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MUNDOPELO

Ataques matam
170 e deixam
300 feridos
Uma série de explosões de
carros-bombas matou pelo
menos 170 pessoas ontem

em Bagdá e deixou mais

de 300 feridas. Foi o pior
ataque na capital
iraquiana desde 14 de

fevereiro, quando foi
implantado o plano
especial de segurança.•83

CATARINENSE

Jnventus perde
quatro atletas

para domingo
No último jogo do
campeonato, o tricolor
não poderá contar com
Pereira, Luciano
Sobrosa, Itamar e Diego,
todos suspensos pelo
T]D. O auxiliar técnico
Alaor Palácios pegou 120
dias por invadir o campo
no jogo contra o

]oinville.• 7

a�.� ..
Produtos sensuais e eróticos,

sac@sexshopJaragu3_com_br

47.3370-9068
Mal. Deodoro da Fonseca, 320 (calçadão)

Centro Comercial Fail 2' piso sl, 37

Incentivo à leitura
CÉSAR JUNKES/OCP

Projeto da Secretaria de Educação é lançado nas 34 unidades escolares de Jaraguá do Sul. Objetivo é fazer bons leitores no futuro .•4

www.studiofm.com.br

JARAGUÁ DO SUL

Apevi nos Bairros
reúne cerca de
80 empresários
Cerca de 80

empresários de vários
bairros participaram do
programa ''Apevi nos
Bairros", realizado na noite

de terça-feira na

Recreativa Menegotti,
Bairro Água Verde. No
evento também aconteceu

explanação sobre a Lei
Geral da Micro e Pequena
Empresa.•5

AO TRE t
Somente 25% d s

partidos enviar; n
lista dos filiado

Das 20 legendas de

]araguá do Sul, apenas
cinco entregaram à ]usti �,

Eleitoral a relação dos
eleitores filiados. A

atualização é necessária
para cumprimento dos

prazos de filiação
partidária para efeito de
candidatura a cargos
eletivos.
Em Guaramirim, das 11

legendas, somente o

PMDB entregou a relaç
dos filiados à Justiça
Eleitoral do município.• )

MOSAICO

,
Prefeito da reg '0
usa'carro oficié
no fim-de-sem, la
.3

2
MíNIMA

Dia de sol, com nevar J

ao amanhecer. As nu� 1S

aumentam no decorre 'ja
tarde.• 86

Hojê no

ClassiMais
. Veículos \.:1
PICK-UP'- Vende-se,
corsa. Branca. 96. OH.
3376-0912 ou 9197-
6153.
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opiniao@ocorreiodopovo,com,br
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I 'Iurtsmcmadum
;ltOS números anunciados
seine o desempenho do
tà1lsmo catarinensemostram
qtié o setor está amadurecido.
né acordo com' os didos' da

7,...... l
...

pesquisa, Santa Catarina teveA1,L
, a,._welhor temporada turística
de.roda sua história, com um

incremento na economia do
Estado de 28,33% em relação
àC�mporada passada. "

'JsA Pesquisa 'de Demanda
fJ�ística é' realizada há mais

�'20 a��s pela Sant�r e.no
4:!timo verão apontou um

:w,ré'scirrro .de 5,28% em,

relação à 20b6'. 'Foi tim salto
de 3 milhões 149 mil para 3

tfIh" it�J!:�""">F " "< ,',', "

u���:��J!:�ç��!:��:��:r
de R$1,6:,ltilhão.:'�;': ,','"

, ":.;,.
.

-. ; .Ó: ' ':', '\' "-

Mas o dado mais interes-
sante Ií!�'pésquisa da Santur
é que ela demonstrou que os

ftr'ristas que vêm sendo
Wraíd�s s'ãd'mais qualifiéa-
sb .

-� .
"

.

Santa Catarina teve a

melhor temporada
turística de toda sua

história, com um
'

rincremento na

economia do Estado de

28,�3% em relação à
temporada passada". '

dos. Eles tiveram um gasto
médio diário.de US$ 29 (tu
ristasnacionais) e US$ 33,92

'

(turistas estrangeiros). Trata
se de um gasto 37% maior em

re1aç�,6 'aàl,�ríb passado. Ou
trô�'d�aó�\lúe' aparecem' ria'

, pesquisa também são 'ani

madores; Cç>I�O'por exemplo:
a taxa de-ocupação hoteleira:
a satisfação dos turistas e seu

desejo de voltar para o Estado.
PDr isso, o setor merece o

suporte de R$ 226 milhões
este ano para investimento na

infra-estrutura turística do
Estado. Os recursos virão do
Fundo Social, que está,
destinando R$ 100 milhões
ao trabalho de pavimentação
dos acessos a todos os muni

cípios catarinenses. Os R$
126 milhões restantes virão
do Funcultural, do Fundes

porte e .do Funturismo, que
terão, recursos a serem

aportados pelo Pnodetur Sul.
No pacote anunciado

peloGoverno do Estado está
também o fortalecimento dos

C01,rentions Bureau. É um

doJganchos" que podem ser

ap/�hados pelas prefeituras
e pelas empresas de Jaraguá
do Sul e Região para que esta
também seja beneficiada e

traga parte desses dólares

para cá - especialmente na

baixa temporada.

�, ENTRE ASPAS

-, 1"':�:�:lTJ;�:��I��s�:�tffl����������ri ��9:e�so� �� hU��r.';, .
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Bb .' ,'��As perçuntas são simples. São onoao todo,

princ�almente
sobre sexo,

:�
,.'

�'�ta�de nascimento e �aturalidade. As entrevistas, ' rão rápidas". ,

'

III 'i,"
.

,.vil�a Calvinh�, açence censitária supervisara, sobre pesquisa do \ GE, que já começou na

'mgrao.'
, ,.
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li PONTO'DE VISTA�'

-Biocombustível:- energia'
.renevãvel e alimento
núdável ','
o r" ,': 'j

"

""i :�

o;
Iniciamos este nosso

s.:�undo mandate na A�sem
If.lçia Legislativ;a,tendo como

�J?a das principai� bandeiras
de luta o desenvolvimento
sustentável do setor ener

gético em Santa Catarina,
através de fontes de energia
l;�ri.ováv'el - os biocdmbustí

yctüs. Júntamet).te 'com os

movimentos sodais, e d�mais
�I}tidades da s0ciedad,e civiL

w-ganizaqa, pauta-mos o

%bate, sobre a _necessidade
de o estado contar com' uma

rplíti.C;q_ voltada, para a

produção de energias reno

váveis que repre'sente uma

fonte de renda aos pequenos
agricultores.
,l!i A produção,· a comercia:;
fiZação e o conSumo de bio� ,

rl'6�bustíveis toméçaram a

ganhar força nos últimos .

I '

,ahos, com o Programa Nacio-
nal de Produção e Uso do

Biodiesel, em 2005. Por :isso;
I

I

I

II

já na, primeira semana de
trq_balho, apresentamos qua
tro Proj�tos de Lei os quais
contemplam uma ,política
completa para (, setor. Um
deles (PL 2/07) institui o
Comitê do Programa Ca�ªri
nense de Enetgias R�:nová
vt;is, o qual deverá estabele
cer, administrar e articular as

políticas e ações de energias
,reriováv�is em Santa Cata

, rina. Já o projeto 3/07 cria um

Fundo Estadual de Incentivo
aos Biocombustíveis (Funbio
combustível), o que garantirá

,

suporte financeiro ao PrQ-
grama.
A produção, i,ndustria

lização e co�ercializ�ç:ão de
bioc(únbusfíveis para os

veículos também fica autori

zàda no estado de Sa,nta
Catarina, através do PL 4/07.
O texto estabelece parâ
metros pata todas as etapas
dos processos" normatizando

.Pedro Uczai
Deputado Estadual

a atividade e sua prática no

mercado. Por fim, para
estimular a utilização dos
combustíveis renováveis, o

projeto 5/07 dá incentivos
fiscais a quem utihzar
biocombustíveis nos seus

veículos, reduzindo alíquotas
de IIPVA.

Vale ressaltar que nossa

preocupação é garantir a

inclusão de Santa Catarina
neste processo, mas sem

perder ,de vista qUe a' pro
dução de alimentos saudáveis
é a principal virtude do
Brasil, Ao defender 4rpa

política que busque desen
volver a produção de ener

gias renováveis aliada à

produção de alimentos sau

dáveis, nosso 'obj,etivo é

garantir mais uma alternativa
de renda ao' pequeno agricul
tor e contribuir para � desen
volvimento'social do :nosso

país.
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liitijUicANTANHÊDE'
.Guerras e guerras
Realmente, o assassinato de
mais de 30 pessoas numa

universidade americana foi
terrível. Mas o que dizer das
quase 20 mortes de ontem na

guerra diária do Rio? A

diferença entre a chacina da
Virgínia e a do Rio é que a

primeira foi causada por um
autor solitário, num surto

qualquer, enquanto a segunda
é resultado de trocas
rotineiras de tiros entre

quadrilhas e entre quadrilhas
e a polícia - com a população
no meio, sujeita a balas

perdidas. Impotentes e

perplexos, governos discutem
se, como, quando e

'

exatamente onde o Exército
vai ,entrar na gu�rra. Enquanto
os Cidadãos laiem 'PiOr:'

'

r. r 1 f li' , I ,
.

' 1 .� : " v

discutérn se devemos ou não,
redí.líir"ajiâa�e· péHal pira;')

--.

jogar os excluídos mais cedo
nas' penitenciáriás. Não são
debates de quem realmente
sabe como acabar com a

guerra. Ao contrário, são
justamente de quem não tem a

menor idéia de como fazê-lo.

