamente de uma bate�a�â
de críticas e imprecações
de empresários e pOlíticQs:
a maioria' quase absoluta.�º�
mercado financeiro apos,�'
que o Comitê de Política'

li

Monetária (Capam) do B.�8
, cravará quarta-feira, em

]1)

apenas 0,25 ponto
hDj

percentual a nova redução):
da taxa básica de juros. 2j

Nem ao menos 0,5 ponto '��"�
percentual, sairá do rr
encontro dos diretores doUJ
BC. O paradoxal, se as ',u

previsões estiverem certsq
é que o criticado 11i

conservadorismo

prevalecerá mais uma veZr:l
no BC, mesmo depois do Si
afastamento dos dois
diretores - Afonso

Bevilaqua e Rodrigo 'oj)

Azevedo - consíderados ;(j
excessivamente .IB
'fundamentalistas'' ou "pró-.JiG
mercado". A saída dos dOIR
foi discretamente .R

comemorada pelo rnundo., .

político e empresarial. '::11
�bIOg .estadao.com.brlblog/josemarclo (ile

.Ruth Borgmann
.,

Arquiteta e urbanista;ij

1)

iE

d

favor domercado imobiliário q.�1 �

constrói edifícios e enlou'q¥� ,

o trânsito das ruas que têm qu �

comportar ur;n número cresce�t s

de veículos. As leis de proreçã c

devem contemplar rodas'l 2

formas de. apoio para proteger
senhoras e senhores idosos, qu �

. sobrevivem entre nós. �!,
Adote um idoso! ValorizM �,

Salve nossa história! Não espef e

seu parente ou seu vizinh o

morrer. Faça algo por ele hoje., S

precisa de cuidados. Colecion' e

histórias! Colecione árvore, ri

rios, bens tombados! A medÍ' B

de uma sociedadehumana é dt :1
pela forma que ela trata seus m

vulneráveis membros, parti0 'I

larmente os idosos, as criança! 0

os enfermos.

Os textos para esta coluna deverão ter no n:Jáximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados pore-��
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Cal
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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VESTIGAÇÃO: TERMO DE DENÚNCIA FOI ENCAMINHADO AO MP E MORALIDADE PÚBLlC� �

- âmara cria comissão especial
ara apurar atos de Secretaria

� J'V;readores terão 60
r·

_ ias para concluir se

i� procede a denúncia
31 ferra por ex-servidor
)� GD:)I .

,c(

\0 CAROLINA TOMÀSELLI
� fiJARAMIRIM

2:

:29\ Câmara de Vereadores
�n IWstaurou, na segunda-feira,
ri! uM� comissão especial para
:8 apwar a veracidade do
11 ter'fuo de denúncia apresen
GJ tado por Altair José Bürger
11 COJ}tra atos da Secretaria de
,3 Esportes. A iniciativa foi do
'!, residente da Casa, Evaldo
rr;

)1 oã'o Junckes (PT), e poderá
JJ cUt!llinar com a' criação de
dJ uma CI (Comissão de Inqué
S': ft�9), se houver indícios de
jJ irregularidades. ,

Ex-funcionário do mun:i
b cí�io, o professor de Educa

;i çãG Física acusou a secreta

i1 ria de,' émitircreoibos corn

1'1 valor superfaturado 'ê-tle:não
J1 ter sido reembolsado do

;q pagamento com despesas de
:£ alimentação de atletas,
1£ âe�sar das notas fiscais terem
!� §'f�b entregues na Prefeitura.
1 Burger acusou, ainda, fun
L

'

idhários da pasta de toma

!l sem bebida alcoólica em

iB alojamentos e dormirem no

Presidente da Câmara pediu aos líderes que indicassem os integrantes da comissão
mesmo quarto de atletas,
entre 14 e 16 anos, durante
eventos esportivos fora da
cidade.

Os integrantes da
comissão, que terá prazo de
60' dias para concluir �s
investigações, já estão defi
nidos. Os vereadores Alei
baldo Germann (PP), Maria
Lúcia Richard (PMDB) e

Marcos Mannes (PSDB)
foram indicados pelos líderes
das respectivas bancadas
aindadurante a sessão. O
Ministério Público e a

Moralidade Pública também

poderão intervir.
N a semana passada, o

termo de denúncia foi enca
minhado para a promotora
,de Justiça do Ministério

Público, Maria Cristina
Pereira'Cavalcanti, e para o

coordenador do Centro de

Apoio Operacional daMora
lidade Administrativa, pro
motor Rogério Bunzi Selig
mann. "Já que os vereadores
não tomaram uma posição, eu
tive que tomar, até para que

possamos dar oportunidade
de quem está sendo acusado
de se defender", afirmou

P(ano Diretor
o vereador Eugênio Garcia

(PSDB), eleito ontem presi
dente da comissão que
analisará o PlanoDiretor, deve

il nomear nos próximos dias o

!�f 5¥@lator da matéria. Após a
:C 5J�U '

� 3J�0}lleaç�0, terá 15 dias para

�t 5f§!�tar e a comissãomais cinco
:j o�}P a votação do projeto. A
.

� uPIlT,tir de então começa o

It�âmite em plenário.
lU �lJrJO prazo para a apresentação
" de emendas ao Plano Diretor

I

;0 'C(:t.l:Jiminou no dia 13.
�r �15q,
h orin'

il �ltQbstituição,OI �[[Ot
ei ,0j'J(, om a renúncia do

i r,tlrr,�s�dente Valdir Bordin, o

� dliJt:�ém-empossado vereador
. cisfrtJlgusto Mueller responderá

� 'ul3l¥a presidência do DEM de
I � JklFaguá do Sul até setembro,

quando está' prevista a

I s:onvenção do partido.
ImrAdireção estadual do DEM
�itará a região pata orientar
sobre a instalação das
cOmissões provisórias.

Repetição
Por falta de interesse e

disposição, muitos vereadores
não leram as mais de 120

páginas que compreendem o

Plano Diretor. Resultado:
algumas emendas feitas já
estão contempladas no projeto.
As demais precisarão de

quorum qualificado para serem
aprovadas, sob pena de serem

.

objeto de ação direta de
inconstitucionalidade, já que
o texto originalé fruto de
discussão popular.

Disputa
Um integrante do diretório

do PP de [araguá do Sul negou
que o partido tenha decidido

disputar a eleição do ano que
vem com chapa pura,
conforme informação dadapor
um líder da legenda na

semana passada.
Pelo visto, parece que o PP

está sofrendo do mesmo mal

que acomete muitos outros:

excesso de vaidades.

O CORREIO DO POVO

Prefeitura vai investir.
.

R$ 1,4 mi em asfalto
GUARAMIRIM

Os vereadores aprovaram
por unanimidade, em segun
da votação, projeto de lei do
Executivo que, abre crédito
suplementar no valor de R$
1,48 milhão. O recurso é
oriundo de operação de cré
dito efetuada junto ao Badesc
(Agência de Fomento de
Santa Catarina) e vai finan
ciar obras de pavimentação
de ruas e drenagem pluvial,
ligadas à Secretaria de Obras
e Serviços Públicos.

Inicialmente, a verba seria
destinada à compra de má

quinas e equipamentos, infor
mou o secretário de Plane
jamento, Valério Verbinem.
"Mas como o município foi
enquadrado no Programa
Pro-Vias do governo federal
também para compra de
máquinas, vamos destinar os

recursos do Badesc para a

pavimentação comunitária",
explicou. O projeto autori-

zando a Prefeitura a firmar
convênio com o banco no

valor de R$ 1,,5 milhão foi
aprovado pelos vereadores em
fevereiro do ano passado. A
contrapartida do município é
de 30%.

Segundo Verbinem, ainda
esta semana deverá ser enca

minhada a documentação
para o banco, via Secretaria
de Desenvolvimento Susten
tável, "que vem fazendo a

análise com bastante rapi
dez". Ele acredita que no

prazo máximo de 60 dias a

Prefeitura deve abrir o edital
para credenciamento' das
empresas interessadas em

executar as obras. O
secretário também informou
que ainda serão definidos os

critérios da pavimentação,
comunitária, como o

percentual mínimo de adesão
dos moradores - hoje em 90%
- e valores, além das ruas que
serão incluidas no projeto.
(CT)

Junckes, criticando lideran

ças do PMDB, "que me,

acusaram de estar do lado do

prefeito" .

''A Câmara está atuante

e cumprindo sua função de
fiscalizadora. Não está atra

palhando a administração.
Prova disto é a aprovação do
projeto do Badesc", conti'
nuou o presidente, referind/ -

se ao projeto do Executí o
.

que abre crédito suplemen r

no valor de R$1,48 milhão,
aprovado por unanimidade
em segundo turno na segun
da-feira.

Candldato (1)
O PT de Jatagu,á doSul

não tem outro nome viável
pata disputar a eleição de
2008 além do ex-deputado
Dotnei da Silva. .Diver�
gêt:)_cias à. parte) o partido
tenta cQIares cacos e unir os
diferentes' setores para can

correr com chance. Omaior
adversário do 1''1' ê a P'f.

Secretário: "Edital deve ser aberto em 60 dias"

Divergência
o discurso esquerdista do O grande número de

P-SOL no Congresso está acidentes de trânsito nas

desassociado das ações dos rodovias da região - muitos

militantes de Schroeder. Lá comvítimas fatais - requer das
.

o partido pretende se unir ao autoridades. um pouco mais

DEM e ao PP nas eleições de atenção. No mínimo,
do próximo ano. O presi- uma avaliação das principais
dente OsnildoKonell diz que causas e uma campanha de
tem gente na direita com

./ 'combate a elas. A negli-
postura de esquerda e vice - gência continua sendo o fator
versa. primordial.

Acidentes

Salário mínimo
A comissão especial da Câmara aprovou ontem o projeto

de lei do governo que estabelece diretrizes para a política
de valorização do salário mínimo de 2008 a 2023. A

proposta integra o PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento) e é a primeira das cinco enviadas pelo
governo a ser aprovado por uma comissão da Câmara.
Em 2007, o salário será de R$ 380,00 e entre 2008 e 2023

será reajustado pela inflação mais o crescimento nominal
do PIB .

Safra
A safra de grãos 2006/07 alcançará a marca histórica de
131,1 milhões de toneladas. Os números recordes se devem
ao clima favorável, à intervenção do governo na garantia
dos preços dos produtos e ao volume de financiamento

disponível para os agricultores.
O valor da safra já supera em 6,4% o último recorde

registrado em 2002/03 quando a produção atingiu 123,2
milhões de toneladas.

Crítica
Para o P-SOL, os problemas no controle do espaço aéreo

vêm sendo-denunciados pelos controladores desde 2000 e

ganharam dimensão na imprensa após o acidente da GOL.
''A falta de pessoal, o sucateamento dos equipamentos e os

salários, baixos para o tamanho da responsabilidade dos
controladores ficaram explícitos nos últimos meses".
O partido acusa a inoperância governamental pela situação. I
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Obra de R$ 16 milhões
fica pronta em 18 meses

O CORREIO DO POVO

TUDO. PRONTO: DEPOIS DE 18 MESES DE CONSTRUÇÃO A OBRA ,-\1 SER FINALIZADA
\

$how do cantor Leonardo inaugura
Arena Jaraguá no dia 5 de maio

Últimos preparativos antes da inauguração focam a área ?xterna da Arena

Ja�r_fgUá... Programação conta sença do cantor Leonardo. Ele I

as se apresentam a partir
ainda com a vinda dos sobe ao palco logo depois da ' íJ_S 16h. Vale lembrar que só

cerimôniaoficialquepromete é permitida a entrada degaúchos da Nenhum
ter a participação do governa- pessoas commais de 16 anos.

de Nós, no domingo dor do Estado, Luiz Henrique Menores precisam de iden-
da Silveira. Além disso, a

tifi�:.ÇãO
e do acompanha-

KELLY ERDMANN organização anunciou queima me co dos pais para assisti-
JÁRAGUÁ DO SUL de fogos e iluminação especial rem "os shows.

para comemorar a data. O
. programação continua

horário ainda não foi confir- na segunda-feira, 7, quando
mado, mas, deve ser por volta

(, 'àcorre palestra motivacional
das 20h. em conjunto com a plenária

Já no dia 6, é a vez dos fãs semanal da Acijs (Associa-
.do poprock conhecerem a ção Comercial e Industrial de
Arena. Isto porque, quem Jaraguá do Sul). Na terça-
anima o final do domingo são feira a festa volta a ser direcio-
os gaúchos da Nenhum de nada ao público em geral.
Nós:Antes deles, o público Neste dia, o grupo circense e

fica com a música feitfa na teatral Tholl encena o

cidade. As bandas convida- espetáculo "Tholl, Imagem e

i i

Agora está decidido. A
Arena Jaraguá vai ser inau
gurada no início do mês de
maio. A programação, que
dura uma semana, inclui
shows de bandas, palestra,
desfile de moda e apresen-

tação circense.
v A agenda de eventos

começa no próximo dia 5,
sábado, e conta com a pre-

. Som" em comemoração ante
cipada ao Dia das Mães.

Em seguida, no dia 9,
estudantes de Moda expõem
a criatividade durante um

desfile intitulado de "Quarta
Fashion". Para terminar,
bandas formadas na região do
Vale do Itapocu também vão
à Arena. Os shows ocorrem
na quinta-feira.