�ellaneC@UDI,com,br

• DO LEITOR

I: Ii IM(sjCHAGAS
Fim da reeleição
Essa conversa de tim da

reeleição ainda é, por
enquanto, um imenso balão
de ensaio. No particular, os

interessados - Serra, Aécio,
Lula - até que estão
animados, mas fazem cara

de paisagem até ver se o

assunto ganha corpo.
Aparentemente, os mais
interessados são os

governadores tucanos, já
que a mudança facilitaria
um entendimento entre eles'
para 2010. e 2014 (ou
2015). Então, embora finjam
não se importar, nos

bastidores estão
trabalhândo. Lula,
pessoalmente, também
adora a idéia, pois além de

'

abrir )C�r\i�H;Q /�?r�, ���, vbJ��
posterior acaba de uma.vez,
é£ffFé§lsa(20rfvéts�!'d� ,J (1 '!

terceiro mandate, Más até -:

agora não moveu uma -palna.
É que, lá no fundo, tem
aquela dúvida, afimentada
por muita gente no PT: se é
bom para o meu adversário,
pode não ser para mim.

4J blogdosblógs,bllg.ig,com,br

Marcha da Educação
Depois da Marcha dos

prefeitos vem a marcha da

Educação. É a oitava Marcha
Nacional em Defesa e Pro

moç,ão da Educação Pública

que os Profissionais da Edu

cação Básica de todo o País,
organizados na CNTE -

Confederação NacionaI dos
Trabalhadores em Educação,
vão marchar na esplanada
dos Ministérios em Brasília no
dia 25 de abril com Dia
Nacional de Paralisação.

O objetivo da marcha este

ano tem um alvo concreto,
wntra o valor do Piso Sala
rial encaminhada ao Con

gresso NacionaI pelo presi
dente, no último dia 30, no
valor de R$ 850,00 para jorna
da de 40 horas semanais, não
define a formação profissional

e ainda é parcelado até 2010.
Também foi incorporado na

Marcha o apoio ao veto do
Presidente na emenda 3 que
retira o direito de ter férias e

o 13Q salário e contra o PL 01
do PAC que congela por 10
anos os gastos com pessoal na
esfera pública.

A CNTE propôs ao

Ministério da Educação' no
dia 12 de janeiro um piso de
R$ 1.050,00 para os profis
sionais com formação de en

sino médio e jornada de 3D:
horas semanais. Para ensino

superior o valor é de R$
1.575,00 e para as demais

jornadas de trabalho deve se

aplicar a ,proporcionalidade.
Nós profissionais, da

educação públita Gam va,sta
'

história de luta si�dical
I <

; "
� I

. ".�'; --. ,':,-.
,

, ,')

Nair foi tudo de bom
lnvlável p����r,\.�� 1��ir\Cf.i' ,

Bello para rep(esentar :"" I�)

melancolia. 'Não í1hl'6"áMI�fo\L
Fora de cena, sim, permitia-

,,� : • lo " ,'(: �-..-.{'-�
se, um recato quase, ',1,.1 I

paradoxal ao rótulo 'dã' ,'y,-.: ;{5

ficção. Perdeu' um' filho" 'i 'jS

jovem, em acidente :de' �'> i,ll
carro e, há alguns anos, .o d
marido, Irineu, a quem deviat
umrespeíto incomum entre.il
seus pares no .rneío; .,' d
artístico .. Nunca se permititJ;)
beijar em cena, .�(,que '>' I'I

nenhum dlretor.lhe ,fa!�?s�,i '3
em beijo �ê,nicq: ,ela não, r;. 8

caía. Dizi,a que "oyin��';: ;,;)
não dei�aya. A arl),i�� H�ebe 1
Oarnarço, costumava 'pedir,[
que não lhe acompanhasse

o

em velórios, enterros," ,i :;)

mN�M ia�?sêtiníb 'dr;r e/-J
afíris� !,K'q'ijíllii6téhVé1Jâs.J ,JÓ

düasl1�rr (freavâ�a�H�le's b ror
ataques-de rise ri/em ieMil '! 1>2

c'elebraçÕes fóMebres. rt)é�."l
mais a mais, não-é '{juailquer)
um que-sabe apnear à ,-; ,J

prática a tese de que- "rir :é'l "

sempre o melhor r.emédiol�.':B
nisso, Nair Bello ;foi rnestra..

""""
'

�blog',.stad'D,com,brlblóg/padiglrDn.

•Marta Vanely
Ex-presidenta do SINTE/SG; diretora da
CNTE

, : , <;_-; 'i1 d
,b,:;::r.d

estamos acostumádos.comra
,

"culture",', db : gestor., tide
rebaixar, t�da. "P1f9f?.o,�M
apresenta.da. ,i' ",' " �/) , .l J

,

E é est!! o s�lltimento.,gtl,
deverá est:;t�"pre�!!t;lçe,nÇJ1
profi,ssionf\:is di! edw:a.�ã9
durante a Marcha do dia ?�
de abril em Btasílül: ât;l,i;no,
espírito 'de luta ,e muito

,

',� " , ", -,' ,)

pressão nos deputados fede,
r::iis e senadote's p�ra ap�c?
varem ás emendas quê ,§

�NTE apresentará '�?", P,��1'
leta. ;-" +)

, O direito de ter um Piso
Salarial Pí::ofissionalNad(j)nál
é a' prilJle�l'a vÜót:ia, a segurif
da yitória 's�r:á a :;tpro�a,çM
do J;lO�SO. váloI:', de,Piso e a)
demars emendas;· pa.ra iss�
todos l?araHsad()s dia 25 ,d.f
abril.

. ! •

� ," 'il
"J

Os te�os par� esta colu�a deverão ter no máximo 1.680 carac" Fonte Times,New ROll]an 12 e �Od�� s�r enVi,adqs, por�
e-mail redaçao@ocorrelodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep I.

89251 200, Caixa Postal 19, É obrigatório informar nome completo, profissão; *CPF e '* telefone (* nãó se'rao')
publicados).' , :, 1
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POLITICA . O CORREIO DO POV<!
redacao@iornalcorreiodqpovo,com,br

�Já em Guaramirim,
das 11 legendas,I

somente o PMOS
,
,.,

,entregou a relação ,

CAROLINA TOMASELLI
.JARAGuA DO SUL'

.

Dos 20partidospoiíticos
existentes em [araguá.do Sul,
apenas cinco entregaram a

relação de filiados na Justiça
Eleitoral, O prazo terminou
ria segunda ..feira. A atua

lização é exigida pela Lei dos
Partidos Políticos e pode ser

feita. duas vezes ao ano, nos

meses-de àbril e outubro. A
entregada listagem visa o

arquivamento, publicação e

cumprimento dos prazos .de

filiação partidária para�feito
de' candidatura a cargos
eletivos. '

. De acordo cqrrt,� ch�Jç;�
; ; ) �'- ,. '. ,

do cªr;tqnq ,9.C/. ,l7; .�p�i.l Eleí-,
total, ,Yanessa Pi,Q\iezap.,
Scholz, entregaram a lista o

PMDB, PT, PRB, PT do B e

o PP. Este último estava com

os dados desatualizados no

TRE (Tribunal Regional
Eleitoral), mas conseguiu
regularizar a situação á
tempo e apresentar a relação
de filiadas. Outros até

CÉSAR JUNKES/OCP

Mora�do.res- assinam
, .

c.Ônfrato"na s'Qgunda."
c'

"

-

__
,:...

,
," .x

:'
c'·

sentantés 4à� �S�ÓChlÇão de
moradores'( da ;qclal part6f>; 2

:
. Atravês de íntenaediaçâo cipour Segundo 'de, dep@t�J

feita-pelo vereador [urandir dos conhat6si,'serem <,!-s�iJpMichels, (PV), os moradores nad?s t�rá início o map�O
dos bairros Rio Cerro I e II amenro--dos moradores
assinam, na próxi-ma .se- iIlsciltqs';e(;ã" dnstalaçâo dáq
gunda-feira, contrato com a central telefônica. No pra:%B
Empresa Compulline para de '60. a' 90 dias as linhásb
instalação de .telefonia fixa deverão ser ativadas. , oni

nas, residênclas.. cp at0l:�s.tá ,i.' Os:,9Qmoradores que já�
márcado para-as' fSh30, na . inscreve��pagaramR$lo_pÉ
Câmara de Vereadores, a'

.

de entrada poderão parcelar
exemplo do' procediiuento .o restantedo valor em nove[

. que- benéfícsouos .bãirros vezes de Rê lOO.Asinscriçôk'q__
Garibaldi e, Rio da Luz.; continuam abertas até ti)

Michels I informa q'u�. rio próximo dia 22, na assocíaçâe!
último. dia 13 'foi realizada ,dç moradores, porém édm:;
uma reunião entre repre- valor ,diferenciado. .151

5b

JARAGlJÁ 'DO SUl.

EM 2008 INDICACAO

Abuso
'Umprefeitodamicrorregião
f01 flagrado no domingo

.

fazendo compras, no Super
mercado Angeloni, 'com o

tar�9 '·ofrcifil do município,
.

numa demonstração de total
.'

falta,de respeito para com a

co,isa pública. O veículo
&leveria. ser uS1;ldo ex;clusi
yamente para atos oficiais,
<:
mas ...
'r . '_ .

,
" .

Aliás, o chefe do Executivo
Cleveria ir trabalhar com o

carro particular, como qual
�uer traRalhador.

Promessa'
() o delegado regional do
Ministério, do Trabalho no

£st�do, Odn�n' Silva, pro ..

'Fneteu a<Ds vereadores Pedro
Barcia (PMDB) e Dieter
fanssen (PP) que em 45 dias
11p6Ilta "soluções" para m�
�horar a estr�tura da agência'
-de Jaiaguá do 'SuL Salientou,
PO�ém, que' o ministério não
tem previsão orçamentária
Para investimentos.

Janssen defende eb

aula de 'Filosofia .]£2

PSOB pode ser
vice' do ,PMOB

f'

.

•

'� .,.... .' iJ :9No cartório de'Jaraguá, a relação deve ser publicada após o dia 10, mas em Guaramirim já está disponível no mural Indicado, pelo-PMDB para, O vereador Dieter Janssfm
entregaram a listagem, como DEM e o Pp, que até entre- Na 60a Zona Eleitoral, ser secretário regional, o (PP) ,é autor .de indiCaçm
é o caso do OEM (ex-PFL), gou a lista, mas ela fica sub- em Guaramirim, a list-agem cooiidenador regional do para que a Secretária de
mas ela .não pode ser aceitá i udice devido à situação já foi publicada no mural do parÚ\i,Ç)', Carlos ,Chi?diÍli, se Educação estude a possi-'
porque a comissão provisória .irregular perante o Tribunal. cartório: onde perm�m�cei reuniu reservada�ente c�m o bilidade d,e. i-�.�lantar ,iada sigla aindanão foi cons- Segundo a chefe do cartório por 15 dias. Segundo-o che�i governador Luiz Hennque grade curnc���): do' ensmo
tituída. "A maioria dos par- CIa 87ª Zona Ele.itoral, do cartório, 'Wagn,er!Ol/ esta, semana. Segundo fundamentala disciplínajle
�i�o.s .r�� f2r.8ct,lr,a,�a�, mas SimoneLadeira, O próximo veira P}ed,c:tA�i". 99s ,): '

, Ch�99jl1JL ;ly�,rias ih�P9�s�,�';'niiefilr:m)f��·,lal}s�en f� RI,'
'

alguns ..comoo f� (ex-PL) e passo éi a publicação d� partidos do municípiJ', �stã�'s�QdQft.na��sa�as., "Uma, curadopeloprcfessor�?rt�
PDT, optaram. "por Rerin<;l� listl;lgern: que" estará Cii�pOi:- apenas o PMDB f�� a att!' - de��s é o _P�pB coinp'o�, FO- �,�cieleo�et,quedesde 2
necer.com a mesma listagem, nível no mural do cartório, lização .. Das oito regen as nó,s�o, con:i�!vice'lla eleição . d:efend'e�'l,� r,ampliação da
j? que não havia grandes provavelmente a partir do de Massaranduba, tam, êm municipa], caso ��nha a 'dis.cip!}n�; já ministrada para·

mudanças no número de dia 10 de maio. "Esta é a abrangência da 60a bna:�' ocupar a-. títularídáde .da alunos do ensino médio da
filiados", informou Vanessa. única oportunidade que as Eleitoral, quatro .: P i OB," s��retarih,�egi'Qrial". O-PSDB

'

'iede pública do aumícfpío, ''A
Em Corupá, dos sete pessoas têm de saber quem Pp, PSDB e PT - entre. ram pleiteia que Niura Demarchi Filosofia é uma ferramenta

partidos, quatro - PMDB, são os filiados de cada a lista. E de Schr ,der, dos Santos volte, para o .importante pàrã Ô in�,hf�
PT, PSDB 'e PPS __:. conse - partido, porque os dados são quatro - PMDB, Pp, PSOL Ij

comando da SDR. Âtlsexta- �e r�lacioha{��msi'go mesmo
guiram fazer a atualização. restritos, a não ser nesta

.

e PT - dos nove partidos feira, LHS deve anunciar a e com a' sociedade", .argu-
'

Ficaram do fora o PTB, o ocasião", informou. atualizaram a relação.' decisão.
'. :, menta>' . (;, -

. iI�
,

, ,

Garantia,
A Assessoria de Imprensa

da Câmara de jaraguá do Sul
garantiu que o texto original
do Plano Diretor não será

alterado pelos vereadores:
Afirma também que as oito

emendas apresentadas não

interferem na essência do

projeto e que as propostas
·

discutidas nas audiências
públicas e aprovadas na

Conferência Municipal são
prioridades.

.
Descartam as tentativas de

manipulação.

'Sug,estão
O delegado sugeriu par-.

· que o ministério consiga um
outro prédio público federal

para a instalação da agêl).cia:
Segtmdo Silva, em alguns
municípios, o Sine, alé.m'do
encaminhamento do seguro�
desemprego, emite a carteira

de trabalho.

MOSAICO
1"1"

�::

Estra-nho Proposta'
o vereador J tiraridir

Michels (sem partidó) apre
sentou projeto alterando a lei
que isenta os portadores de
deficiência no trans,porte
coletivo. Segut;ldQ ele, a

proposta amplia a,gàrantia de
direitos e moderiiiza a iei.
"Não podemos c'6ntiímar
com a atual definição, de
deficiência", diz.

Nas mesas de apostas, as
cerias com o governo esta... .,

dmil ou com o Sine (Sistema _' fichas são jogadas em algum
Nacional de Emprego) at� interesse recôndito para que

os vereadores do PMDB e do

.;:

PSD,B de Guaramirim se

recusassem a apresentar' o

pedido de abertura de uma

Comissão· Especial para
investigar denúncias de
irregularidades na Secretaria
de Esportes.

População,' , ' ':1,:_ "

,

,

N��: �ltim9s 1tjz,���nos!,:,� �pulaç�o ,�� B�lne�rio �am��
Re;sce!1 68,3o/,�"çP��sal1qo,:,�e 58 �111 para, 99 mil habltantes, o
maior crescimento populacional proporcional entre as 30
�aiores cidades. de Santa Catarina. .' ,

ô Vale do í��j�í�;egíst�� o maid� c'resçi�ento, passando de'-
1,,1 milhão para' r,�milhão de habitante�. A região se tomou'W
maior"ultrapas�aQdo o O�st�, maior em 19,96 e cresceu apén@
'88%. <""-.".' ':lb,
, ',. �, I

CPI do Apagão
O presidente do Senado;',Renan Calheiros (PMDB-AL)�
recebeu ontem o pedid,à de.instalação daCPI doApagãoAére@(
com 34 assinaturas � sete a mais que as 27 necessárias. ,TI

Além-âo.s senadores doOEM e PSDB, assinararn_o requerlmentti'
Mãó Santa (PMqB ...PI)" Jarbas Vasconç,elos ,(PMDB-PE�(
Geraldo.�Mesquita· ,(PMDB-AC), Pedro Sjinon, (PMOB-RSY;
Cristçyvam !3uarque (PDT-DF) eJosé Necy (PSOL>PA). 3b

Deye� assin�rOsmarDias (PDT�PR) e Jeffers,otrPeres (PDTl
AM)'"

'';-, .' "

.

'
.

<

,.
'

"

' , Iq
• •

1
' ,

f,,'h " 'j':'( �

BV
. 01

Pobreza '..' . .
.

.' ,r.. , ': '-.
. 'i'.B

Pesquisa do Instítuto Ipsos revelou quej pelos critérios de pod�r
'de compra e posse de benS, o número de brasileiros considerad�
dtT baixa renda passou de 92,9 milhões para 84,8 milhõeh

-

Pr?�9rci���I�i��) à p�P'�!�ÇãO,>êÚ���ç��,fo�,�, 51'I?�ra 46o/�
O.Ipsos atnbUl as mudanças ao aumento. da masSa salarial,
dj�çde.�a inflaç,ão,�. crescimerit6"dg;�rédito. A Pob�eza e;§}

miséria diininuírammais no Nordeste.. , ',' . i8
·�',�.'.l\ .f}<,; ',:,,:,;?, ,�;.. :,,�.!lIf1·,:i .\;p( .1.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� Projeto foi lançado de
forma simultânea na

maioria das 34 unidades
de ensino do município
KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

Mais de dez mil alunos,
34 unidades escolares e um

objetivo: fazer da literatura
algo presente no dia-a-dia
das crianças. Este é o objetivo
do projeto "Incentivo à
Leitura" lançado, ontem, Dia
Nacional do Livro Infantil,
em toda a rede municipal de
ensino de Jaraguá do Sul.

Cada escola definiu a

programação conforme as

próprias necessidades e fará
o mesmo com o restante das
iniciativas, planejadas ao

longo de 2007 a fim de fazer
os estudantes apreciarem as

idas às bibliotecas. Segundo
o secretário de Educação
Anésio Alexandre, o índice
de leitura é considerado bom
na 'cidade, mas, "é preciso
melhorar cada vez mais".

Foi pensando nisso, por
exemplo, que os professores
e direção da Escola Ataíde
Machado, no Czerniewicz,
decidiram reunir cerca de .

150 alunos, ontem. Enquanto
alguns apresentaram peque
nas peças de teatro, outras
contaram histórias e

declamaram poemas. De

a diretora
Hél ia Krause a maioria
dele , em o hábito de ler há
bast te tempo. Um dos

. 1
I /

mo ti bs, para e a, e a

quali \de das obras dispo
nãveis na biblioteca da
�ntidade. "Seguimos listas
de recomendação", comen
ta.

Situação semelhante
também pode ser vista na

Anna Tôwe Nagel, no Água
Verde. Na Óltima quarta
feira os estudantes conhe
ceram o projeto da Secreta
ria da Educação e lembraram
um dos mais renomados
escritores brasileiros: Mon
teiro Lobato. Vestidas de
"Emílias", as crianças incor-

pararam as travessuras dos
personagens do Sítio do Pica
pau Amarelo.

Hoje acontece o mesmo

na Ricieri Marcatto, Bairro
Rio Cerro. A orientadora
educacional, Mirres Chia
rotto, explica que o "Incenti
vo à Leitura" começa a partir
das histórias contadas por
Gabriel Meumann de oito

.

anos. O menino é deficiente
visual e, mesmo assim, é

apaixonado pela literatura.
O projeto vai durar o ano

inteiro e a finalização dos
trabalhos acontece em 30 de
novembro. Neste dia, os

participantes devem apresen
tar as atividades desenvol
vidas em 2007.

O CORREIO DO POVO

Omercado literário infan
to-juvenil é o que mais vem

crescendo nas últimas déca
das. Os números são favorá
veis para o Brasil. Isto porque,
conforme estudos na área, o
governo federal é o maior

comprador individual de livros
para este público em todo o

mundo. Sóentre2001e2002
foram adquiridos 109 milhões
de exemplares didáticos e

outros 64 milhões de litera
tura.