Os horários desses eventos
ainda não foram divulgados.
Com exceção dos shows do
cantor Leonardo e da Ne
nhum deNós, todos os outros
eventos têm a entrada gra
tuita. Nestes dias 5 e 6, cada
ingresso vale três quilos de
alimentos não-perecíveis.

Começa licitação da obra no Centro Histórico
,-

JARAGUÁ DO SUL

O projeto do Centro
Histórico de Jaraguá do Sul
vai começar a sair do papel
nesta semana. A Prefeitura
divulga nos próximos dias o
I

edital de concorrência

pública e, na sexta-feira,
acontece a abertura da

licitação que vai escolher a

empresa responsável pela
primeira etapa da obra.
I O objetivo, segundo a

�iretora da Fundação
Cultural, Natalia Petry, é

começar pela reforma do

depósito de cargas da antiga
Estação Ferroviária. No local
I

serão instalados os setores da

entidade e a Biblioteca
Pública Rui Barbosa, ambos,
hoje, em urnalateral da Rua
B'arão do Rio Branco.

Para esta parte inicial
foram reservados os R$ 615
mil captados até agora junto
à iniciativa privada. O valor
pode ser deduzido do
Imposto de Renda devido
por cada uma das seis

empresas doadoras. Tudo isso

porque o projeto foi aprovado
pelo Ministério da Cultura e

IPHAN (Inst ituto do
Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional) através
da Lei Rouanet.
A revitalização completa

, do trecho que vai desde o

Depósito de cargas é o primeiro a ser reformado

Mercado Municipal até a

Praça 7 de setembro, deve
somar R$ 3 milhões e 50 mil.
A segunda etapa da obra vai
priorizar a reforma da

Estação Ferroviária. Por

último, é a vez de cuidar do
paisagismo do Centro
Histórico inteiro. A primeira
tem orçamento previsto de
R$ 739 mil e a seguinte de
R$ 1 milhão e 295 mil. (KE)

Arena tem espaço para cerca de sete mil pessoas sentadas

JARAGUÁ DO SUL Além de eventos espor-.
tivos, a adminis tração)
pública também quer fazer
da Arena' um local procu-.
rado por' organizadores de

I

feiras, exposições e apre-,
sentações artísticas. O custo,
para sustentar o empre
endimento fica próximo a R$
40 mil mensais e meta é

conseguir este valor a parti.'
de um plano de negócios e

de gestão. Conforme �;:1
diretor da Fundação de 'J

Esportes, Jean Leutprecht, a
obra "não pode se trans

formar em ônus ao
-J

município". A saída encon-"
trada para isto não ocorrer é :

a venda de camarotes e a:
instalação de lanchonetes nol)
local, entre outros projetos."
(KE) oi I

;":

A Arena Jaraguá come

çou a ser construída há cerca
de 18 meses e já teve em

torno de 150 homens
trabalhando de maneira
simultânea. O custo total da
obra fica em torno de R$ 16
milhões, divididos entre os

governos municipal e

estadual, além de auxílios
financeiros vindos da
iniciativa privada.

O espaço erguido pela
empresa Proma, de Jaraguá
do Sul, tem no total 20 mil
metros quadrados de área. A
estimativa é que este

ambiente possa abrigar sete
mil pessoas sentadas e outras

quatro a cinco mil no lugar
do palco retrátil.
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Inauguração do abatedouro municipal é adiada
�Ministério da

Mricultura' exige
readequação do

projeto de melhoria

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL

Prevista para acontecer

até fim do mês, a inau

guração do abatedouro

municipal, no Garibaldi, foi
adiada. A Secre taria de

Desenvolvimento 'Rural

informou que a data do início

das atividades. não foi

definida: A coordenadora de
Infra-estrutura Agrícola,
Mayra Regina Lenzi, comen
tou que o atraso na abertura
se deve' à necessidade de

"readequação do projeto de
reestru turação do espaço,

exigida pelo Ministério da

Agricultura". Disse também

que está prevista para hoje
reunião entre técnicos da
secretaria e do ministério

para debater as melhorias.
Em fevereiro, o secretário

de Desenvolvimento Rural,
Amarildo Sarti, explicou que
o Ministério da Agricultura
exigiu adequações na parte
física para que o abatedouro

pudesse 'funcionar. Segundo
ele, as obras começariam
neste mês e custariam apro
ximadamente R$ 300 mil. O

projeto engloba melhoria no
pátio interno, na canalização,
nos bretes (onde os gados sâo
confinados), construção de
vestiários e instalação de

INAUGURAÇÃO
25 de julho de 2004
CUSTO
- R$600 mil

TEMPO DE CONSTRUÇÃO
- Cerca de dois anos

ÁREAFíSICA
-948,27m2

rampa, reposição da instala

ção elétrica - roubada em de
zembro do ano passado - e

compra de mais equipamen
tos para o corte final da carne.

Na época, Sarti informou
que o local tem capacidade
para abater 75 mil quilos de
carne por mês e será usado
para abate de gado bovino,
suíno, ovino e de avestruzes

por um condomínio de cria

dores. No fim do ano pas_sado,
a Prefeitura investiu aproxi
madamente R$ 6 mil na

vedação, colocação de tela

passarinheira - nos vãos das
telhas para impedir entrada
de insetos e' pequenos pás
sares- e adequação das portas
de acesso ao abatedouro.

O Correio do. Povo fez
contato com o secretário Sarti

por várias vezes, sem sucesso.

Mayra Regina disse que não

poderia atender a reportagem
e repassar mais informações
sobre o assunto em virtude de

compromissos pré-agendados.

PIERO RAGAZZI/OCP

nunca foi utilizado e ainda não tem data prevista para funcionar'

--------------------------------------------------------------------�------------------_4 ---------------.----------- ---- ---------

. I

Albano é reeleito presídente do Sindicato Rural Proje-to Acesso/vai capacitar desempregados
GUARAMIRIM

Com 98,2% dos votos

válidos, o agricultorAntonio
Francisco Albano foi reeleito
presidente do Sindicato dos '

Trabalhadores Rurais de
Guararnirim para um novo

mandato de quatro anos. A

eleição, que aconteceu on

tem entre, 8 e 17 horas, na
sede da entidade, escolheu
além da diretoria, o C�nselho
FJscal, tesoureiros, e os repre
séntantes da Federação dos
Trabalhadores naAgricultura
do Estado.

, Apenas a chapa enca

beçada porAlbano concorreu
à eleição. Dos 383 sindica
listas aptos a votar (em dia
com as mensalidades), 221
foram às umas.' Deste total,
217 votaram em Albano e

'

quatro ern branco. A apura
ção foi encerrada no final da

Albano foi reeleito com mais de 90% dos votos dos sindicalistas

tarde.

Após a apuração, Albano
revelou alguns .dos projetos
para o novo mandato, entres
eles a aquisição de um silo e

.

um secador, "para acabar com
os atravessadores". Segundo
o presidente, com o silo, será
possível pegar de 30 a 50% da

'

produção de arroz das cidades
da região, comoGuaramirim,
[araguá do Sul, Joinville,
Massaranduba e Scheroeder.

"Em muitos estados que

produzem soja, milho, arroz,

já existe os grandes silos para
o armazenamento, que não é

o nosso caso. É difícil, mas
não é impossível. Sabemos
que não vamos conseguir isso
de um dia para o outro, é uma
semente que estamos plan
tando, mas que um dia deve
germinar", declarou.
A produtora de arroz

Ivone Sprung justificou o

voto favorável à con

tinuidade da diretoria
afirmando que "foi feito um

\

ótimo trabalho". '

./

APAE, de Guaramirim comemora nova sede
A Apae (Associação de

Fais e Amigos dos Excepcio-,
nais) de Guaramirim entra

-:

�uma nova fase; em fevereiro

eonseguiu o prédio próprio.
Apesar de ainda estar em

Construção, já tem condições
de atender os 83 alunos, numa
estrutura mais adequa-da

I para atender as necessi-dades

�Specíficas, com salas arejadas
e maiores, pátio e uma horta.

. Segundo a diretora da

instituição, Lucila Miche
luzzi, a antiga sede era

pequena, não havia espaço
para as atividades, nem·

estacionamento e parque. Na

avaliação dela, o parque é

essencial para os alunos ..O

prazo para a conclusão das
obras está previsto para 2008.

''A escola enfrenta algumas
dificuldades, mas quando elas

surgem, aparecem 'também os

parceiros que ajudam a solu
. cioná-las", destacou, lembran
do que a Apae realiza regular-
mente eventos para angariar
fundos. "No próximo dia 21,
acontece no Parque de Exposi
ções Manoel de Aguiar, às

20h30, o sétimo jantar dan
çante, o Rotapae'vavisou Lu
cila, convidando a comuni

dade para o evento;

A Prefeitura está realizan
do o Projeto Acesso, que / i

oferecer cursos profissj -

nalizantes gratuitos P, ra

desempregados. Entrti os

cursos previstos - ainda em

data definida para começar -

estão costura industrial,
informática básica, pedreiro
e mecânico de máquina de
costura. As capacitações
acontecerão nos bairros mais
carentes do município.

Entre as instituições que

participam do projeto estão

Senai (Serviço Nacional da
Indústria), Cefet (Centro
Federal de Educação Tecno
lógica), Cepeg (Centro Poli
técnico Geraldo Wernin

ghaus} e Unerj (Centro

Universitário de Jaraguá do
Sul), que devem oferecer
parte dos equipamentos e

,

materiais para as aulas.
No momento, a secretaria

de Desenvolvimento Econô
mico está levantando o

número de vagas disponíveis
junto às empresas jaragua-

,

enses e buscando parcerias
com entidades, instituições e

órgãos governamentais para
viabilizar recursos. Onúmero
de beneficiados será definido
a partir do levantamento do
número de desempregados e

de' acordo com a receita

disponível. O secretário de
Desenvolvimento Econô
mico, Márcio-da Silveira, diz
que a desqualificação

Arsepumg comemora um ano
Os funcionários públicos ..

'

até então; a luta: era só o

de Guaramirim, familiares e aumento de salário. E muito

amigos, reuniram-se no do- importante termos essa recre

mingo; 15, na sede da Ase- ativa", discursou.
pumg (Associação dos fun- Na opinião dele, a sede da
cionários públicos de Guara- associação visa melhorar a

mirim), para comemorar o qualidade de vida dos
primeiro aniversário da funcionários e dependentes.
associação. Houve sorteio de "Eles poderão dormir
brindes, música ao vivo e tranqüilos, porque estarão
muita diversão. sendo assistidos pela associa-
o presidente da Arse- ção", conclui Chiodini.

pumg, Luís AntonioChiodini, Os associados da Asep
disse que a data marca mais umg equivalem aproxi
uma conquista do funcionalis- madamenteSõ'é do quadro

, mo público. ''Antes de tudo é de funcionários da prefeitura.
um marco dos funcionários '

As mensalidades corres

públicos municipais, porque pondem a 1% do salário base.

"
;:

profissional e o desemprego-,
decorrem geralmente do alto
custo dos cursos profíssío-v;
nalizantes e do própriQlt
deslocamento até a

instituição.
COSWRA - � Prefeitu

ra confirmou a realização de
um curso de Costura Indus
trial por meio do projeto, em \,

parceria com o Senai. A<ê
capacitação terá duração de::b
160 horas e deve acontecer no
Procad, Bairro Tífa Martins,
no final de maio. Poderão

,

participar do curso apenas,
pessoas desem-pregadas, com:

'"

mais, de 16 anos e que
_

cursaram pelomenos a quarta
série do Ensino Fundamental.
(DZ)

O CORREIO ERROU

Diferente do que foi
publicado na edição
de ontem na matéria
"Vigilância apreende
100 kg de carne" I a

apreensão de carne

estragada· aconteceu
no Bairro São tuls, e

não no Jaraguá
Esquerdo.
A informação do local
foi dada pela
Vigilância Sanitária.

".

--------,..:...._ .._--_ .. _�..
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Cidadão Honorário
OIVULGAÇAo

,

o governador do Estado, Luiz Henrique da Silveira,
receberá uma homenagem da Câmara de Vereadores de
[araguá do Sul. Ele ganhará a honraria de Cidadão
Honorário de Jaraguá do Sul em solenidade que ainda será
rn'arcada. LHS estará na cidade para a 'inauguraçâo da
Atena Jaraguá, no dia 5 de maio, mas não confirmou a

presença na Câmara. A sugestão da homenagem foi do
vereador Pedro Garcia no dia 27 de fevereiro, devido a

colaboração do governador com o município. Por

e*quanto, o legislativo não tem uma posição do Governo
sobre a data, mas o título de Cidadão Honorário deve ser

eitregue em breve.
I
I
I

Linhas de crédito
A Caixa Econômica Federal e o Banco do BrasilI'd .

demonstraram durante a plenária da Acijs e da Apevi desta
s��ana, a linha de produtos e serviços desenvolvida para
atender as necessidades das empresas nas diversas
módalidades. A Caixa Econômica Federal tem duas agências
em jaraguá do Sul e segundo os indicadores de desempenho,
está entre as 50 melhores do Brasil. Na área de habitação é a

mais produtiva do Estado e situa-se nas primeiras posições
na liberação de linhas de crédito às micro e pequenas
empresas. O Banco do Brasil conta com três agências na

cidade. A posição da agência central no Estado é a quarta
no desempenho global, conforme a gerência.

Visita
SD presidente da Celesc, Eduardo Pinho Moreira,
acompanhado de diretores e do gerente regional Luiz de Freitas
M�lro Neto, participará na próxima segunda-feira, 23 de abril,
dá reunião plenária da Acijs e Apevi, para tratar sobre
problemas pontuais que acontecem em Jaraguá do Sul e região
e que tem afetado o fornecimento, çomo a queda de energia.
O presidente da Acijs e do Cejas, Paulo César Chiodini, disse
que vai entregar uma lista de prioridades ao presidente. "Vamos
cobrar do Pinho Moreira os investimentos necessários para
acertar os problemas que existem, principalmente na subestação
central", comentou.

Contos
Samae investe em melhorias

O CORREIO DO POVO

O Samae de [araguá do Sul investe em melhorias para a

comunidade. Nos próximos dois anos serão aplicados cerca de
R$ 17 milhões, entre financiamentos e recursos a fundo
perdido.A informação é do diretor da autarquia, Luis Fernando
Marcolla, acrescentado que somente para os projetos e a

construção da Estação de Tratamento de água no Garibaldi
(ETA - Sul) serão encaminhados 4,5 milhões. De acordo com
ele, em 2006 o Samae assinou um contrato com a Caixa
Econômica Federal garantindo R$ 6.050 mil para a estação,
que tem um investimento total entre rede e estação de
tratamento de esgoto previsto em R$ 21 milhões.

.

Acontece hoje o lança
mento do livro "Contos
Jaraguaenses", da Design
Editora. O evento acontece

às 19h30 no Museus daWeg.
Cerca de 30 escritores do
Vale do Itapocú partici
param da publicação. Segun
do o editor Carlos Henrique
Schroeder a coletânea su

prirá a necessidade de uma

identidade literária na

cidade.

Exposição
TambémNo dia 18 de abril,

o fotógrafo jaraguaense
Fabiano de Souza (Chan),
m�rará o trabalho de captar
instantes inusitados de
Jaraguá do Sul. A ex-posição
acontece simultaneamente
ao lançamento do livro
"Contos Jaraguaenses", no
MuseuWeg às 19h30.:

Máquina
DIVULGAÇÃO

,osse

,

POLICIAL

A empresa lEG vai apre
sentar hoje no Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul a nova máquina para
reboco (foto), com material
de fórmula Européia. O
evento acontece às 19h30 e

a presença pode ser con

firmada no telefone 9935-
1007. O evento é destinado
a arquitetos, empresários da

Construção Civil e a cornu

nidade em geral.

No último sábado, Itacir
ente tomou posse da

p �sidência da Associação de
Moradores do Bairro Ilha da
Figueira, em Guara-mirim. A
inf ''mação é de Moacir José .

Per 'üa, ex-presidente da
entid ade que deixou o cargo
e ago !:J. faz parte do conselho
fiscal .Segundo ele, o atual
man-data vai continuar o

, (trabalho desenvolvido.

Incentivo à Leitura
Hoje acontece o Ian- �

çamento oficial do projeto
"Incentivo à Leitura". Já

.

que se comemora o Dia
Naciorial da Literatura
Infantil. Até sexta-feira, dia
20 de abril, as escolas da
rede municipal devem defi
nir a data para lançar o

projeto aos alunos. O dia 18

é o é a data para o lança
mento oficial. A última
etapa será ern 30 de novem
bro, onde haverá um encer

ramento com apresentação
de todas as atividades
desenvolvidas. O objetivo é
estimular a leitura nas

unidádes escolares por meio
de ações isoladas.

Curso'
Termina hoje o curso de

capacitação "Construindo
a Escola Inclusiva". São
cerca de' 100 profissionais
da rede municipal de
ensino que participam do
treinamento. O curso foi

.

elaborado em parceria com

o Fundo MUnicipal de
Desenvolvimento dia
Educação e destinado .a

educadores que trabalham
com alunos portadores de
deficiência mental. O

objetivo é dividir infor
mações, buscando métodos
e atividades de relacio
namentos com estas crian

ças. Os temas debatidos
sâo a deficiência mental,
aprendizagem e avaliação
escolar, linguagem oral e

escrita, cérebro e apren
dizagem.

Presos
Foram presos os

quatro homens que
assaltaram a Pizza na

Pedra, da Lagoa da

Conceição, em

FlQrianópolis, no ,

último domingo. Eles
também são acusados
de assaltar um motel
em São José e foram
pegos no momento
em que saíam de um

prédio, Foram
aprendidos uma

pistola 9 milímetros e·,

objetos levados dos
clientes da pizzaria e

do motel.

Agentes
O Deap (Departamento
de Administração
Prisional) de Santa
Catarina realizou nesta
sexta-feira a formàtura
de 139 novos agentes
prisionais que irão
atuar nas cinco
penitenciárias e 20

presídios do Estado.
Os novos agentes
permaneceram 60 dias
na Academia da Polícia
Civil e tiveram aulas
teóricas e práticas. ,

OBITUÁRIO

velório foi realizado no

Salão da Comunidade
Cristo Salvador na Barra
do Rio Cerro e o

sepultamento no

cernítérío da mesma
localidade.

Faleceu ás 03:50h do
dia 1:7/04, o senhor

,

Eugenio Gregolewich
com idade de 77 anos, O

/ �

1111 INDICADORES ECONÔMICOS
)

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,019 2,021 14,
PARALELO 2,11 2,21 It

TURISMO 1,970 2,127 ti

EURO

• BOLSAS DE VALORES

4"

PONTOS OSCILAÇÃO,
ti BOVESPA 47.174 -0,34%

041%

-1,33%
fti MERVAL (B. Aires) 2.195

-0,57%" NIKKEI (Tokio) 17.527

tjjlll@1ij!M • CUB abril

0,6606% 792,88
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Falcão está suspenso das três primeiras partidas da Liga Futsal 2007 e segue definindo o futuro dele com a Malwee Futsal

·1Falcão disse que tem 100% de
chances de continuar na Malwee
� Jogador se reúne
hOje para definir
últimos detalhes
do contrato

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Faltam apenas alguns
deta-lhes que devem ser

acertados hoje. Mas tanto a

,çliretoria da Malwee Futsal
como o craque Falcão
confirmam que ele continua
em [araguá do Sul. O jogador
disse que só pretende pro
longar o contrato até 2012,

como é' a proposta 'da
Cortiana/UCS. Mas, segundo
ele, está "100% na Malwee.
Esse casamento sempre deu
certo e vai continuar dando",
comentou o camisa 12.

Falcão disse também que

já vem conversando com os

dirigentes. "Eu entendi algu
mas situações deles e eles
entenderam as minhas. Mas
devo dar o anúncio oficial
apenas amanhã (hoje)", afir
mou. O diretor. de futsal,
Cacá Pavanello, disse que as

chances são de 99,99% e

também confirmou que
faltam apenas alguns detalhes

Jéferson Heller em

sequndn em Araquari
\

JARAGUÁ DO SUL
O jaraguaense [éferson

Heller terminou em segundo
lugar na corrida que abriu a

Festa do Maracujá, em Ara
quarL Ele percorreu os 6,4
quilômetros em 22min15seg e

ficou com a prata na categoria
21-28 anos. No geral, ele
terminou em 100 lugar. O

'

campeão da prova foi o

ioinvilense Gilialdo Koball,
Com 19minJOseg.Heller ainda
não sabe o próximo desafio.

...

":��. �'"'_....

Heller: pódio na categoria 21-28

,

para a per-manência do

craque. ''A única coisa que
não está certa nesta história
é o valor de R$ zco mil. Hoje
não tem jogador de futsal no
Brasil que recebe isso. Este
valor não existe", afirmou o

dirigente.
A notícia da proposta da

UCS surgiu durante o Torneio
Intercontinental, em Por-

'

tugal. Na época,' a imprensa
gaúcha noticiou que o salário
do jogador chegaria a R$ 200

mil, com contrato até 2012.
No início do ano, o craque

chegou a anunciar que havia
feito um contrato até 2010

CORINTHIANS

Nilmar deve sair
do clube paulista
Depois de acertar verbal

mente a permanência no

Corinthians até dezembro,
Nilmar recuou e agora

pretende deixar o clube

alvinegro: O empresário do
atacante, Orlando da Hora,

, prometeu entrar na Justiça
para garantir a saída do

jogador. "Nós vamos à]ustiça.
O acordo (de quinta-feira;
sobre a permanência de
Nilmar no Corinthians até

dezembro deste ano), mais
uma vez, não foi fechado".

/
com a Malwee, mas d ve

prorrogá-lo depois da 1.' va

logomarca da Arena
A Arena Jaraguájá tem uma logomarca (abaixo). Os traços íemoram«
a modernidade do espaço que será inaugurado, no dia 5 de maio,' �

considerado um dos melhores do Brasil no gênero, Vale enaltecer
'

o bom gosto e a idéia da marca, que será afixada na frente da
Arena. Parabéns pela iniciativa.

A R E: N A_,-

Vôlei de Praia
Definidas as duplas que
representarão Jaraguá do Sul
nos Jogos Abertos de Santa
Catarina deste ano, No
'mascuüno, Daniel üallarosa e

Jean Michel Matte, o China
formam a equipe Amivôlei/
SoleteX/FME. Entre as

mulheres, as representantes
são Silvia de Oliveira e

Danlela Possamai.

Clínica
No próximo sábado, no Acaraí,
acontece uma clínica de

natação, ministrada pela
professora da equipe Ajinc/
Urbano/FME, Iara Fructuozo, O '

evento começa às 13h30 e

segue até às 18h com

atividades teóricas e práticas,
Inscrições e informações no

telefone 3370-9555,

Erramos
Na edição de ontem, nesta
coluna, na nota com o título
"Sub-13", erramos o resultado
do confronto, da equipe
jaraguaense Aurora/CEJ/FME
contra a AABB, Ao invés da
derrota por 14xO, os
comandados de Luís Carlos
Dalprá perderam por 6x5, em

8:TI
uma partida disputada, Quem foi, A..
goleado foi o time de Tlrribó. " -

Jet
Depois da demissão de Itamar
Schulle, o Joinville segue atrás )J :3
de um novo treinador, Os nornes .

'

citados pela assessoríado clube,j 8

são o de Lori Sandri e Luiz ;1 :3

Carlos Barbieri. i\inda correm

por íoram Márcio Araújo, Márcio
Bittencourt e Josué Teixeira, O
alto salário pedido por estes'
pode emperrar a negociação,

Barcelona nega doenç
de Ronaldinho Gaúcho
BARCELONA

proposta.,/ O Barcelona negou
O jogador também fechou ontem que o meia-atacante

contrato com novo fome- � Ronaldinho Gaúcho esteja
cedar de material esportivo,
a Umbro, por coincidência a

mesma da equipe Malwee.
Eles devem fabricar produtos
da linha do craque, que serão

lançados entre julho e agosto
deste ano. "Além do marke

ting que eles querem fazer

comigo, tem a questão de ter
uma linha de produtos
específica. Essa parceria tudo
para dar certo", acredita o

jogador.

Schumacher pode
jogar na seleção
Parece que Michael

Schumacher quer entrar
definitivamente para o

mundo do futebol: Após
aceitar ser embaixador da

Eurocopa-2008, agora o

heptacampeão mundial de
,Fórmula 1 decidiu participar
da reedição da final histórica
da Copa doMundo de 1982,
entre Alemanha e Itália. O
jogo será realizado no dia 27
de julho, em Stuttgart, para
homenagear o ex-jogado!'
alemão Hansi Müller.

com mononucleose, uma

doença; geralmente trans

mitida por vírus, que pode
causar dor-de-garganta, febre
e ínguas no corpo. O brasilei
ro esteve ausente dos treina
mentos da equipe catalã nos
últimos dias. Mas o Clube
desmentiu o rumor a respeito
da enfermidade em urn

comunicado oficial de seu

Departamento Médico.
De acordo com a nota,

'

Ronaldinho trabalha
sexta-feira passada com UI}).

, plano específico paramelho
rar seu condicionamento
físico depois de superar uma

amidalite que pediu trata

mento antibiótico. O Barça
também ressaltou que o astro i\'!
é "um dos jogadores do eleri;,.]�
co que mais acumula jogos
na temporada e que, devid()
ao problema médico" fo!,b
decidido aplicar esse progra�::'?'
ma individualizado, qUE{S
consta de duas sessões diá:"J
rias, que combinam acade�'3
mia e treinamento à parte" :ê:7

::;,"fI

Priscila Sa�va�jor é
destaque em,

,� )

JARAGUÁ DO SUL
A mesatenistà Priscila

Salvador foi bronze, (categoria
rating F) na la Etapa da Copa

, do Brasil de Tênis de Mesa,
que aconteceu no fim-de
semana, em Belo Horizonte

(MG). Com o resultado, ela
assegurou o terceiro lugar no
ranking nacional do mirim
feminino. Já [éssica Formigari
foi prata 'na rating H. A'
competição aconteceu entre 12
e 15 de abril. Pi vi I,,: t,;"

, ,,-,
'T 'dnores

-'
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DIFICULDADE: CICLISTA DE SCHROEDER DISPUTA APENAS COM �;éTIÇÔES MAIS PRÓXIMAS DE CASA

I

SA I TERÇA-FEIRA, 18 de abril de 2007

Markolf Berchtold é o atual campeão pan-americano e brasileiro de down Hill e está procurando patrocínio para circuito mundial

Sempatrocínio � Marl,olfBerchtold
está fora do circulto internacional•

'I\i -.