Além disso, o setor edito
rial do país movimenta cerca

R$ 2,4 bilhões e produz em

torno de 35 mil títulos a cada
ano. Mesmo assim, o índice de
leitura ainda não atingiu o
ideal: menos de dois livros par
pessoa. A saída, segundo o

escritor e editor Carlos

Henrique Schroeder, de

Literatura infantil
é filão de editoras
JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul, é o incentivo

à leitura 'nas crianças. Para ele,
é mais simples "fisgar" os

leitores mirins do que os

adultos sem este hábito.
Uma das táticas citadas

pelo divulgador Gelson Bini é

d�spertar "a cur,iosidade das
�

cnanças. Começamos com

títulos básicos, depois-I
apresentamos alguns um

,

pouco mais difícil e na terceira �
vinda -à livraria elas já vêm
falando os nomes dos autores
que querem ler", comenta.

.

Para os pais interessados
em incutir o hábito da leitura

1

nosfilhos,Schroedertambém)
dá uma dica. Ele lembra que

o

existem dois livros produzidos
.

I'

por autores de Santa Catarina
bons às crianças.Um deles é [

''A Flauta Mágica", do jara-
1

guaense Roberto Laninaster. (

O outro: ''A Sapinha Meiga", >J

de Regina Carvalho.
"

CESAR JUNKES!OCP j

Sítio do Pica-pau e Harry Potter conquistam crianças

O CORREIO ERROU
.,

qr
_.......__ td

p
[fi

Diferente do que foi publicado ontem na matéria "Começa ):)1

licitação da obra do Centro Histórico"', �a sexta-feiríl será,� S113

lançado o edital de concorrência pública para os interessados'; us

em executar as obras de revitalização dos prédios, e não a ' GJ

���;����sd:c��!���ã�ó �aa�rJ�r���\;n1v:l�gr��.com �s� ;;:
loi,-----------------------------------------------------------------------------------__--------------------------------------------�

Com o objetivo de proporcionar
aos alunos, professores e familiares'
maristas momentos de convivência, integração
e lazer o Colégio Marista São Luís,
realizou no último Sábado, 14 de abril,
mais uma edição da Manhã de Lazer
e Convivência.
Foram momentos de muita integração,
diverssão e troca de experiências.

-,

As famílias puderam participar das
atividades juntamente com seus filhos
onde brincadeiras e diversão foi o que
não faltou,

MARISTA REALIZA MANHÃ DE LAZER E CONVIVÊNCIA
Também tivemos a participação de
alunos de São Bento do Sul

que realizaram um amistoso
de basquete com os alunos do Colégio
e a eliminatória interna do Festival
da Canção. Além disso foram realsadas
atividades como: pintura, dobradura, cama
elástica, torneio de xadrez e teatro.z
Momentos como este fortalessem os

laços de compromisso e trabalho

conjunto entre família e escola.
O Colégio Marista São Luís

agradece a participação de todos:
r-

..
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DRAMA: ESTADO NÃO AUTORIZA CIRURGIA DE IDOSA

Aposentada luta há um
Ana Fuzzi tem

problema no joelho
direito e não consegue
cirurgia pelo SUS

:,AlANE Z,ANGHELINI
JARAGUA DO SUL

Há quatro anos, a

aposentada Ana Zanghelini
Fuzzi, 64 anos, sofre com

dores do joelho direito. Desde
o ano passado, ela luta para

conseguir implantar uma
prótese, mas. o Estado não

autoriza a cirurgia. Por falta
de ortopedistas conveniados
com o SUS, a operação
deveria acontecer fora de

Santa Catarina, mas a

Secretaria Estadual de Saúde
não libera a documentação
�ecessária.
-

A aposentada conta que o
problema começou quando
fraturou o joelho em um

, acidente de motocicleta, em

27 de dezembro de 2003, e

colocou uma platina três dias

depois. Sentindo fortes dores,
Ana passou por outra operação
após três meses e os parafusos
foram retirados e substituídos

por outros. "Como a dor con

tinuou, fiz outra consulta e

descobri que a platina estava

quebrada", explicou.
A cirurgia para retirar a

platina aconteceu em dezem
bro de 2005, em Curitiba. No

entanto, o problema no joelho
só seria resolvido com a

implantação de uma prótese.
Para que a operação acàn

tecesse, porém, ela deveria

conseguir autorização do
Estado. "No Pama me disse
ram que isso era necessário

porque a cirurgia seria reali
zada fora de Santa Catarina,
por falta de especialistas",
explicou. Mas a Secretaria
Estadual de Saúde negou o

pedido.
Há três meses, o SUS

encaminhou a solicitação
novamente à Florianópolis,
mas a resposta não chegou até
agora. Enquanto isso, a apo
sentada continua sentindo
dores e só consegue andar
com a ajuda de muletas. "Tra
balhei a vida toda na roça e

hoje mal consigo caminhar",
lamentouAna, quemora com :

o filho na localidade de São

Pedro, no Garibaldi. Ela

procurou oMinistério Público

para tentar conseguir judi
cialmente o direito de fazer a

cirurgia.
O secretário de, Saúde,

Sérgio Ferrazza, disse que
outros pacientes passam pela
mesma situação. "Fizemos
nossa parte. O problema está

no Estado", afirmou, não

apontando solução, mas pro
metendo abordar o problema
no Conselho Estadual dos
Secretários de Saúde, que
acontece na próxima sexta

feira em Florianópolis.

Apevi nos Bairros reúne 800 empreendedores
Cerca de 80 empreen

dedores de bairros partici
param do programa ''Apevi

� nos Bairros", realizado na

1ft noite de terça-feira na Re
i creativa Menegotti, Bairro

I
'

1 Agua Verde. O evento con-

�u com a presença do
j contabilista Paulo Henrique
1 Felicioni e serviu para que os

j empresários tirassemdúvidas
, sobre a Lei Geral da Micro e

Pequena Empresa, recen-
1 temente aprovada. Os em

q preendedores que partici
q param do encontro eram dos
J bairros Água Verde e das

�Ilocalidades
de São João, Vila

Machado, Vila Rau, Nereu
� Ramos, Ribeirão Cavalo, Tifa
� Mnos" Tifa Rios do Sul e Tifa
I Rios do Norte.

O presidente da Apevi,

PIERO RAGAZZI/OCP

No encontro Felicioni explanou sobre Lei Geral

Custódio Vieira da Costa,
destacou o esforço da enti

dade em se aproximar cada
vez mais dos empresários de

bairros, fortalecendo o asso

ciativismo como uma forma
de dar maior represen

tatividade ao setor e contri

buindo para a melhoria da

gestão dos negócios.

A próxima edição do

Apevi nos Bairros está pré
agendada para acontecer no

dia 22 de maio, mas o local
do encontro ainda não foi
definido. Mais informações
sobre o programa podem ser

obtidas pelo telefone (47)
3275-7024 ou pelo e-mail

apevi@apevLcom.br.

Conselho da Mulher orqaníza conferência
Termina hoje o prazo de

ri inscrição dos interessados em
q participar da 1 ª Conferência
p de Políticas para as Mulheres,
que acontece nos próximos
dias 24 e 25 em Jaraguá do
Sul. O evento é organizado
pelo Comdim (Conselho
Municipal de Direitos daMu
lher), em parceria com a

Prefeitura, e pretende reunir
I) cerca de 120 pessoas.

A pauta principal gira em

i1 torno do plano nacional

lançado há cerca de dois anos

pelo governo federal. Nele,
constammedidas que devem
incentivar a participação
dessas pessoas em diversos

segmentos da sociedade. As
sim como ocorre em Jaraguá
do Sul outras cidades também

promovem este tipo de debate
ao longo deste ano.

A programação conta com
a abertura oficial, no dia 24,
às 18h30, na Acijs (Asso
ciação Comercial e Indus-

trial). Em seguida tem uma

palestra da professora Clair

Castilhos, da UFSC

(Universidade Federal de
Santa Catarina). 'Já na

quarta-feira, as atividades

começam cedo. Das 7h30 às

17h os participantes se reú

nem em três oficinas e na

eleição dos delegados para a

conferência estadual. As

inscrições podem ser feitas
através do telefone 3372-

8033, com Bárbara. (KE)

ano p�ra conseguir prótese

�

A Design Editora lançou na noite de ontem o livro "Contos Jaraguaense - Trinta
escritores, Trinta contos. Uma cidade". Ele está já está à venda nas livrarias do Sul do
Brasil e custa R$ 96.

campanha dee

� QUANTO 'MAIS GENTE,
MAIS QUENTE.

APOIO:
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Preservar é Amar.

O lançamento da sexta edição do projeto "Preservar é

Amar", desenvolvido pela Prefeitura de Corupá em parceria
com a Lunelli Têxtil, acontece hoje, às 19 horas, no
auditório da Lunelli, em Corupá. O projeto tem o objetivo
de sensibilizar os alunos sobre as questões ambientais. Com
a intenção de desenvolver a cidadania pormeio de oficinas
de artesanato, música, dança, fotografia, jornalismo, moda,
artes cênicas e pintura em tela. Com esses ensinamentos
os estudantesformarão uma conduta artístico-cultural. No
ano passado (foto) cerca de 380 alunos dequatro escolas
públicas de Corupá, participaram do evento.

dOI)li.t;tgo, dia 22 de abríl, acontece mais
Pr0j�tôCi¢ladão.O evento trrtZ diversas
reCl'�ação. O objetivo é oportunizar aos
ael�81s dd skate, público do rock e a

çO émj�eral, um encontro com entre
�t:¢t'1�etltof.�ort�¢ cultura.Aprogramação ébastante
divetsmCâ.da, com oficinas pedagógicas, shows com

l?an�s loe�is, prática de skate, demonstração de
,capoêita, karatê, canoagem e voleibol. O encontro

\ªeQ���e� .�1l à$. 21 h.ofl;is no ginásio de esportes da
EscoI�>Lauto Zirrú:nerm�mn. A entrada é um quilo de

�,�+peJ+��{'Vel�

Doações
.