Sem patrocínio,
um dos melhores
ciclistas do rrundo
diz que está triste

I

JULIMAR PIVATTO
SCHROEDER

O currículo é invejável.
Atual campeão brasileiro e

pan-americano e um dos dez'
melhores do ranking
internacional no ano passado,
Markolf Berchtold, de
Schroeder, está sem patrocí
nio para voltar a disputar o
circuito mundial de down
lim. Depois que a equipe que
defendia, a espanhola
1y1axxis, perdeu o patrocínio

no final do ano passado, o circuito, e disse que está em

catarinense ficou sem ter contato. com outras equipes
como voltar adisputar títulos d • circuito mundial. "Tive a

\

na Europa.Markolfsemostra c �)nce de continuar cor-
chateado com a situação. re _ o na Europa, mas teria de

"Era algo que eu não fix � residência lá. Preferi
esperava. Foi decepcionante co :�tnuar aqui, como fazia
para mim. A gente treina, ' antes, porque tenho negócios
luta, consegue resultados, (", em Schroeder", comentou ó
me sinto preparado para ciclista, que hoje tem 27 anos.

correr, mas não consegue Ele também lamentou a falta
patrocínio", lamentou o de apoio de empresários
ciclista. Hoje ele viaja para brasileiros, Para Markolf, é
São Vendelino (RS), onde preciso termais incentivos do
disputará a Copa Interna- governo para incentivar a

cional. No firn-de-semana, iniciativa privada, com

ele venceu a etapa catari- descontos em impostos.
nense em Jaraguá do Sul. "Já existem projetos, mas
Competindo com o apoio eles são mais direcionados a

próprio, da loja de bicicletas outros esportes. Existem
que tem em Schroeder. programas, mas eles ainda não

Markolf tenta voltar ao são suficientes", analisou o

atleta. Quem tiver interesse
em patrocinar o atleta, deve
contatá-lo pelo e-mail
markolf@markolf.com.br, ou
rio site www.markolf.com.br.

, Heptcampeão brasileiro

(1994/95/96/97/98/03/06)

Tricampeão pan-americana
(199.7/02107)

Bicampeão da Copa do Brasil
(2000/01)

Campeão catarinense
(2001)

Campeão DH Cup Chile
2004

Equipes de vôlei tem boa estréia no Estadual

.. ,

'As equipes mirim femini
'n,a: e, Üifantil masculina de
:Vôlei estrearam, no fim-de-
:_,.' / .> • ,

)ernana, no Campeonato
Catarinense.As meninas jo
garam 'em Blumenau e ven-

'f' ,

.ceram Xanxerê e a Furb por
':,3' sets a O e São Ludgero por
.Jx2; perdendo para Barão e

'Nova Trento pelomesmo pla
car. "Foi um bom desempe
nho. Perdemos apenas para
duas favoritas e agora conti
nuam em busca de uma es

trutura melhor",' rl;,,�

Henrique de Oliveira, técni
.

co da ADV/FME.

ARQUIVO/PRF

O vôlei masculino da
Marisol/FME terminou em

terceiro lugar no geral e em

segundo na chave. Em São

José, eles venceram o time da
casa e Rio do Sul por 3 sets a

O e a Cimed por 3xl, perden
doapenas para Joinville tam
bém por 3xl. O técnico Luiz
Carlos "Kadylac" elogiou o

desempenho da equipe e

acredita em títulos na tem

porada. "Temos condições de
brigar por pódio tanto na

Olesc como no Estadual.
Quem sabe, até chegando

A próxima etapa será ern �

Jaraguá do Sill. Henrique de Oliveira elogiou estréia do vôlei feminino em Blumenau

'f

O CORREIO DO POVO

Handebol retorna ao

campeonato estadual
JARAGUÁ DO SUL

Depois de ficar de fo�a do
Campeonato Estadual no ano
passado, as equipes
jaraguaenses de handebol vol-

I

tam à competição neste fim
de-semana. Em Itajaí, o mas
culino e o feminino da cate

goria cadete (16 anos) dispu
tam a fase classificatória da
região litorânea da competi
ção. As equipes classificadas
(três no feminino e quatro no

masculino) se classificam para
a fase final, em junho, quan
do se júntam com os times da
região Oeste.

No masculino, a equipe
ADHJ/FME caiu na chave B,
junto comAdeblu/Blumenau
e Colegial/Florianópolis. Se

garantir a vaga para a semifi
nal, já estará classificada para
a fase final. "O time é prati-:

camente o mesmo do-ano pas
sado. Nosso principal objeti
vo é classificar para as finais,
sem esquecer da preparação
para a Olesc", comentou o

técnico Everton Sales. A ou

tra chave é formada por
Univali, Criciúma, Tubarão e

Balneário Camboriú.
Já as meninas da ADHJ/

FME terão pela frente
Criciúma e Balneário
Camboriú. Ao contrário do
masculino, a equipe chega
bastante renovada para este

ano. "Temos apenas duas me
ninas que estavamno ano pas
sado. Estamos com uma equi
pe forte na defesa e vamos trei
narmais a parte de movimen
tação para o ataque", disse a

treinadora Rosilete de Souza,
Além das três equipes citadas,
participam também Univali,
Tubarão e Barra Velha.

Equipe feminina sofreu renovação em relação ao ano passado

Botafogo lnteressado
em ex-zagueiro do Flu
RIO DE JANEIRO

O vice de futebol do
Botafogo, Ricardo Rotem

berg, confirmou o interesse
na contratação do zagueiro
Renato Silva. Segundo ele, o
clube já entrou em contato

algumas vezes com o atleta,
por meio do técnico Cuca, e
é provável que a negociação
se concretize. No entanto,\

para que o time não perca o

foco na fase decisiva do Cam
peonato Estadual, a aquisi
ção pode ser adiada. O diri
gente explicou que assuntos

de' "fora do campo", como a

vinda de reforços e renova

ções de contrato (principal
mente do meia Zé Roberto)
poderiam prejudicar o rendi
mento dos atletas.

"Como é interesse de nos

so técnico, a diretoria está se

movimentando para acerta!
com o jogador. Mas isso po
deria influenciar muito ago'
ra, uma vez que com a

contratação de um zagueiro,
outros poderiam pensar que
estariam perdendo espaço",
afirmou. Desde de' ter sido
flagrado no exame antido' I

ping, Renato Silva vern man'

tendo sozinho a forma física,

1\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SANTA CATARINA
TEVE ARRECADAÇÃO
RECORD DEVIDO AO
AUMENTO DE TURISTAS

ATIRADOR DA VIRGINIA TECH
ERA ALUNO DE LITERATURA
INGLESA DA UNIVERSIDADE �

81
PIERO RAGAZZI ',p

It
�

COMPARAÇÃO: E FEVEREIRO DO ANO PASSADO AS VENDAS DO VAREJO AVANÇARAM 9,4%

·Supermercados .puxam yendas do comércio varejist
mais, maior taxa de cres

cimento para um mês de
fevereiro desde 2001, quando
fo,i iniciada a pesquisa .

O destaque ficou por conta
de hipermercados, super
mercados, produtos alimen-.
tícios, bebidas e fumo, com
aumento no volume de
vendas de 6,9%. "A can-

O crescimento da renda e juntura se mantém positiva.
da oferta de crédito, aliados De janeiro para fevereiro, as

à inflação controlada 'e ao vendas do setor subiram 0,4%,
câmbio valorizado (real frente' após 'elevação de 1,9%, já
ao dólar), sustentaram a alta descontadas as influências
das vendas do varejo em sazonais. Além da melhoria da
fevereiro, divulgadas pelo renda, as condições de crédito
Instituto Brasileiro de continuam favorá-veis, o

Geografia e Estatística emprego está estável, a

(IBGE);
,

inflação está baixa e 9S juros
" Na -

corripãfáção Com'" em queda", avaliouotêcnico
fevereiro do ano passado, o da coordenação de serviços e

comércio vendeu 9,4% a comércio do IBGE, Reinaldo

IBGE anuncia
alta nas vendas
de varejo devido

. ao crescimento
da renda e· da
oferta de crédito

BRASíLIA

Pereira.
No indicador acumulado

em 12 meses, o volume de
vendas do comércio registra
aceleração desde agosto,
quando ficou em 5,1%/
chegando em 6,6% em

fevereiro. ''A tendência é de
crescimento", completou
Pereira.

Entre os segmentos pesqui
sados, a maioria registrou
desaceleração na comparação
com janeiro. De acordo com

o técnico do iBGE, houve um
ajuste em fevereiro após a

queima de estoques ocorrida
no começo do ano,

especialmente do segmento
demóveis e eletrodomésticos,
que passou de uma alta de

17,2% para uma retração de
4,2%. (Valor Online) O destaque ficou por conta de h'permercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo

�

pode evitar
resfriados

Marcha lembrará assassinato de índ,io
BRASíLIA

o Dia do Índio, come
morado em dia 19 de abril,
será marcado por mobili
zações ha capital federal. Os
atos focarão os principais
pontos da luta de povos
indígenas, como saúde,
educação, desenvolvimento
e demarcação de terras.

Ontem aconteceu uma

marcha na Esplanada dos
Ministérios em lembrança
ao índio pataxó Galdino,
morto em 1997 após ser

I queimado enquanto dormia

,por jovens, foi a primeira
manifestação da semana.
Durante esta semana está

montado em Brasília, na

Esplanada dos Ministérios, o
4Q Acampamento Abril
Indígena. São cerca de 1,5
millideranças indígenas, que
representam mais de 100
povos. A organização do
evento informa que está

marcada para o dia 19 uma

reunião com o presidente da

Fur:_ai (Fundação Nacional
do Indio), Márcio Meira, e

a presidente do STF
(Supremo Tribunal Federal),

Praça onde está o monumento que lembra o assassinato de Galdino

ministra Ellen Gracie. No
mesmo dia deve ocorrer

também uma audiência no

Senado Federal.
, As comunidades indí-

\,

genas também pediram um

encontro com o presidente
Lula que ainda não foi
confirmado pelo Palácio do
Planalto. QB Online)

Causa de pressão.alta
a pode estar no cérebro '

,

Banho-de sol

Tomar sol durante 20
minutos pode ser o melhor
método de evitar os resfriados
e as gripes, segundo um

estudo científico que demon
'stra-que é a vitamina D, e não
a C, a que melhor protege
contra os vírus que causa as

doenças.
A vitamina D, sintetizada

pela ação da luz solar,
estimula "a imunidade natu

ral" ativando os peptídeos no
corpo que atacam as bactérias
e os vírus, revela a pesquisa,
realizada por cientistas

americanos e publicada neste
sábado, 14, pelo jornal
britânico The Independent.

Tradicionalmente os

médicos aconselham o uso da
vitamina C no primeiro
sintoma de um resfriado, mas,
a vitamina equivocada pode
estar sendo utilizada. A
vitamina D foi descrita como
lia vitamina milagre" pelos
cientistas, depois que as

pesquisas dos últimos anos

descobriram que uma dose
diária pode reduzir em 50% o

risco de câncer de mama e de
'cólon. (EFE)

GRÃ-BRETANHA

As causas da alta pressão
arterial podem estar no

cérebro, e não no coração, nos
rins ou nas veias e artérias,

.

segundo unia pesquisa da
Universidade de Bristol, na
Grã-Bretanha. Cientistas
dizem que suas descobertas

podem levar a novas formas
de tratar o problema. Eles
isolaram a proteína JAM-I,
que parecia prender glóbulos
brancos, obstruindo o fluxo

sangüíneo. Isso pode provocar
inflamações e resultar em

redução do suprimento de

'oxigênio para o cérebro.
Os pesquisadores acre

ditam que isso, por sua vez,

pode provocar reações que
aumentam a pressão san

güínea. Estudos em camun

dongos mostraram que a,

proteína JAM-1 está ligada à

hipertensão, mas os exatos'

mecanismos pelos quais isso

ocorre ainda-não estão claros.
O professor Julian Paton e

os pesquisadores estão agora
analisando o cérebro humano
para entender melhor esse

mecanismo. "O desafio fun.ro
será entender o tipo de

inflamação dentro dos va os

sangüíneos do cérebro para
sabermos que tipo de rerné iio
utilizar e como tratar o

problema. A JAM-1 poderá
nos dar novas pistas sobre
como lidar com esta doença",
explica Paton.

Apesar de a hipertenào
provocar dores de cabe, a,
vertigem e problemas de visao,
a maioria das pessoas con o

problema não apresentam
sintomas aparentes. A paro

logia pode levar a ataqi es

cardíacos, derrames cerebrais
e problemas nos rins, mes é

possível usar medicamen os

para controlar seus efei 1S.

(BBC)
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"KING: O ESTADO ESTÁ EM SEGUNDO L!

Turismo catare

recorde de arrecadação
Resultado da

pesquisa turística
foi divulgado
ontem pela Santur

CARLA DARlAND
FLORIANÓPOLIS

Santa Catarina recebeu
na última temporada 3.166.-
027 turistas, 5,28% a mais que
em 2006. Esses visitantes

injetaram no Estado cerca de
R$ 1,6 bilhão, um incremento'

na economia de 28,33% se

comparado ao ano anterior.

Isso se deve também a um

crescimento 1;10 poder aqui
sitivo do turista que veio a

Santa Catarina este ano: cada
brasileiro gastou emmédia R$
29 por dia, enquanto os '

estrangeiros, tiveram gasto
estimado diário de R$ 33,92.
Os dados são do Estudo da
Demanda Turística 2007,
cujos resultados foram

divulgados pelo presidente da
Santur, Marcílio Ávila e pelo
secretário de Estado da
Cultura Turismc e Esporte;
Gilmar Knaesel.

De acordo com Ávila, a

pesquisa mostrou a realidade
do Estado catarinense. "Tive
mos a melhor temporada dos
últimos 15 anos e obtivemos

secretano , G Ir /fl

uma arrecaclaç, '

mas o turista que vem a Santa
Catarina está mais exigente
e nos disse, por meio dessa

pesquisa, qUf." terr c .

'-

lhorar na infra- es f . �a

q , fVlarc
I fi Àvila

squ. (A el0strou

que o turista que vem a Santa
Catarina é fiel, mas reclama
sobretudo quanto ao acesso e

, � ,. ).

L "�
I.. .enrique da Silveira

turística", explicou __ t,
-

te. salientou que muitas pessoas
a divulgação dos resultados

Idizem
que essa "alavanca

da pesquisa, Ávila .mosn ou o I" gent" na última temporada de
novo terminal de auto- i�verão ocorreu por causa do
atendimento do turista em 11!lapagâo aéreo'- "Mas,' na

Santa Catarina, no qual o verdade, Santa Catarina
\ ' ... ,

. r I. '. I.� _- . -

""\ _._

visitante digita o lugar que deixou de sei uma ilustre

Ministé'rio 'Público tem
novo procurador-gewa1�

quer conhecer e, por K., 'J,25,
obtém um mapa impresso na

própria máquina. Ele mtor
mau que devem ser ins t21 ,>r'0S
entre maio e setembro 40
quiosques com esse sistema

, ,,,

eletrônico em todo o Estadof
\ Para o secretário Gilmar

Steil, que ficou quae fi

no cargo. O mandar é de
dois anos, com direito :\ te

eleição. No biênio 20e', Y 9,
o novo procurador-ge 1 'lsi

, priorizar o fortalecime to da

atuação das Promotorias e

Procuradorias de J us "'iça
Criminais, visando ('

.

à macroct irr ín=

lavagem de dinhe+r o , ao

crime organizado e ao tráfico
de drogas. "Priorizaremos o

combate à criminalidade, 'nas
sem descuidar das uti iras

áreas. Estaremos ater �ns ao

meio ambiente, ao sanea

mento básico, à preservação
dos mananciais. Na área da
família, infância e i _'\ ",lle
continuaremos as aJ' Clue

vêm sendo realiza la, e

também nos voltaremos ao

apoio operacional ,,.,,,;
, o

')r rmotor c ,'c' V"

jusuça", dest 1<..é1 (i

desconhecida", considera o

g�\"�v<:r'lador.
�A Santur também passará

'1 ! �?er ::' pesquisa de demanda
tu! �)tica durante todo o ano

para acompanhar as impres
sões do turista que vem ao

Estado na baixa temporada.

Governo destina
\ferba para tur�smo
O governador Luiz

:-1.enrique anunciou nesta

segunda-feira um inves

timento de R$ 226 milhões

paq este aRO na infra
esrutura turística de Santa
Catarina. Os recursos virão
do Fundo Social, que está

. dest'nando R$ 100 milhões
),,:ho de pavimen-

,
. JS acessos a todos os

mur icípios catarinenses . Os
R$ 126 milhões restantes

virão do Funcultural, do
FUl'l''''s')orte e do Fun

turismo, que terão recursos

a c..:rem apartados pelo
Prodetur Sul.

O secretário da Cultura,
.

Gilmar Knaesel, destacou
L]l.' ,Jnncipal deficiência
'lPU -tada pelos turistas, a

falta de saneamento básico,
está sendo enfretada com

ur» política séria nos

,1'1 ( !,-c1.foanospela
.t .t L. \�l'éom/SC)

,

FLORIANÓPOLIS

O promotor de Justiça
Gercino Gerson Gomes Neto
foi empossado na última terça
feira, procurador- geral de
Justiça do MPSC (Ministério
Público' de Santa Catarina).
Ele foi nomeado pelo gover
nadorLuiz Henrique, em 26
de março; após disputar
eleição com outros seis

candidatos e receber 163 dos
310 votos dados pormembrós
doMPSC. Esta será a primeira
vea que um promotor de

Justiça ocupa a chefia do MP
no Estado, desde que a

eleição para formação da lista
tríplice foi prevista pela

,

Constituição Federal de 1988.
Por tradição, o governador
nomeia o candidato mais

votado.
Gercino assume no lugar

"ia procurador-geral Pedro

O CORREIO DO POVO',

Pelo Estado
Fritsch já se programa para 2010

Qex-ministro Jose Fritsch tem dito a quem está perto dele que não vai disputar a \ {Prefeitura de Chapecó ano que vem, mas vai trabalhar nas eleiçõesmunicipais
para chegar forte em 2010.Do ponto de vista estadual, ignora as pretensões da sena
dora Ideli Salvatti. Do ponto de vista local, a decisão poderia representar facilidades ':' g I
para o PP deHugo Biehl, que já colocou a pré-candidaturana rua. Mas também não

I I p
é tão simples assim. Chapecó está entre os municípios que o PI pretende voltar a ,::'
administrar. Como Criciúma, Blumenau, Caspar, Rio do Sul, Ipira e Dionísio Cer- l: � f

queira. O presidente estadual, Pedro Uczai, que, aliás, também pode concorrer em G\ O (

Chapecó, observa que oPI passou de 13 para 24 prefeituras em 2004, mas perdeu
em densidade eleitoral. Conta com ummelhormomento doGoverno Lula para vol- ��
tar a conquistar grandes cidades. O PI abre as discussões sobre alianças ainda este

mês, dia 28. Sem restrições dePP aPMDB,mas com a sensação de que as escolhas só . _;
serão mais fáceis onde há segundo turno: Joinville, Florianópolis e Blumenau.

Está mais do que freqüentado o superintendente
do Dnit, João José dos Santos (à direita na foto). Na
véspera, apresentou o cronograma de obras da BR7
101 na companhia da senadora ldeli Salvatti. ontem,
recebeu vereadora ,e vice-prefeito de Saudades,
na companhia do deputado DirceuDresch, que
pedirammelhorias urgentes na ligação do distrito
de [uvêncío à BR-282. Prometeu que vai até lá nos
próximos dias. Hoje, oDnit remove sete famílias
indígenas do Cambirela para nova área em Tijucas.
Parte dos 21 programas ambientais paralelos às
obras de duplicação da BR-lOl.

sobordens
Governador LuizHenrique costuma brincar, sempre
que a agenda aperta e o humor permite, que de nada
adianta a democracia se recebe ordens de um capitão'
da Polícia Militar. Pois. ontem, em Rio do Sul, pasSO\!
até omicrofone para que o inseparável ajudante de
ordens Renato de Souza anunciasse a lotação de seis
novos é3_gentes prisionais em Rio do Sul.

Parentes fora
o edital do concurso que o prefeito petista
de Itapema, Sabino Bussanello, assina sex

ta-feira proíbe a inscrição de parentes até
segundo grau dele, do vice, dos secretários
municipais e dos membros da comissão res
ponsável pela escolha. A intenção é morali
zadora, resta saber se não fere o principio
da universalidade dos concursos públicos.

Acima do Congresso �
Valdir Colatto, no plenário, também defen- r-

fl"deu mudanças na nova Lei da Mata Atlân- q
tica que, como está, inviabiliza a produção

f.f,J (�'agropecuária em 32 mil propriedades ru-
" "

rais catarinenses. Criticou que o Conama !, U li

tem legislado mais e acima do Congresso: sr

"Precisamos consertar essa distorção e fazer 'Íj 9prevalecer as leis aprovadas pelos deputa-j, ,dos e senadores."
' '

-

)� a

Tecnologia carioca GL p�
�diretor� de Gestão.de A:t�S Ofi?ais, M�- }I

' d1
na Terezinha Debatín, VIaja hoje �o Rio

� n. in!
para conhecer a tecnologia adotada para C
colocar na Internet o Diário Oficial do Es-

"

tado. O secretárioGavazzoni quer a versão
I

online implantada em SC até o final do
ano. Já não é sem tempo.

Indenização ambiental
Odacir Zonta assumiu ontem a Subco
missão Permanente da Silvicultura e Fru
ticultura da Câmara dos Deputados onde
pretende retomar a discussão sobre a inde
nização das áreas remanescentes da Mata
Atlântica. "Temos de rever esse veto do
presidente da República porque causa in

segurança", explica.

Ciumeira gaúcha
Catarinenses tem considerado caso típico
de ciumeira e medo de concorrência o pe
dido das vinícolas gaúchas ao Ministério
da Agricultura para que proíba o uso do
termo "espumante" para o produto feito
com uva niágara. Alegam que só cabe, o
nome para resultante de uvas-víníferas e

não de mesa.

Faltam bons projetos lPresidente da Casan entrega hoje em Brasí-
'

-lía 35 projetos de implantação de esgoto em
J

pequenos e médios municípios catarinen-
r,

ses. Presidente Lula prometeu a De Lucca '.
liberação imediata de recursos doPAC. Dis
se que é só falar com oministro MaresGuia,

. I
das Relações Institucionais. "Dinheiro tem, '1'· �
mas ainda faltam bons projetos", lamentou

"

I
ontem entre prefeitos em Chapecó. ,

Tira-dúvidas q
Sindicato das Empresas de Serviços Con- Correção �, P�tábeis dá plantão de graça hoje, no Calça- Leitor Paulo Stodieck faz o favor de corri-

-

(11dão da Felipe Schmidt, em Florianópolis, gir a coluna: apesar de homônimos, Tycho
,r

para tirar dúvidas do contribuinte sobre Brahe Fernandes, que assumiu coordena- '[ • c c

declaração do Imposto de Renda, que tem doria no Ministério Público, é filho do ex- ,ii' n]c
de ser feita até o dia 30. procurador geral do Estado. I

J ' "db

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC, colunaadi@cnrsc.com.br ri:: �
ADRIANA BAiIllSSARELU COM COLABORAÇÃO DE CARLA DARlANO/FlORIAI)IÓPOLlS. ::', ctAssociados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O Ji: di

Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do 1 ISul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade -

o Gil
Diário da Manhã· Diário do Iguaçu - Diário O

tTempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã _

,d '

Jornal O Iguassu • Município Dia-a-da - Notisul I,
I d .

- OAtlântico - Jornal Perfil- OVale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Oatarlnense- Voz Regional

,

Associação dos Diários do Interior

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'aUARTA-FEIRA, 18 de abril de 200 PANOR

Calheiros:"Sou a favor do fim da reeleição,existe proposta com essa finalidade"

e que este faz parte do

esforço do Legislativo e da
sociedade para combater a

violência.
CPI - O ministro da

Defesa, Waldir Pires, disse
ontem não temer que o setor

aéreo seja investigado por

Oposição e governo discutem
O fim da prerrogativa para
chefes do Executivo

Proposta de emenda
constitucional está na CCJ do
Senado

Projeto foi aprovado no final
do governo FHC para
beneficiar o presidente

Se aprovada, nova lei deve
valer a partir do ano que vem

uma comissão de inquérito
no Congresso. Ele criticou a

motivação política da criação
da CPI a que chamou de
"interesses pouco

respeitáveis" .

"Tenho uma grande
tradição parlamentar e

conheço bern o que é uma

CPr. A comissão pode ser um

grande instrumento do
Parlamento. Não se trata do

que o governo teme. Não há
o que temer", reforçou.
A instalação da CPI para

investigar o setor aéreo

brasileiro foi solicitada pela
oposição na Câmara, mas

arquivada por decisão da
maioria do plenário. A

oposição recorreu ao STF

(SupremoTribunal Federal),
que concedeu liminar. para
desarquivar a comissão, mas
a instalação ainda depende
de votação do plenário do
STF.

� -
.

;)1 �FLEIÇAO: SENADO PODE ACABAR COM A PRER�OGATIVA
�

�alheiros quer votar
I .

'

,�emenda neste semestre
I

'

I SENADO

g �esidente diz Que,
I,Q dhouver acordo .

: '�' ellideranças, será
; o �1Sí�el votar emenda

+SILIA .