Um bebê recém nascido precisa de doações. A
emergência é por leite e fraldas descartáveis (tamanho P),
mas ele precisa também de lenço umedecido. O pai da
criança a abandou e a mãe está tendo dificuldade em

alimentar e cuidar do bebê. Ela precisa também de roupas,
sobretudo de inverno, já que o frio se aproxima. A mãe
sobrevive da ajuda de terceiros e precisa de qualquer tipo
de doação. As entregas podem ser feitas na empresa Top
Tools, na Vila Lalau, (Rua FriedrichWilhelm Sonnenhol,
835). Informações no telefone 3371··6211 com Marcela.

• LOTERIAS

• Duplasena

concurso: 548
• Quina

02 - 11 - 17 - 18 - 40 - 47

r
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Exposição
A exposição "Jogos de Todo

Mundo - Uma viagem pela
história das civilizações
através de jogos milenares"
vai até domingo, dia 22 de
abril.O horário de visita é das

.

�l
16hlO, sem intervalo, de

t ça a sexta-feira.No sábado,
s 9 às 13h e no domingo,

das 15 às 18h. No Museu
Histórico Emílio da Silva, com
entrada gratuita.

Shows
O Espaço Cultural Super

fl) center Angeloni está com

� programação' completa para
o, fim-de-semana. Hoje,
'Sonia & Cia, tocando vio

. 'tão, interpretam músicas de
/. ,�

·APB e Pop Rock. Amanhã
.

a vez de Tiãozinho do
ordeon e Alunos, ani

m rem o ambiente. Paulo
H arique, que toca MPB e

Po �!,Rock estará no' sábado.
<' Os shows são sempre às

'e 19h30.

PIERD RAGAZZI/DCP Festivati
Começa lanhã' o 38º

Festival de Bandas e Ban�
dinhas no Parque Municipal
de Eventos em Pomerode. O
baile de abertura será na

sexta-feira com a orquestra
Os Montanari. Ingressos
antecipados a R$ 7,00 no

Portal Sul, Nakisska, Grupo
Txai e Farmalan. No local,
será vendido a R$ 10,00.

Recuperação
A Prefeitura está disponibilizando o serviço de Saúde

Mental de Álcool e Outras Drogas. O programa tem o

objetivo de ampliar o acesso ao tratamento de dependentes,
sem precisar de internação. Assim, melhorando o cuidado
com as pessoas procurando amenizar a exclusão social.
A equipe é composta por assistente social, psicóloga e

médica psiquiatra, com atendimento de segunda a sexta

feira, das 7h30 às 13h30. Para ter acesso ao serviço a pessoa
pode ligar para o telefone 3370-6595 e solicitar agendamento
da entrevista ou pessoalmente no endereço: Rua José
Emmendõerffer, 328, Bairro Nova Brasília.

Prêmio
Edição 2007 do Prêmio

Fundação Banco do Brasil de
Tecnologia Social vai

premiar com R$ 400 mil

tecnologias sociais aplicadas
que envolvam questões
relativas à água, alimen
tação, educação, energia,
habitação, meio ambiente,
renda e saúde e tenham
resultados positivos compro
vados. As inscrições para o

Prêmio podem ser feitas até
15 de junho, no .site

www.fundacaobancodo
brasil.org.br..

Concurso Público
A Fatma (Fundação do Meio Ambiente) vai abrirnos

próximos dias um concurso público para a contratação de 150··
novos funcionários, entre técnicos e pessoal de apoio. O
concurso já foi autorizado pelo governador Luiz Henrique da
Silveira e está na fase de contratação da empresa que fará a

sua aplicação.
De acordo com o diretor de ministração, ]ânio Wagner

Constante, a escolha está entre a Udesc e a UFSC. A falta
de pessoal é um dos principais entraves detectado pelo pela
instituição para o atraso nos licenciamentos.

1° Rotapall
No próximo sábado, dia 21 de abril, o RotaryClub de

Guaratnirim promove a 7ª emção do Rotapae.O evento

acontece no pavilhão do Parque Municipal de
Guaramirím, com início marcado para às 20hlO. Os
convites custam R$ 45 com jantar, baile e camiseta
inclusos. Haverá também sortéio debríndes. O evento

será animado pela banda Evidence, de Curitiba. O
objetivo.é vender 500 convites. sendo qu¢ renda será
toda destinada a ma:hutenção da Apae e a conclusão
da. nova sede. da eqlidade. Os cqnvites podem ser

adquiridos com os voluntários ou diretamente naApae,
pelo telefone 33739140.

Espaço
educacional
Na última terça-feira, a

Sociesc (Sociedade Educa
cional de Santa Catarina)
oficializou o espaço educa
donal no Perini Busine� Park.
A iniciativa, que procura
estreitar ainda mais o

relacionamento da insti

tuição com a comunidade,
serve também para lançar o
novo programa de Cursos de

Administração de Empresas
de Curta Duração: O

objetivo é ampliar as opor
tunidades de qualificação
profissional focando áreas

estratégicas específicas. Na
oportunidade, aconteceu a

palestra com a professora da

Fundação Getúlio Vargas,
Maria Cândida' Sotelino
Torres. Na quarta-feira,
Espaço Sociesc também
recebeu o público para o

lançamento da Pós-gra
duação em Automação
Industrial e contou com a

presença do engenheiro Luiz.

Sergio Araújo do Monte.

O CORREIO
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POLICIAL
.

Roubo
Na manhã de ontem, foi
roubada da loja casaco
Computador, um notebook ,

acer. Segundo funcionários da
loja, foram dois homens, um
com mais ou menos 40 anos e' .

um rapaz mais novo, dizendo
que queriam orçamento para
uma Lan Haus. A loja pede
para que sejam comunicados
caso alguém temapistas cos
assaltantes. O telefone é o .

33710087.

Furto
Na segunda-feira, parvolta
das 18 horas, uma pessoa
informou ter localizado uma

motocicleta abandonadaém
terreno baldio na Rua J.i').

,

Expedicionário Olimpio Jose.
Borges, bairro Avai em

'

Guaramirim. A polícia foi até .

o local e confirmou se tratar .

da Honda Biz 125, Preta,' que
havia sido furtada na noite

.

do dia anterior.

Desentendimento
Policiais rodoviários federªi� '.

de Concórdia prenderam na
última terça-feira à tarde ós. 'J 11

irmãos Joel Francisco Faé e .....

Lúcia Maria Faé; os dois, ,
'

juntamente com outro irmão'll'
Jairzinho Faé, foram de··

'_

Capinzal a Concórdia
resolveram neçócios com . j"! .

um comerciante de .

'\.. ç

Concórdia, proprietário da ..

empresa Refrisul ttca..
.

isDurante a conversa h,ouve
desentendimentos 'e lU
Jairzinho Faé desferiu de 3 a] j
6 tiros contra o proprietário 'lida empresa Refrisul Ltda.

. J J

OBITUÁRIO
Jt � J

. ,H. t J
Até o fechamento desta
edição nenhum óbito f�f
registrado pelas !CIl J
funerárias da'região L;[ F'

-11 1 F
•

I

L...----------)-IO� di
.

''-'. Luq po
• INDICADORES ECONOMICO�HJj dQ

11
J

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

COMERCIAL

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

2,019'" 2,021
PARALELO 2,11 2,21.

1,970 2,127TURISMO

JIH RI

• BOLSAS DE VALORES

It BOVESPA
1J DOW JONES

17.667 o,BO'liid'
;cjlf

tjj'!'@lIIM n'''�''Ii'1 I

1J NIKKEI (Tokio)

0,6954%
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120 DIAS: AUXILIAR TÉCNICO ALAOR PALÁCIOS PEGA SUSPENSÃO POR INVASÃO DE CAMPO • LINHA
PIERD RAGAZZI/DCP

DE FUNDO

nratro jogadores suspensos
���o':,ll,espedida do Juventus

despedida do Campeonato mando de campo. passar pela Divisão Especial!
Catarinense da Divisão No último julgamento contra Próspera, Cambo
Principal. O lateral-direito antes do fim do returno, o riuense e Videira. � LYON Na Itália, a Inter de Milão
Pereira e os zagueiros Lucia- TJD teve bastante trabalho. O Criciúma também 1 i O Lyon apenas empatou perdeu por 3xl para a Roma,
noSobrosaeItamarpegaram Destaque também para a punidopeloTJD,perdenddo sem gols com o Rennes em casa, e deixou escapar a

mais um jogo de suspensão perda de pontos do Próspera. mando de campo por uma astern, em casa, e deixou chance de conseguir o títuloD .

ij�;',?< • ;,
.

,

f;':St:��:�e:a����r:e�:� �!:�t�Oo���:��:I��I:;:��;
.

���i�� �:���d�;:� :� ;:�:��r:�::�c�':,�:,d: ::�!��� r��u�::P::��
l J LlMÂR 'PIVÀTrO

' .'

pegou mais duas partidas. jogos contra Guarani e campo na partida contra o seu sexto título consecutivo também a queda da inven- .

� J' RAGUÁ DO .SUL O auxiliar técnico Alaar Joinville e, por isso, perdeu 12 Avaí, Portanto, se houver a do Campeonato Francês. No cíbilidade do, time após 31
r\;.'J' .

I ,

Palácios também foi punido. pontos, sendo a primeira' decisão do Estadual, não entanto, a equipe só perde o jogos disputados na compe-is, 'TJD ·(Tribuna.! de Porterinvadidoogramadono equipe a ser rebaixada na poderá jogar a partida deci- título se caso acontecer um tição nesta temporada. Com;
l J stiça Desportiva) da jogo contra o Joinville, em competição. No próximo' siva em casa. O clube re-

' desastre. Com o resultado o resultado, a Inter perma- i1 F deração Ca tarinense de Jaraguá do Sul, ele f�i punido domingo, Jec e Marcílio Dias correu da decisão. O jogador desta quarta, o Lyon chegou neceu aos 81 pontos, contra
1 F tebol puniu quatro joga- por 120 dias. Já o [uventus, se enfrentam na Arena. Que Alex Sandro, também do aos 70 pontos, com 18 de 68 da Roma. A diferença
b doreS-CIo' [uventus, que não que também foi citado na perder será rebaixado e, se Tigre, foi punido por 80 dias vantagem sobre o Toulouse, entre os dois times caiu para �

q pocl)7f,}�Rí,o�1!t.ra�,}�m campo súmula no mesmo jogo, por houver empate, oMarinheiro por "dar declarações falsas segundo colocado, a seis 13 pontos, sendo que ainda:
I dodi'íngo; 'contra o Figuei- problemas de segurança, foi permanece na elite do futebol sobre a Federação em entre- rodadas do término da faltam seis rodadas para o ,

1 r ,�15,f:Jôã�rMarca:tto, na absolvido e não perdeu o catarinense sem ter que vista à uma rádio". competição. término da competição. _

������'-.-,:_.,�----�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ?�:?�:��t.�· _;'£� .'
\

i,:', ,:
.