,

o presidente do Senado,
an Calheiros (PMDB
), reafirmou ontem que é

j o o tra a reeleição para cargos
.1 x cutivos e que, se houver
I lerdo de lideranças, será

'0 o sível o Senado votar
I

'I rbposta de emenda à

I
c

qnstituição que impede o

'ri: blefe do Executivo, de
'13 e�leger-se.
,

, luSou a favor do fim da
') eileição e, inclusive, já
z existe proposta com essa

. j ínalidade aprovada na

:;' �missão de Constituição,
II uitiça e Cidadania. Essa

I 1 r�posta
seria colocada em

,� o ação no último semestre

i I, e islativo do ano passado,
,

fit
não fbi possível. N9,,,'

lIe tanto, quem sabê, se'
J h1�ver acordo de lideranças,
.n Teremos fazer isso agora",
·a�ou. '

[Renan éstará hoje CC]

I" lqomissão
de Constituição e

; II lftiça), acompanhando a

!,' ração do pacote
11

1tiViOlência
- um conjunto

,

normas legais destinadas
) , a lduzir a criminalidade no
1/ p�s. O senador disse que,
,

' d sde o início, apoiou o

I n in eresse do colega Antonio
(C rlos Magalhães (DEM

) na votação desse pacote

,hina .rejeita pedido
ara flexibilizar iuane

: INA
lo Banco Central da

I qhi�a rejeitou ontem o

1 P�dldo feito pelo FMI
I (Wundo Monetário Interna
I' C anal) para flexibilizar a

)1, oeda do país, o iuane. Em
,: d clar - .

,

�
açao, a vice-gover-

( n dora, do Banco Popular,
I u Xiaolian, classificou

cfrnoH d "

': exagera a a proposta
( d organismo internacional.

I Hu Xiaolian afirmou que
, °lorganismo internacional
, �tve respeitar os interesses

: �países membros. Para ela,
\." pedido parcial pode
� e�ificar o papel que o FMI

.

desempenha na salvaguarda
da

.

estabilidade global,
econômica e financeira.

O diretor-geral do FMI,
Rodrigo Rato, respondeu

, que a China se comprometeu
a aumentar gradualmente a

flexibilidade da sua moeda,
tendo em conta não só 6

dólar, mas também atenção
especial para o euro - moeda
comum da União Européia.

Desde que a China des
vinculou a moeda do'dólar
em 2005, o iuane já valorizou
2,1% e ficou 5% mais caro

frente à moeda estadu
nidense.

UE descarta ação
contra a Chin�
A União Européia anun

ciou que não vai se juntar
aos Estados Unidos em 'uma
ação na OMC (Orga
nização Mundial do Comér
cio) contra a China. O

representante da comissão de
comércio, Peter Mandelson,
disse a União Européia deve
ser um observador nos casos,
e não uma das partes.

Os EUA decidiram ar

quivar dois casos contra a

China sobre DPI (Direitos de
Propriedade Intelectual) e

acesso às publicações do
mercado chinês.
AChina tem protegido os

DPIs e combatido a pirataria.

O estudante da Coréia do Sul, Cho Seung-Hui, 23 anos,
foi identificado como o atirador responsável pela morte
de 32 pessoas na Universidade Virgini.a Tech, na

segunda-feira, considerado o pior massacre da história
dos Estados Uhidos. Ele era estudante de Literatura

inglesa.
Seung-Hui, que morava legalmente no país desde

1992, usou duas armas automáticas, uma delas foi
encontrada pela polícia nas duas séries de disparos. No
entanto, a polícia não deu motivo pelo qual ele teria agido.

Segundo a polícia, Seung-Hui matou-se em uma sala
de aula depois de abrir fogo contra estudantes e

funcionários em quatro salas, realizando um massacre

aparentemente premeditado. Duas pessoas foram mortas
a tiro duas horas antes, no dormitório da universidade.

"O agressor foi descoberto entre várias das vítimas,
em uma salas. ,Ele tinha se matado", informou o

superintendente da Polícia de Virgínia, Steven Flaherty.
Ele tinha se matado.

As aulas de ontem foram canceladas. Doze brasileiros
estão matriculados na universidade.

ACIDENTE Pelo menos trêlrianças morreram e quatro
ficaram feridas ontem na explosão de uma bomba com a

qual brincavam em Herat, no Oeste do Afeganistão. A
bomba era da época da guerra que levou os taloãs.ao

.

poder no país, entre 1996 e 2001.

•

Sul�coreano foi
o responsável
pelo massacre

na Virginia Tech

Cho Seung-Hui
estudava Inglês
na universidade

CONFLITO Quatro colonos israelenses foram feridos ontem
por armas automáticas numa estrada da Cisjordânia,
disparadas por milicianos palestinos. Forças israelenses
vasculham a área para buscar (I

s atacantes. Os feridos foram
levados ao hospital. í .

- JiEXECUÇAO Insurgentes íraqu nos informaram que
executaram 21 agentes da PI�lícia e do Exército que
estavam sendo mantidos como reféns em Diyala,
Nordeste de Bagdá, desde fim-de-semana passado. O
'grupo anunciou a exetuç�

.

dos reféns em um site.

Irã exibe podl r bélico.
O líder supremo iraniano» o aiatolá Ali Khamenei,

afirmou ontem que o Exército da República Islâmica do Irã
deve ser equipado com tecnologia moderna. O líder máximo
iraniano fez o pedido durante a reunião com altos oficiais
das Forças Armadas do país, cujo comandante supremo
é o próprio Khamenei.

Ele também insistiu na necessidade de 'aumentar a

produção nacional de armas de diferentes tipos. "O
Exército da República Islâmica é muito mais poderoso do

que era nos primeiros anos daRevolução (1 979), tanto
do ponto de vista dos equipamentos, como quanto da
experiência", afirmou Khamenei.

O Irã comemora hoje o Dia dó Exército, durante o qual
espera organizar um desfile militar para expor os mais
modernos equipamentos defensivos das Forças Armadas.

O CORREIO DO POVO
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Abbas aposta em acordo para troca de presos
o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, expressou confiança num
acordo com Israel para a troca de prisioneiros, mas alertou que para isto será necessário

"esforço de todos":
Milhares de palestinos participaram ontem de atos em solidariedade aos cerca de 111 mil

compatriotas presos em Israel. Palestinos e israelenses' negociam a troca de cerca de 1 ,3
mil presos palestinos pelo soldado judeu Gilad Shalit, seqüestrado em 2006 por milicianos
em Gaza.

I'

.

)

EDrTAL
Registro de Imóveis da Comarcà de Jaraguá do Sul/SC ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edITai, que PREFEitURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL-SC, CNPJ
n° 83.102.459/0001-23, estabelecida na Rua Wa�er Marquardt n° 1.111, Bairro Barra do Rio Molha, nesta cidade, requercom
base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, SITuado na? Ruas 815-Das Flores e 818-Nazaré, Bairro
Tifa Martins, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul/SC, conforme Certidão n° 275/2006, expedida em 05.1 0.2006, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil
Alberto João Marcatto, CREA n° 5291 O-O, ART n° 2478001-5. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total
de 1'2.454,25m2 sendo constituído de 14 (quatorze) parcelas, sistema viário erernanescente. O prazo de impugnação por
terceiros e de 15(qulnze) dias, contados da data da última publicação do presente edital,.e deverá ser apresentada porescrito

. perante a Oficiala que subscreve este.no endereço da Serventia: fAv. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do
Sul/SC

'

JARAGUÁ DO SUL, 29 DE MARÇO DE 2007.
AOFICIALA

)
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VIAGEM: PATRIMÔNIO DA ARQUITETURA E DA ARTE COLONIAL

Séculos de história

RISMO O CORREIO DO POV(J

Co<mo chegar: Marisna e Conqonhas

convidam para uma visita
DIVULGAÇÃO

'Ouro Preto é
um verdadeiro
relicário da
História do Brasil

Continuando a nossa

viagem pelas cidades his

optóricas, vamos parar um

'pouquinho em Mariana, a

primeira vila; a primeira,
;, cidade, a primeira capital de
Minas Gerais.

Antiga Vila do Ribeirão
de Nossa Senhora do Car

r mo, este pequeno refúgio a

� 12 quilômetros de Ouro
'� Preto é uma verdadeira Mariana, antiga Vila do Ribeirão de Nossa Senhora db Carmo

,""pérola das artes Barroca e

�£Rococó, conservadas em
*"w-,;�,

'

�::suas seculares igrejas e no

,� ,

�casano.
�:, A corrida do filão do ouro

tiEdescoberto pelos bandei

�f�farttes paulistas em 1696

�t'colocou-a no bojo das mais
t'R-"", .

': importantes cidades da
história mineira.

, E certamente, 'mais do

f)'que primeira cidade, Maria-
na, a terra do Inconfidente

, Cláudio Manoel da Costa e

"'do maior pintor barroco,
(
Manoel da Costa Ataíde, se

",
conserva como um dos
símbolos de uma história de

apogeu e riqueza. Com o fim
dos veios de ouro, os luxos
da corte foram transfer
.mados em estímulo à censer-

c:�vação e ao prazer dos
, milhares de turistas que
fazem o trajeto dos antigo's

:::bandeirantes através dos
caminhos da Mariana histó-

rica. 'lho. A mina fica na saída
Vale respirar junto aos para Ouro Preto.

habitantes da regiãO os Vale a pena conferir as

séculos de história impressos, clássicas igrejas da região: a
em atrações como o trole Catedral da Sé; construída
inglês que mergulha nos 120

Ir
em 1709, tem no lavabo da

metros da Passagem, a mais ,I" sacristia a sua maior atra

antiga mina de ouro do A ção: trata-se de uma criação
Brasil, datada de 1719. O ar 'Ido Aleijadinho.
é fresco nos 30 quilômetros Pron to, já estamos a

de túneis escavados na

'

caminho de Ouro Preto.
rocha. Desativada há mais tudo começou quando
de uma década, a mina

�1i;11arte
Lopes comandava

rendeu 35 toneladas de ouro u .ta expedição vinda de
ao portugueses e ingleses.

\

T: 11,Ilbaté (SP), com o propó
Ainda hoje se vêem veios de 'sit� de capturar índios para
ouro nas colunas de pedrg- o trabalho escravo. Um

que sustentam salões de até mulato que o acompanhava
8 metros de altura. encontrou as pequenas,

Seguindo-se pelos túneis pedras e chamou a atenção
encontra-se um lago incrí- de Duarte Lopes, que

vel, com dois quilômetros de pressentindo seu valor,
extensão e água morna, entregou-as ao governador
cristalina e azul, por causa, do Rio de Janeiro, Artur de
do sulfato de cobre. A visão Sá, o qual constatou tratar
é surpreendente, um ver- se de ouro praticamente
dadeiro convite ao mergu- puro.

Esculturas de Aleijadinbo s.io,. atraçãQ.
I Quem chega 'a' Gongo
inhas seimp.ressigna. No alto
i de. uma collt�a doze profetas
vigiam atentos a cidade .. As
pessoas circulam lá embaixo,

(,' no vai-e-vem de seus afa
zeres diários, indiferentes
aos olhares das e§tátuas,

-Elas estão ali, há muito

tempo', desde o início do séc.
, XoIX, e testemunharam fi:

genialidade de um homem
e O furor deuma época. Pare
cem.reviver um mito grego.
As imagens dão a impressão
de terem, em algum tempo
distante, mirado os olhos de
Medusa. Minas é terra de

magiq e

sobre a .origem do povoado
.

�. :eongot:lhàs datam dê

�:ÇÓngonh�§�etotn.ou
. i.m;portà.hte 'centro de

a9ão deJa saítam
,gta des forturas da época,

,

�f,,1?e'pitas de duro che

.ga.yam>�·ter o .tam.anho de,
Ibafaths, na 'famosa lavra
châ:mada.·Bàtat�fro.

Os tempos do OUT9 s�

segredos ... 'Medusa.. a deusa foram, mas Congonhas é o

grega com cabelos em forma} testemUhho Viv'o de que
de serpentes, para a qual aquelea.días de glória real
quem olhava se transformava )wente existiram. É possível
em pedra, aqui adquiriu um s�rltjr f:l espiriNalidade das
outro nome: Antônio Fran- fi esculturas de Aleijadinho,
cisco Lisboa;» Aleijadinh.o.

.

que de tã.oteatraisparecem
As primeiras informa�ões ..

esta.r pr�§tes a adquirir vida.

Em 1698, o ouro começou
a set explorado, e ao redor das
minas surgiu um arraial, que,
em 08 de julho de 1711, foi
elevado a vila e, em 1823, a

cidade imperial e capital da
Província de Minas Gerais
mudou seu nome para Ouro
Preto.

Pois Ouro Preto, desde'

que deixou de ser a capital
de Minas Gerais, fixou-se
como um verdadeiro relicário
da História. É o maior

patrimônio da arquitetura e

da arte colonial brasileira.
Sede do primeiromovimento
de libertação política do país,
Ouro Preto ,é visitada por,
milhares de turistas do mundo
todo. Elevada a Monumento
Nacional em 1933 pelo então
presidente Getúlio Vargas, é

integralmente tombada pelo
Patrimônio Nacional (desde
1938) e em 1980 recebeu o

título de Patrimônio Cultural
da Humanidade, conferido
pelaUNESCO.