"l'

erei[�� 'Ha.már,
uciano Sobrosa
Diego foram
uspehsos pelo TJD

1... "

�ustiça mantém as

eleições no Vasco
VIPCOMM

fl RIO DE JANEIRO
O atual presidente do

Vasco da Gama, Eurico

1��q�;'�9nq�i5,tou na' Jus-
ti�aman�tenção das eleições

,; dn:;" clube realizadas em

o ll,gyembro passado e, conse

qüentemente, o cancelamento
d 11,' ,

o Ílovo pleito. O juiz da 15ª
,

Vara Cível concedeu efeito

.:�ivoe anul�u o processo�a"ll nóva eleição do
onselho Deliberativo, -que
stàva marcada para o dia 16
�àio:' ;'0

\
' Eurico: vitória na justiça

DECISÃO

Final do, Moleque
hoje na Arsepum

r Colégio Evangélico [ara
guá e EMEF Albano Kanzler
sâo os finalistas - no mas

culino - da. edição 2007 do

Moleque Bom de Bola. A
decisão será hoje, 15h15, no
campo da Arsepum. Antes,
às 14h15, a EEB Julius
Karsten enfrenta a EEB
Roland Dornbusch, na deci
são do terceiro lugar. As se

mifinais aconteceram na tar

de da última quinta-feira,
dia 12. O campeão represen
ta a cidade na próxima fase.

GRÊMIO

Schiavi perde
vaga de titular
o Grêmio terámudanças

para enfrentar o Caxias,
amanhã, no segundo jogo das
semifinais do Campeonato
Gaúcho. O zagueiro Schiavi
pode ser substituído devido
às más atuações nos últimos
jogos. Teco entraria no lugar
dele. Com isso, William

passaria para o lado direito da
defesa. No meio-campo, o

William Magrão e Ramon
são candidatos a perder a

posição para Nunes e Diego
Souza.

o presidente Lio Tlroni disse, depois da derrota de virada para o

Próspera, que vários jogadores seriam dispensados na segunda
feira, Como alguns deles foram julgados, e punidos, na terça-feira, a
decisão ficou para ontem. Mas o dirigente tricolor viajou e nada foi
decidido. Será que hoje o bonde passa no João Marcatto? Não sei se

.

�.
seria a melhor solução para tentar animar o time que já parece ter

'

perdido a motivação depois da derrota para o Figueirense, no último
jogo do turno. Será que o confronto contra o algoz trará mais alguma
esperança ao já eliminado tricolor? Dificilmente,

lLyon e Inter adiam
título nos nacionais

E o bonde passa?

Tapetão
o Villa Nova (MG) alega que

.

o Avaí usou o volante Batista
de forma irregular no
confronto entre as duas
equipes, na Copa do Brasil.
Segundo o clube mineiro, o
jogador não estaria com a

transferência regular, O
presidente avaiano, João
Zunino, disse que está

tranqüilo e não acredita em

punição,

Competições
Mais equipes jaraguaenses
disputam competições neste
fim-de-semana, Em Itajaí,
joga a Unimed/FME pelo
estadual juvenil de basquete
e a equipe de bolão 16
feminino. Em Joinville, a

equipe Apa/Malwee/FME
participa do torneio da

federação de atletismo e o

infantil de vôlei feminino

joga em Pomerode.

Mudanças
Sem pretensões no

Campeonato Estadual da '

Divisão Principal, Próspera e

Brusque se enfrentam neste
sábado às 16h, no Estádio
Mario Balsini, em Crlclúma,
As outras partidas, como
manda o figurino, acontecem
simultaneamente, às 16h de
domingo, E as fichas estão
na mesa para as apostas
finais,

,J

,

()

�ft
.5PDRi CENiER

JARAGUÁ DO SUL

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

Fone: 3055-2656

André Sá estréia com
I

vitória no challenger

Sá pega francês na segunda rodada

BERMUDA

O mineiro André Sá

começou com pé direito a

campanha no challenger de
Bermuda. ele passou' com
muita facilidade pelo ucra

niano Sergiy Stakhovsky, 180
no ranking da ATp, par 6/3 e

6/0. Na segunda rodada do
torneio, Sá enfrenta o francê�
Nicolas Devilder, terceiro
cabeça-de-chave, que passou
pelo romenoRazvanSabau por
6/3 e 6/1 na estréia.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ESTRÉIA: EQUIPE JUVENIL JOGA FORA DE CASA, HOJE, CONT 1\ BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Equipe infanto-juvenil é toda formada por atletas de Jaraguá do Sul e chega com status de favorita na competição

Basquete femin no preparado
)

£:��Og�s ·?i��:��n�c�. e.�s e�������p��eg=comforça
hole e lntanto-i en'l gou na final da com-petição. �}rios desconhecidos. Tam- A equipe está na chave A,

J I JUV I
J

/ .

f
.

'1 f �
- .

d' J' '11 S- J
'

, ,
'a o in anto-juvem az o m nao tivemos tempo e Junto com omvi e, ao ose

Joga flm-de-sernana, primeiro quadrangular da er amistosos e vamos sentir e Florianópolis. Patrício
ambas fora de casa chave litorânea em Flo > como a equipe está durante acredita no histórico das

rianópolis. No ano passado, o jogo", declarou Patrício. atletas para chegar entre os

esta categoria terminou em No juvenil, a competição é finalistas. "Esse time foi
terceiro lugar. Ambas são disputada em jogos de ida e campeão estadual nas cate-
treinadas por Júlio Patrício. volta, todos contra todos. Os gorias mirim e infantil.

As meninas do juvenil dois melhores fazem a final. Queremos ainda tentar fazer
chegam novamente como A próxima partida será no a melhor campanha do
favoritas ao título, juri- dia 6 de maio, em casa, Estado, para trazer a fase
tamente com Joinville e contra Unisul/Tubarão. final para [araguá do Sul",
Blumenau. Patrício perdeu No infanto-juven il, o comentou. A competição é

duas atletas para a equipe favoritismo também entra em, dividida em duas chaves de
blumenauense, Aline e quadra com as jaraguaenses, quatro, e os dois melhores

Raquel. Mas acredita que o mas o equilíbrio é maior. de cada fazem o qua
time deve estrear com Além de Jaraguá do Sul, ·drangular final da com

vitória hoje, fora de casa. [oinville, São José, Xaxim e petição.

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Duas equipes femininas
de basquete da Faculdade

Jangada/FME estréiam nesta

semana pelo Campeonato
Estadual. O juvenil joga
hoje, fora. de casa, contra

Balneário Camboriú, espe
rando repetir o feito dos três

Brasil pode pegar a Turquia em amistoso
AGÊNCIA CBF

RJO DE JANEIRO Os turcos representam Q.

maior comunidade estran

geira da Alemanha, com

aproximadamente 2 milhões
de cidadãos. Só na capital
Berlim, seriam 140 mil

imigrantes e descendentes de
turcos.

Durante a Copa América,
a Seleção Brasileifa se

concentrará no estado de
Anzoátegui. A capital do
estado de Anzoátegui é

Barcelona, e na vizinha
cidade de Puerto La Cruz se

encontra o estádio José
Antonio Anzoátegui, com
capacidade para 38 mil

Após confirmar para o dia
1Q de junho o amistoso entre

Inglaterra e Brasil, no novo

estádio de Wenibley, a CBF

poderá agendar mais uma

partida com a' Seleção de

Dunga. Três ou quatro dias

depois de jogar com os

ingleses, a equipe poderá
enfre'ntar a Turquia, na

. Alemanha. A informação é

da rádio Jovem Pan. Na COPil
doMundo do Japão, em 2002,
o Brasil enfrentou a seleção
turca em duas ocasiões. Foram
duas vitórias: 2x 1 na primeira
fase e 1xO nas semifinais. Seleção comandada por Dunga pode ter mais um desafio em junho

O CORREIO DO POVO J

Maradona continua

internado, diz médico
BUENOS AIRES

O médico particular de

Diego Maradona, Alfredo
Cahe, assegurou ontem que
o ex-jogador argentino conti
nuará internado por mais

alguns dias, até que seus exa

mes de fígado apresentem
resultados melhores. "Diego
segue internado por causa da

hepatite e ficará internado

por mais alguns dias, até que
os exames de fígado se nor

malizem totalmente", infor
mou Cahe a uma rádio de
Buenos Aires.

O médico disse que
conversará com a equipe do

hospital de Los Arcos, onde
Maradona está internado
desde sexta, para analisar o
melhor' local para levá-lo

quando for dado de alta.
Segundo o boletim distribuí
do na terça-feira à imprensa,
Maradona poderia deixar o
hospital nas próximas horas

para continuar o tratamento

com seu médico particular,
fora da clínica - o que foi

interpretado como o anúncio

de uma saída imediata do ex
jogador.

Mas Cahe, que se

manifestara contra a alta do

ex-jogador do hospital
Güemes no último dia 10
deste mês - uma vez cum.

pridos 13 dias de internação
por uma hepatite tóxica
aguda pelo consumo de álcool
- desaconselhou outra vez 1

saída. No relatório de onte�:
os médicos apontaram que o

estado de saúde de Mara.
dona continua "em evolução
favorável segundo os parâ.
metros de laboratório" e que
ele "se encontra clinics.
mente estávél". Um outro boo
letirn, que it\d.i�ará ss

condições para a coqÜíiua�ã�
do tratamento, seiá;di�ul�
gado nas próximas horas'. "

O presidente da Uefa,
Michel. Platini, desejou
ontem "coragem" a Diegq
Maradona. A informação é
da Agência Ansa. "Gostaria
de enviar. uma saudação
especial a Maradona, qUf
está atravessando um mo

mento especialmente difícil"
disse Platini. "Corage�
Diego, omundo da Uefa está

com você", disse' Michel
Platini, antes de inkí:aq
cerimônia que anunciou
Polônia e Ucrânia como

anfitriões da Eurocopa de'
2012.