'

O visitante, além de poder
"rever o nosso passado
histórico retratado nas ruas,

palácios, igrejas e casarios,
tem ainda ao seu dispor

Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, imponente obra de arquitetur
o Museu Claude Henri,
Gorceix, de mineralogia. Se

acervo encerra mais de 20
'

amostras minerais, proce
dentes de todas as partes d

mundo e, em grande parte
fruto de doação. Muitas desta '

amostras são raras e di,
,

'

extrema beleza.
Além do centro históricO I

Ouro Preto, envolvida pO,
.

montanhas rochosas de belez '

ímpar, ,

encerra,
.

em seU'

arredores e distritos, paisagell ;

que deslumbram todos quan
.

tos têm o privilégio de fazer'
lhes uma visita, des-tacandr;,
se o Parque Municipal d j

Cachoeira das'Andorinhas.

diversos museus, cujos ricos

acervos abrangem os mais

variados temas. Entre- eles
está o Museu da Incon

fidência, imponente obra de

arquitetura. Ocupando a

antiga Casa da Câmara e

Cadeia, está localizado na

Praça Tiradentes, tendo sua

construção se estendido de
1784 ate 1846. Seu acervo

reúne documentos e objetos
que evocam a Inconfidência
Mineira, além de um amplo
conjunto de obras de arte

profanas e sacras. Lá estão

também os despojos dos
inconfidentes.

Vale a pena ainda visitar

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'< Cd novo do Capitallnicial
:." chega às lojas com a

r promessa de afirmar ainda

�:
mais a banda com o público

-

jovem

,-LiEu Nunca Disse Adeus.
'" Este é o título do novo
I cd do Capital Inicial.

Cheio de guitarras e letras
I

que levam críticas sociais na

essência, com releituras do
punk, o trabalho dá
continuidade ao estilo

, adotado pela banda pós-

� acústico MTY, gravado no

� ano 2000. O lançamento é
t

enérgico, sem nostalgia e só
com músicas inéditas. Além

• disso, a safra recente de fãs
tem tudo para gostar, afinal,

Gil ele "bebe" de fontes muito
semelhantes às dos anterioresj'lt,

I'. "Gigante" e "Rosas e Vinho
Tinto".li,-,

• o Mas, há uma diferença. O
.

Capital Inicial minou acL
"

maioria das composições que
t

os levassem a um cd sobre
�� relacionamentos. Conforme o
�,I ,

próprio Dinho Ouro Preto
comentou em entrevistas de

O CORREIO DO POVO

o

o
DIVULGAÇÃO

lançamento "as bandas estão
falando muito de amor e a

'

�ente só tenta não ser
)

monotemático. Letras diretas
ganham a garotada".
Com isso, é visível a tentativa
de conquistar e re-conquistar
sempre aquela turma século
21 que há pouco começou a

acompanhar os músicos.
Uma das maneiras
encontradas também é falar
diretamente com eles através
de canções como "18".
Escrita para o sobrinho do l

vocalista, ela diz "parece que
acabei de chegar, tenho
dezoito e nãà sei por onde
começar".
Para os fãs desde a década de
1980 a notícia boa é que as

músicas continuam ácidas,
críticas. "Eu Nunca Disse
Adeus" foi produzido por
Marcelo Sussekind, tem 13
faixas e já está nas lojas do
Brasil inteiro. O preço gira
em tomo de R$ 25. O
Capital Inicial é Dinho Ouro
Preto (vocal e guitarra),
Flávio Lemos (baixo), Fé
Lemos (bateria) e Yves
Passarell (guitarra).

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

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
300
(14h30, 16h50, 19h1 O, 21 h30 -

Sex/Sab/Dom/Qua)
(16h50, 19h1 O, 21 h30 - Seg!Ter/
Qui)
Cine Shopping 2
A Família do Futuro
(14h, í5h50, 17h40, 19h30,
21h20 - Sex)
Ponte para Terabítia
(15h30, 17h20, 19h1 O, 21 h -

Sab/Dom/Qua)
(17h20, 19h1 O, 21 h -

Seg!Ter/Qui)
Cine Shopping 3
Motoqueiro Fantasma
(14r30, 16h40, 18h50, 21 h -

Sex)
(1 �h50, 21 h -

Sab/Dom/Seg!Ter/Qua/Qui)
A �amília do Futuro
(15h10, 17h - Sab/Dom/Qua)
(1 Ih - Seg!Ter/Qui)-

i

Jolnville
I

Cille Cidade 1
300 .

(1 �h, 16h20, 19h, 21 h15 - Todos
os'clas)
Ci�e Cidade 2
A Família do Futuro
(14h30, 16h20 - Todos os dias)
A Pele
(1 ?h40, 21 h - Todos os dias)
Cine Mueller 1
300
(1 #h, 16h30, 19h1 O, 22h - Todos
os dias)
Cine Mueller 2
As férias de Mr. Bean
(13h45,' 16h, 18h, 20h, 22h -

Todos os dias)
Cine Mueller 3
A Família Do Futuro (Dub)
(1 Sh30, 15h30, 17h3(} - Todos os

dias)
O Número 23
(19h30, 21 h30 - Todos os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
As Férias De Mr. Bean
(1�h1 O, 16h, 17h50, 19h40,
21 h40 - Todos os dias)
Ci:ne Neumarkt 2
3QO
(1.4h, 16h30, 19h, 21 h30 - Todos
os dias)
Cine Neumarkt 3
Sunshine - Alerta Solar
(1:4h20, 16h40, 19h30, 21 h45 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
A Família Do Futuro (Dub)
(14h30, 16h50 - Todos os dias)

,

Caixa Dois
(19,h10, 21 h1 O-Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
A Estranha Perfeita
(14MO, 17h10, 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)

� SERViÇOS

Exposiçã$)
3ARAGUA DO SUL

,

Museu Emílio da Silva
'Jogos de todo o mundo"
,2 de março a 22 de abril

Jreinamento
JARAGUÁ DO SUL
Grande Teatro da Scar
Atendimento ao Cliente.
26 de abril, às 20 horas

\

�mb'
• SAIU NO O CORREIO/HÁ 20 ANOS

DomingO de Ramos abre Semana Santa
Na edição semanal de 11 a 17 de abril de 1987 o Correio do Povo
divulgava a programação de Páscoa na cidade. Segundo a matéria o

Domingo de Ramos abriria a Semana Santa. A comunidade católica,
desde o dia 4 daquela mês, vinha cumprindo o programa de celebrações
penitenciais da quaresma e no final de semana do dias 11 e 12, realizaria
missas com benção e procissão de ramos, na Mátriz e em várias
comunidades do interior. Na quarta-feira, 15 de abril, haveria a via sacra

pelas ruas da cidade e na quinta-feira, missa da instituição da eucaristia
com lava-pés.
Na sexta-feira santa seria promovido palestras para casais, crianças e

jovens, na Matriz aconteceria a celebração da paixão de Jesus e

procissão do Senhor Morto. No sábado santo, a vigília pascal e o

domingo da ressurreição, encerravam as comemorações da Páscoa.
Naqueles dias haveria a coleta da Campanha da Fraternidade.

.. ANIVERSÁRIOS

q@
nte"luh1a

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

extra@ocorreiodopovo.com.br

Apreciando o mar de Barra Velha, uma gaivota foi clicada pelo leitor Simão
Pedro Claudino dos Santos.

O CORREIO DO POVO

18/04'

Adelin

fDlaucli'onei Steinert

R�O�!iir E9Í.!:§on q�\ssert�
EQson William Piotto

*jF�

Letícia Signorelli
M1'ta J5st

Marli ZaeateBi
Milton Ziehlsdorff
*�' -J '�;:";:i;;

Rafael S. Vieira

'I!osarie K. dá Silvá

.sebasnão Fwse

• UTILIDADE PÚBLICA
�Capacitação
A Fiesc, em Florianópolis,
promove dia 23 de abril o
curso de capacitação
sobre tributos nos

produtos na importação.
Inscrições pelo site
www.cínsc.com.br

�Curso
O curso CIPA - Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes acontece nos

dias 23, 24, 25, 26 e 27
de abril de 2007.

Informações pelo fone
3275-7017.

�Artesanal
O Instituto Social de
Amparo Amor Crescente
promove dia 5 de maio
curso de confecção de
velas artesanais. As
inscrições pelo fone 3370-
8012.

LEIA O MUNDO

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

O Correio do Povo,
Ele traz uma cobertura completa da sua cidade e

região, com dados completos dos fatos de sua

comunidade, ou seja, o mundo que interessa a você,

,

�

1

• PREVISÃO DO TEMPO
Tempo firme em Santa Catarina

O tempo continua estável com formação
de nevoeiros isolados entre a madrugada e

início da manhã. No decorrer do dia,
predomínio de sol. Temperatura amena na

madrugada e em elevação no decorrer do
dia. Vento predominante de leste a

. nordeste, fraco a moderado.

� Jaraguá dó Sul ri Região

SEXTA

MiN: 22° C
MÁX: 31° C
Sol

SÁBADO
MiN: 20° C
MÁX: 32° C
Sol

LORIANÓPÓLlS

I

:�

HOJE � QUINTA
MiN: 20° C LJ MiN: 21° C
MÁX: 30° C MÁX: 30° C
Sol com nuvens Sol

� Fases da lua

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1'1 NOVELAS

� GLOBO -18H

o Profeta
Quinzinho, o contra-regra do programa
de televisão, diz ter visto Clóvis levando
Sabine e conta detalhes. Clóvis
confessa a Ruth que fez um atentado
contra Sabine. Ruth diz a Lia que está

providenciando a fuga de Clóvis. Wanda
conta para Gilberto que Ruth pegou
dinheiro do cofre de Clóvis. Quinzinho
reconhece Clóvis. Ruth manda Salvador
conseguir a transferêrlcia de Clóvis.
Moreira é obrigado a transferir Clóvis.
Ruth se revolta ao saber do nascimento
de Daniel. Carola teme que o futuro de
Ruth seja trágico como o de Sabine.
Sônia se assusta ao ver Ruth segurando
Daniel no colo. Ruth se aproxima da

janela. Marcos manda Ruth largar o

bebê. Ruth coloca-o no berço.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Gui se assusta, mas logo percebe que a

raiva de Maria é contra Clotilda. Gema
insiste que Tadeu é o filho de Irina, mas
Mo�gana diz. ser impossivel. Laura

aponta Arthur como o culpado por
. trancar a criança. Dulce confirma para
Morgana que houve troca das crianças
de Irina. Maria diz a Gui que Lance está

apaixonado mesmo por outra. Dulce diz

que o filho de Último tem a mesma

marca de nascença do pai. A policia
prende Barrão, que entra em um racha.
Gui diz a Lance que está confusa. Eles
se beijam. Maria finge que está doente

para enternecer Lance, mas ele
descobre. Ela o prende e dança para ele.
Gui entra no quarto e fica apavorada
com a cena. O teto do pavilhão cai, com
Zizu lá dentro.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Paula grita que não se chama Tais, mas
Evaldo nem ouve. Pacifico faz Evaldo
largar o braço de Paula. Tais pede uma

jóia emprestada a Evaldo para a

inauguração do restaurante. Tais
estranha quando Pacífico pergunta se

ela está bem. Mateus descobre o nome

do pai. Cássio cruza com Mateus, que
sente uma forte emoção. Mateus vai até
o apartamento de Cássio. Antenor
manda que os funcionários do resort em

construção sejam retirados
imediatamente da África. Olavo promete
providências. Taís confessa que está a

fim de um marido rico e Marion promete
ajudá-.la. Mateus segue Cássio e evita
que ele seja atropelado.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Rosa diz a Cléo que não quer fazer
ninguém sofrer, mas, se não tiver outro
jeito, que sofra a sua familia biológica,
que nem sabe quem ela. é, ao invés
daqueles que estão em casa, aflitos, a

esperando. Urânia enquadra Quico
dentro de sua casa, mas o menino diz
que foi ali para avisar a Alice que ela foi
aceita na turma dos Sinistros. Cléo diz
que a menina está irredutível e que ficará
com Eliana e Agenor. Leonardo diz que
tomará providencias. Stella resolve
viajar para São Paulo com Xico e Freddy
se despede dela carinhoso ao telefone.
William acusa Freddy de conspirar com
Milena contra ele. Leonardo tem
pesadelo com a morte de Drica, Lorena
e Rosa vendendo camarões.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Curioso em saber o que Jacson quer
com ele, Sovaco impede que Pavio mate
Pé de Pato e Torres. Fausto diz aos

moradores do Torto, que mesmo sem a

aprovação da maioria, os milicianos
vieram para ficar e já trouxe mais
reforços. E avisa que é melhor que se

acostumem com a milícia, que cobra
apenas uma modesta contribuição dos
cOmerciantes e moradores. Sovaco
paga para ver e topa se encontrar com
Jacson. Isis matricula Madalena no

mesmo colégio onde estudam Felipe,
LUiza, Carla, Alfredo e Mariana. Carla
mente para os amigos dizendo que se

desapaixonou de Alfredo.
.

os resumos sao de responsabilidade das emissoras

________�E)�tra_� __

QUARTA-FEIRA, 18 de abril de 2007 I 7883
extra@ocofreiodopovo.com.br

��SAUDADES
O céu recebeu uma nova

estrela. A atriz
comediante Nair Bello,
aos 75 anos, não resistiu
às três paradas
cardíacas que sofreu na

semana passada, �
morreu ontem de manhã.
Nair Bello Souza
Francisco nasceu em

1931 na capital paulista.
Aos 18 anos iniciou sua

carreira artística.
Atualmente ela

interpretava a engraçada
Dona Santinha, num
quadro no Zorra Total.

��É MENINO!
Agora é oficial: Angélica
está grávida. A àssessoria
de Luciano Huck
confirmou que ela espera
o segundo filho. Os dois
são pais de Joaquim, de
dois anos. O casal
confirmou a gravidez co

o médico Sérgio Simões
no final de março, e só

esperam completar três
meses para confirmar o
boatos. Segundo a caiu
Conexão SP de Karla

Sarquis, o casal també

já sabem o sexo do bebê

que é outro menino.

��DESABAFO'
Enquanto Brad Pitt esperava por
amigos no Hotel Roosevelt de
Los Angeles, desabafou com

um repórter: "Por que vocês
não me enchem o saco? Por f
que vocês só azucrinam a

JiliJ I'
Angelina? Isso é tão injusto. Ela "r��_�) l.

Ih t d
I". Ie uma supermu �r em o os

_ \\(2(; �
os aspectos". ASSim que o gala rl?'\ �

• J I,
terminou, o repórter perguntou: �iuD
"De qualquer maneira, como ("!fli3
estão as coisas entre você e ,.1 A
Angelina?". A família Jolie-Pitt ,ill r)

'Ifoi vista na manhã de segunda- ;IHS:
feira, unida, desmentindo os ':�Oq Iboatos de que o casamento :1(, r)

t.

b d \d.s2 .

tena aca a o.
11\ r) I
\º�2 f
sm:J1
'lOM IMande sua piada para o Extr�.t-.. r) Iextra@ocorreiodopovo.com.bf ;>:xev I

_-'-- �__ --""'--'- --U', i) I

• DIVIR -SE• SUDOKU
Gago
O gago aborda um transeunte na rua:

.. � �
-�o

se ... senhor sa ... sa.? sabe, on ... on ... de fl..:fl. .. c� a esco"'�.n
c la de ga... ga ... gagos. ,

- as .para quê? O senhor já gagueja tão bem!
.

. iI oL
.

Dieta

. ':l i:J
0&
i t)

A tia vira-se para a

Mariazinha e pergunta:
- O que você vai fazer

.

quandoforgrandona
co� a titia?
- Uri"! regime!

I�1
I�

RE.O JO.GO

,SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês, o que mostra exactamente
o objetivo do jogo. O Sudoku existe desde a década de 70, mas começou açaohar
popularidade no final de 2004 quando, começou a ser publicado diariamente na

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

',' .�.>,

m jogo de lógica:
'.

. ito simples e

iante. O objetivo é
reencher um

quadraeo 9x9 com

números de 1 a 9,
sem repetir números
em cada linha e cada
coluna. Também não
se pode repetir
números em cada
cuaeado de 3x3.

<11 a
"\ f)
·j�f}oT
.;'liO
'=lA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------���f)
Capricórnio 22/2, a 21/1 :��:J

A Lua transitando em um signo de Terra é o qu?!)
faltava para fazer um caprica feliz. Aliar sua .�IJ
natural sede de organização ao pragmatismo '�.A
capricorniano é um sonho que se torna realidacffif)
Tudo de bom para lidar com assuntos do mund1l0T
concreto, dar início a atividades importantes e ·Ii::)

,

pôr em prática a realizaçãodaqueles desejos ./tJE
escondidos... r:::)

'zA

II HORÓSCOPO

Áries 20/3 a 20/4
Arianos querem ser sempre os primeiros, os
pioneiros ... Mas, se nem sempre isso é possível,
não precisa virar motivo para desistir das suas

intenções. Levante a cabeça, contenha a os
· ataques de megalomania e siga sua intuição.
Em vez de esperar, crie estratégias, busque
soluções. Não deixar nada pra depois: não é
esse o seu lema?

Libra 23/9 a 22/10
Uma casa sem teto e sem nada só tem graça
naquela musiquinha. Aliás, vai fazer um bem
enorme para o seu espírito libriano, afeito à
beleza e à harma, lia, trocar as flores secas dos
vasos, dar um beijo mais caprichado no seu

amor e dedicar um pouco do seu tempo para
tudo aquilo que é essencial e vital ... Seu mundo

pessoal sugere visitações.

Câncer 21/6 a 21./7
Estale suas pinças, cante a sua canção e faça
sua dança de caranguejo. Ponha sua

criatividade a serviço do amor. Embale o

momento com seus encantos e tcharããã! Vai
ser impossível resistir ao seu charme. Como?
Não duvide disso, senão você perde a

concentração e sai do tom. Hãn? Não tem voz,
é? Ok, tudo bem, pode pôr um CO ...

Touro 21/4 a 20/5
Temos um taurino sensibilizado, com o espírita
a postos para mais um novo ciclo de revolução
pessoal? ,Se é assim e as fibras da alma estão

· estendidas até o limite, na expectativa, prepare
o terreno para a próxima fase. Vivencie cada

pedacinho do período de plantio sem afobação,
com um olho no objetivo e outro na ordeni
natural das coisas.

Leão 22/7 a 22/8
Sob o dourado jubão, um Leão também tem
seus corredores escuros, seus segredos e

"mistértos. Apesar de seu brilho e evidência,
nem tudo é revelado. Às vezes nem mesmo de
si para si. Tanta luminosidade, tanta irradiação
e tanto magnetismo vêm de um centro muito
forte. Há que manter as caldeiras bem
alimentadas.

Escorpião 23/10 a21/11 Aquário 21/1 a 18/2 ti)
Você é irresistível para a maioria das pessoas, Você andacorrendo tanto que acabou deixandlboT
conquista corações e atrai olhares ern todos os de lado a vida privada? Que é isso, aquartanojt
lugares par onde passa. Como, estou enchendo. Trate de voltar para a casinha e pôr em dia os

a sua bola, escorpiano? Não seja modesto.loç� assuntos particulares. Amores, sonhos, famlli
sabe que é cheio de poderes, não sabe?i,(;7;'i!;��I " Como estão estas questões? Chega de pensar
Aproveite o momento para irilpressionil,r-.a,quela ,

..

,nos problemas mundiais e esquecer de você. E;;
pessoa especla'. Seu cnarrna e, ÍÍ1 etísmo�:, ,'L ,;, aquele projeto bacana com que você andava tãQ
abrem o caminhó: ,>,.

"-, ' .Ó:

:mPolgildo? , �':-':."" :.''\:; o.,:
:>_';._f

Sagilárhl22/{'1 a
.

Peixes 19/2 a 19/3 �
o tempo vai se abrir pra você. Com Solou com Mantenha os pés na sua prancha e fique firme,
chuva, acaba dando tudo certo fi aquilo que pisciano. Você não queria surfar as grandes �

você mais quer acontece. Já se perguntou o oncas? Elas podem chegar a qualquer momento.
porquê de tanta sorte? É, tem um dedinho dos :Enquarito isso vá malhando, não despreze as J..

astros nisso, talvez uma mão inteira .. : Por
.

(1n�as que parecem menores. Não esqueça das)
essas e por outras, dizem que você nasceu .� �(ras vezes em que subestimou as ,�
virado pra Lua. Só falta saber aproveltár. Com oportunidades e, sobretudo, subestimou a si
consclêncta, é,.claro,

.

.'''.A"., •. � •.''',:.;;�rn,e,sl11o .. Sempre alertai
ri�';;�;'<:;;r,.· -:!:':"i-' '�f_

:�

Gêmeos 21/5 a 20/6
Considere a possibilidade de fazer um acordo
de paz com o gêmeo interno. Tudo em prol de

· uma questão maior: você mesmo, dual amigo.
Entrar em sintonia com o id, o ego, isso &
aquilo dá ares de complicação, mas, creia, é só

impressão. Assuntos urgentes pedem resolução,
não espere uma emergência. Levante a bandeira
branca e marque a reunião.

Virgem 23/8 a 22/9
Amigos e amores, negócios' à parte, Se você faz
tudo virar trabalho, acaba arranjando confusão

pra si mesmo. Quando deveria estar

descansando, o expedlente se prolonga ainda
mais. Já que seu propósito é aperfeiçoar e

'

organizar, encontre uma forma de
compartimentar algumas coisas. Com as partes
mais definidas, o todo ficará mais Interessante.
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FRUTOS DO MAR
Como hoje é quarta-feira, é
dia do Hotel Vale das
Pedras, dos amigos
Vanessa, -Alaor e Tiba,
re c e p c i o n a r e m seus

comensais com toda a

fidalguia de sempre para
mais uma memorável
Noitede Frutosdo M�r.

NOVIDADE
No próximo mês de maio,
J araguá do Sul terá
novidade no quesito
economia. A cidade estará

mostrando mais uma nova

criação, uma empresa
distribuidora do Azeite de
Oliva Virgem Especial
Português Montijo. Este

produto será importado de

Portugal, com distribuição
exclusiva para todos os

estados do Brasil, partindo
daqui da terrinha. Volto ao

assunto.

IDADENOVA
É bem nesta quarta-feira
que, o empresário, e uma

das pessoas que considero
·muito, Rodolfo Marchi, o

popular Comendador,
corta o bolo e recebe os

merecidos cumprimentos
pela troca de idade.
Amanhã, mais conhecida
como quinta-feira, ele
recebe amigos e paga festa
na sede do Clube do
Futebol para comemorar
em grande estilo a data.

PINHO EM JARAGUÁ'
No próximo dia 23 de abril,
o presidente da Celesc,
Eduardo Pinho Moreira,
ao lado do gerente regional
Luiz de Freitas Melro Neto,
participará da uma reunião

plenária entre Acijs e

Apevi. A palita será

problemas pontuais que
acontecem em Jaraguá do
Sul e região e têm

prejudicado o

fornecimento, como a

queda de energia. As
entidades vão cobrar

soluções e mais

investimentos ria região -

no mfnimo!

TEATRO
.já que o evento não virá

para Jaraguá, a sugestão é

curtir no Teatro Juarez
Machado em Jo inville,
amanhã e depois (dias 19 e

20), a excelente peça As

preciosas ridículas, 'com a

presença da atriz l-Ie1ena
Ranaldi e do ator Marcos
Oiiveic.

Moa Gonçalves

A bonita Meri Nau feliz da vida, na o '\:\1sião da festa de sua formatura, na última sexta(13), no
Baependi. <'

('B

QUINZEANOS
Recebi gentil convite do folclórico amigo e empresário
Luis Carlos Floriani,' tim dos últimos playboys de

I

jaraguá, paraparticipar no próximo dia 26 de abril, no
parque fabril da Floriani Equipamentos, em Corupá, de
uma festa daquelas para comemorar os 15 anos de sucesso
da su� empresa.

, ::._� 'J_'o' _�A '","�""�;�A" �"" nnS;:J com o marido Jaison,
estreia idade nova - bem nesta quarta-feira.

mCAS DE (JUABT/-\

* Curtir o agito do
Smurr s Lanches - na

quarta não tem pra
ninguém.

* Dar uma esticadinha
até o Bar Cenouras e

Beritas, do boa praça
Dalton Zocatelü.

Ds irmãos Fernando e Cristiano Raboch, os bambambãs do '

Kantan, estão na busca por um ambiente adequado. A dupla
pretende instalar em Jaraguá, ainda este ano, nova casa de
lazer e entretenimento. Quem viver, verá!
**

Luluzinhas que pretendem curtir mais uma edição da Noite do
Ti-ti-ti, que acontece no próximo dia quatro no Bapendi, já
podem adquirir seus ingressos. Os convites estão sendo
vendidos na sede da creche Corrstância Piazera e com as

voluntárias da entidade.

Saiu num jornal que o presidente do Banco Mundial, Paul: !,

Wolfowitz, foi flagrado dando aumento de salário para uma "

das suas queridinhas que fazia horas-extra com o chefe'"
após o expediente. Quem denunciou o banqueiro foi u'm'\:
jornalista língua de veludo de Nova Iorque. Do outro lado, o '

brasileiro não pode caçoar da desgraça - caso fosselJl.j:·
feitas algumas tocaias nas empresas daqui, com certeza')�
muitos não escapariam do crivo.

'
.,

>1
I '

**

E pra quem gosta do lendário grupo escocês Nazareth, que'
para muitos é a maior banda de rock de todos os tempos: ela
estará no Floripa Music Hall, onde faz megashow na sexta
feira (20).
**

Esta é boa: o colunista Luiz Carlos Prates, do DC, revelou
, em sua coluna que não é somente as mulheres que têm o

ponto G. Segundo ele, os homens também o têm, e está
localizado exatamente na orelha: quando ouve um elogio
do chefe, esquece de tudo, até o baixo salário. Chega a

subir pelas paredes, como uma lagartixa, e ficam mais
felizes que ganso novo na lagoa. É mole?!

.

,

**

\
E meu abraço carinhoso de hoje cheio de energia positiva vai

para o amigo Valmor Zonta, o Zontão, que é leitor assíduo da
coluna e sempre um bom papo nas rodas de bar.

Nesta quarta-feira Karla Deretti celebra 22 aninhos e no

sábado(21), três anos de namoro com o boa praça Alison
.

Mullher. Comemoração dupla.

, "A mente que se abre a uma nova idéia jamais
voltará ao seu tamanho original".
(Albert Einstein)

.
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