Maradona segue se natando de uma hepatite em Buenos Aires

Corinthians ainda tenta

segurar meia Magrão
SÃO PAULO

O futuro do volante
Magrão está indefinido, mas
uma permanência no

Corinthians ainda não está
descartada. Téo Constantin,
representante do Yokohama
F. Marinos, que detém os

diretos federativos do
brasileiro, vai se reunir com
Renato Duprat na próxima
semana para tratar do
assunto. O problema é que o
clube ainda não pagou
integralmente o valor do

empréstimo inicial, que vai se
encerrar no dia 30 de junho.
Até agora, os japoneses

receberam apenas metad
dos US$ 600 mil acordados,

"O Corinthians só pago
metade do valor do en1

préstimo, mas isto não que
dizer que o Magrão não poe
ficar no clube. O Renatl

(Duprat) me ligou e varn

conversar no início C

próxima semana. Se
Corinthians pagar o que eS

devendo e pedir para prol
rogar o empréstimo d

. jogador até dezembro.
honrar os valores, não vel

problema de o Magrão fi .'

no Corinthians", dis"
Constantin ao site VO
Esporte.
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SECRETARIA DIVULGA
CRESCIMENTO �E 4,8 MILHÕ�PARA 5,9 MILHOES DE \
HABITANTES NO ESTADO 10 82

SENADO DISCUTE '

ALTERNATIVAS DE FONTES DE
ENERGIA PARA O BRASIL 10

POPULAÇÃO: EM 199-1 O SENSO INDICAVA 29 MIL íNDIOS, EM 2000 PASSOU PARA 734 MIL

Estudo aponta aumento da população indígena
o número de
indígenas brasileiros
passou de 216
para 225 que
falam cerca de

, 180 línguas diferentes

BRASíLIA

Nos últimos seis anos,

aumentou o número de
etnias indígenas no Brasil.
Passou de 216 para 225, um
mosaico de sociedades que
falam cerca de 180 línguas.
Cresceu também a popu

lação indígena, segundo o

IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística):

em 1991, o censo indicava
294mil índios; em 2000 esse

número pulou para 734 mil,
ou seja, um salto de 150%.

Atualmente, a população'
indígena cresce quatro
vezes mais do que a branca,
de acordo também com o

IBGE.

Segundo o historiador e

antropólogo José Maurício
Arruti, o aumento no nú-

, mero de povos tem relação
como processo de retomada
e construção de identidade
de grupos sociais que re

clamam a condição de

indígenas. Isso explica, o

surgimento de nove etnias

nos últimos anos, incor-

poradas a partir de infor

mações básicas a respeito da
'au tode terminação, loca
lização' população e, princi
palmente, a manifestação
de vontade do próprio povo.

Com a criação de órgãos
de proteção, como a Funai

(Fundação Nadonal do
Índio), esses povos"oficial
mente" extintos começaram
a lutar para serem reco-

'

nhecidos como grupos indí
.genas, sobretudo a partir
dos anos 20 e 30 no Nor
deste. "Isso caracteriza um

primeiro momento do

ressurgimento de um grupo\

étnico", conclui o. histo-
riador. (Agência Brasil)

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

o casal Jackles Canl e Thayse Mlc�elle Momm Wolsky
curltlndo o agito de domingo da Llcorerla

RED BULL AIR RACE - RIO
O Red Bull Air Raceé uma corrida
aérea e acrobática, onde os

pilotos devem passar por um

circuito de 1,4 km, ultrapassando
uma série de 19 barreiras
infláveis, sendo o vencedor

aquele que cruzar a linha de chegada n�menor tempo. Este
ano pela primeira vez o evento chega ao'Rio de Janeiro, nos
dias 20 e 21 de abril, na Enseada de Botafogo. Serão 13
aviões turbo-hélices, que disputárão a corrida. Infelizmente o

evento será transmitido apenas para TV à cabo no canal
Sportv. Mais informações no site oficial do evento
www.redbullalrrac§.com·

CORRESPONDENTE INTERNACIONAL
Publicamos hoje em nosso blog o desabafo enviado por
nossa amiga jornalista Sabrina Passos, por hora ainda em

terras estadunidenses, lamentando a violência de nosso país
que virou matéria de capa nos principais veículos de lá. "No
-Rio a morte chega mais cedo" foi destaque no NY Times e

. Washington Post falando de um país cujos números batem o

Iraque em certos paralelos. "Orgulho às avessas", o Brasil
além do samba e da caipirinha é agora também a terra da
favela e do traficante. Texto de Sabrina, ótimo como sempre,
é leitura recomendada.

'

DO JUVENTUS AO VASCO DA GAMA
Quem diria, o técnico de futebol Celso Roth � atual treinador
do time carioca Vasco da Gama com passagem por outras
grandes equipes nacionais � já suou a camisa pelo nosso

Juventus. Em 1996, foi um dos profissionais que conduziram
o Moleque Travesso no Catarinense. Noticia nos principais
portais esportivos da internet, o currlculo de Roth ostenta sua

passagem por aqui. Teria Roth algum conselho para a atual
fase de nosso clube?

O XERXES DE SOUTH PARK
A animação mais ousada da TV parodia a produçã '100
de Esparta e produz o episódio "D-Yikes!", mostrando
lésbicas confrontando-se com persas pela posse do
único bar GLS da cidade. Procure por "D-Yikes" no

YouTube. Bobagem pura, rende risadas, como serru reo
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RIfIZ,' 1: O NOVO DOCUMENTO MANTE�Á UMA LEGISLAÇÃO RíGIDA

�:Ódigo Ambiental é I
reformulado pela Fatma
....Em cinco meses

a Fatma enviará
documento para
aprovação

PATRíCIA GOMES
FLORIANÓPOLIS

Toda a legislação ambien
tal em vigor no Estado está

sendo revisada, atualizada e

reunida no, que deverá ser o

no�() código ambiental de
Sa] Ita Catarina. A Fatma

(F .,dação doMeio Ambien- .

te)'rr: responsável pela elabo
ra �""'P do.trabalho e pretende
en �á-Io até setembro para
ap ;ovação na Assembléia

,..

Le : lativa. Segundo o presi-
de te do órgão, Carlos
Le tnar Kreuz, "muito do que
o '''tado já fez em termos de

....

a fiientais está defasado, o
qu �gera inseguranças jurí-I

di�'�s, principalmente aos

elo
eendedores".

;,�te grupos discutem há
u ��ês cada uma das áreas

an}!fientais, entre elas o seg

mIto rural, fiscalização
a1fiental, lixo, unidades de

co��a�ão e licen�iamen:.o.S��inanos tambem serao

re¥t{.zados para discutir com
a �ociedade a formulação do

�i�

código.
O novo documento não

tornará a legislação ambien
talmenos rigorosa. ''Apesar de
o Estado poder ter suas

próprias regulamentações e

normatizações nessa área,
sabemos que nossa legislação
não pode ser mais branda ou
menos exigente que a

legislação federal", explica
Kreuz.
A Fatma vai trabalhar

"para acelerar a resposta aos

empreendedores", garante o

presidente. Hoje, a lentidão
dos processos é a principal
crítica feita ao órgão. A
resposta a um pedido pode

demorar até dois anos. Para
"buscar aceleração do traba
lho" uma das alternativas é a

realização do concurso pú
blico. Além disso, outra
estratégia apontada por Kreuz
é Jmunicipalização de servi

ços. ambientais. "À medida
\". . / .

,qu os mumcipios entrem na

ati hdade de licenciamento,
ass � mindo uma série de

,

inc bências no que diz

resp I to ao licenciamento e à

fiscalização ambiental, vamos

conse�l'l.
ir aliviar os trabalhos

da Fa :\p.a, que ficaria com

casos (,Imais complexos,
(,-

cabendo aos municípios os de
�

. " 1
.

menor imp,acto ,conc uiu.

.'

mero de habitantes
�

,

;esce 22,1% em se
FqgfllANÓPOLIS um crescimento de 57,2%,

��:Vma planilha com pro- passou de 32,3 mil para 50,8

je�Qes do crescimento da mil habitantes em dez anos.

PCYPblação catarinense, divul- No grupo das 30 maiores

g�a .

pela Secretaria de ci�ade.s, o menor cresci�ento
Pl�p,eJamento do Governo do foi registrado por Canoinhas,
Ert�do, revela que, entre o que apresentou desempenho
c�nso oficial de 1996 e 2006, negativo de -3,4%. Seus 54,9
o �1.,,:dO pass�u�e 4 ,8 milhõ�s mil habitantes diminuíram

pf,Fa 5,9 milhões de habí- para 53 mil no ano passado.
t :"tes. O crescimento foi de Jaraguá do Sul cresceu

2 ,.J%. Entre os trinta mai- 41,6%, p.assou de 93 mil em
o �� municípios, o que lidera 1996 para 131 mil habitantes
o êIescimento é a cidade de em 2006.
B �.hleário Camboríú 1. A É natural que municípios
c ,.�)de cresceu 68,3% em pequenos apresentem índices
a mas 10 anos" passando de' maiores de crescimento.

mil para 99mil habitantes, Devido ao baixo número de
s gundo dados do site habitantes, uma pequena
otecenter, variação pode representar
O segundo lugar no muito em termos percentuais.

r nking do crescimento foi É o caso de São João do Sul,
alhoça, que saltou de 81 mil no Sul, que apresentou um

;'
ra 128 mil habitantes, uma crescimento espantoso de
pansão de 57,8%. Nave- 141,7% no número de habí
ntes vem logo a seguir, com tantes em dez anos.

NOTA

SCGÁS amplia
rede de GNV
Santa Catarina já, conta

commais três postos de abas- ,

tecimento de Gás Natural
Veicular. A SCGÁS concluiu
esta semana a instalação do
sistema nos postos Bogo
(Ipiranga), localizado à rua

Prefeito Waldemar Grubba,
4955, em Jaraguá do Sul;
Posto Blumenau (Ipiranga),
estabelecido no Km 59 da BR-
470, bairro Badenfurt, em

Blumenau: e Nosso Posto,
localizado à rua Dom Pio de
Freitas, 874, no centro de Rio
Negrinho.

O presidente da SeGÁs,
Ivan Ranzolín, destacou que
a Companhia trabalha no

sentido de ampliar cada vez

mais a rede de.postos de GNY.
Os catarínenses já contam

com 76 postos abastecendo
com esse insumo moderno,
econômico e ecologicamenre
correto.

O CORREIO DO POVO

Pelo Estado
As táticas cruzadas do PT e do PMDB

,

Eexatamente oposta e cruzada a reação tática da bancada do PI em relação ao .

Governo Luiz Henrique e da bancada federal do PMDB em relação ao Governo
Lula, desde a reaproximação entre os dois governantes. O PI catarinense trata de
turbinar a retórica de oposição, sobre a qual projeta os palanques municipais do ano
que vem, e inclusive na tentativa de barrar avanços do PMDB sobre cargos federais
no Estado. O PMDB catarinense, ao inverso, deve dar mais uma demonstração de
alinhamento ao Palácio do Planalto - como fez na eleição do petista Arlindo.China- .:
glia, por exemplo - com amanutenção deAcélio Casagrande em Brasilia. Assimevi-. v , :'

taria a troca de um deputado federal peemedebista pelo suplente José Carlos Vieira;
, .

do DEM, que engrossaria a franca oposição a Lula. Quem acha que émiudeza, não ;,._

imagina o trabalho que deve estar tendo LuizHenrique para remar a palavra empe-' "

nhada a Vieira, sob testemunho de Jorge Bornhausen, especialmente depois de ter i

reconfirmadoManoelMendonça na SDR de Joinville.
., i�""

f.' ", .'_

J., ,

:. HParte da compensação sócio-ambiental
exigida pelas obras de duplicação da BR-IOI
foi cumprida ontem com a remoção de sete
famílias indígenas para área de 200 hectares
adquirida pela Funai entre Canelinhas e Tijuca.
Ao chegar, quasemeio-dia, Dito baixou o
calorno córrego da reserva, que já tem água
encanada nas quatro moradias.

1
nova chance , .

Legenda: Leomar Kreuz destaca importância de acelerar os trabalhos

Disputa federal,
Dizem que o PMOB de se mirou na presi
dência,mas poderia achar de bom tamanho
uma diretoria da Eletrosul. Ou todo mun
do já esqueceu o tanto que bateram perna,
sem sucesso, em favor de Milton Martini
no início do primeiro mandato de Lula?
Na época, as conversas eram no gabinete
de José Dirceu. O fato é que, para petistas

'

ou peemedebistas, já soou o alarme contra a
voracidade partidária nas.estatais. Priorida
de será para os técnicos.

Semântica partidária
Democratistas, e não democratas como de
vem preferir, têm sido chamados os filiados
ao DEM, ex-PFL, pela grande imprensa.

Candidato próprio
A cogitação de que o tucano Aécio Neves

, possa mudar para o PMOB tem deixado
filiado catarinense com a boca de orelha
a-orelha. Até porque, no jantar de Renan
Calheiros, os únicos nomes de possíveis
presidenciáveis citados no partido foram
Roberto Requião e Sérgio Cabral.

Infra portuária '

Em dois anos, capacidade dobrada. Esta é a
projeção para amovimentação de cargas do
Porto de São Francisco. Ontem, LHS rece

beu e repassou à Fatma, pedindo agilidade,
o relatório de impacto ambiental daNorsul,

.

que pretende investir R$ 40 milhões em lo
gística. Logo depois, obteve a confirmação
de diretores da Dragados de Espanha da
aplicação de R$ 100 milhões na construção
de terminal de carga naBaia da Babitonga.

Deputado Kennedy Nunes conseguiu
ontem, por 20 votos a cinco, encaminhar
para aComissão de Finanças proposta
que parcela o pagamento dasmultas de- ,_:

' . '

trânsito em Santa Catarina. Havia sido
rejeitada na Comissão de Constituição
e Justiça. "Não se pretende premiar
o infrator, mas apenas facilitar o, � , .:

",:
.

pa?amento", defende4:.(),EfP&res.�?s�,,:�. "

, ;" ,;'- ,

ammado com a sobreVlda da n&teha. ., J, '

J , -

r" r'_ "... ro··' ..... r' '"' r, \

, �-l'

Périplo partidário' '..
'

i

Na próxima semana, Eduardo Moreira co- ,.,

meça um périplo que durará até abril do
'

ano que vem. Vai percorrer os 293 municí
pios de SantaCatarina. Segunda-feira estará ,

'com a prefeita de Nova Trento, Sandra Eo
eel, que deve concorrer à reeleição com vice
do PDT. Hoje-o vice éOrivanOrsi (PSDB). '

.

Outramúsica
Abaixo de absoluto barulho dos que defen
dem as eleições diretas para diretores de
escola a única música que pode chegar aos
ouvidos Paulo Bauer é a escrita na proposta
do deputado Darci de Matos. O democra-

.

tista propôs incluir a música como dísdpli-
na obrigatória na rede pública. '

.. 1 i... ".,;, �

Brincadeira do boi
Prefeito Anisio Soares sanciona hoje. � ,l��.!. :, 11

''Brincadeira do boi", resultado de projeto" , r x

popular com 1,5mil assinaturas e aprovada
,I

pela unanimidade dos vereadores de Go-' 11 T !

vemador Celso Ramos. Está convencido de / i�

que a legislação assegura o cumprimento I : :

do acórdão do STF que proíbe a violência.
, ,

I, •
� �

,

Blitze parlamentar
DeputadaOdete de Jesus quer começar em" ; ,J

maio trabalho de fiscalização das escolas. ',. j

Aniversariantes
DeputadasAna Paula Lima eAda de Lucca
aniversariam juntas hoje. Em comum, ao

que parece, as arianas só tem maridos na

condição de candidatos a prefeito em 2008.
Isso seWalmor de Lucca finalmente trans
ferir domidlio eleitoral para Içara.

.
� (J

G
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FONTES ALTERNATIVAS SÃO DISCUTIDAS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA

Biocombustível e energia
eólica são as alternativas
�Brasil já superou

I'· a meta de adcionarI

: 2'% de biodiesel
ao diesel

BRASíLIA

As alternativas do 'Brasil

para a produção de energia'
foram debatidas ontem em

audiência pública conjunta
das Comissões de Relações
Exteriores e Defesa Nacío

nal, de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e

Fiscalização e Controle e de

Serviços de Infra-Estrutura
do Senado Federal.

Os biocombustíveis e a

energia eólica foram as duas
formas mais discutidas no

evento. O coordenador
geral da ANP (Agência Na

clonal dePetróleo), Manoel
Polycarpo CastroNeto, disse
que o país já superou ameta

de adicíonar 2% de biodiesel
ao diesel e, portanto, o Brasil
pode 'adiantar a meta

prevista para 2010, que é de

chegar a 5%.
Neto lembrou que ameta

mundial de substituição de
combustíveis fósseis por
biocombustíveis é de 20%.
"Não existe no mundo a

idéia de que se poderia subs-

DIVULGAÇÃO

Energia eólica é uma alternativa não-poluente disponível no Brasil

tituir plenamente, porque, .

para fazer isso, precisaríamos
de uma área de aproxi
madamente quatro vezes o

tamanho da Terra para plan
tar cana e oleaginosas".
'Segundo ele, os bio-.

combustíveis são apenas uma

transição entre os combus
tíveis fósseis e uma nova

fonte de combustível, que
ainda não está definida'
mundialmente. Algumas
opções, acrescentou, são o

hidrogenio líquido e a fusão
a frio.
A diretora-executiva da

Associação Brasileira de
. Energia Eólica, Ivonice

Campos, apresentou o qua
dro da geração de energia

eólica (gerada pelos ventos)
no Brasil. Ela disse que essa

é a forma de energia que
mais cresce no mundo e,

embora tenha um grande
potencial eólico, o país
ainda não aparece entre os

dezmaiores produtores desse

tipo de energia no mundo.
O diretor-geral da Aneel

(Agência Nacional de

Energia Elétrica), Jerson
Kelman, apresentou alguns
benefícios na utilização de
fontes alternativas garan
tidos em lei, como o desconto
de 50% no uso da linha de
transmissão para quem
desenvolve fontes alter
nativas de energia. (Agência
Brasil)

INVESTIGAÇÃO

Câmara investigará
deputada acusada
A Corregedoria da

Câmara dos Deputados vai

investigar o suposto envol
vimento da deputada Mari
aa Maggessi (PPS-RJ) em

im esquema de financia
nento de candidatos nas

eleições de 2006. Esses
candidatos teriam sido
financiados pelo bicheirü
Aílton Guimarães Jorge" o

capitão Guimarães, preso na
sexta-feira passada pela
Polícia Federal durante a

Operação Hurricane (fura
cão, em inglês). O presi
dente da Câmara, Arlindo
Chinaglia (PT-SP), enca-

.

minhou ofício à corregedoria
pedindo a abertura das

investigações. Chinaglia
afirmou1 no entanto, que que
a deputada tem direito a

apresentar sua versão antes

de qualquer especulação
sobre seu/envolvimento no

esquema.

ã;mPâ!iIKgOUANTO MAIS GENTE,
MAIS QUENTE.

APOIO:

III'" -. Secretaria de Administração
, 1'-1 Diretoria de Recursos Flsicos
• • Coordenadoria de licltaçôes e Contratos
PlmrruUDI

IAIWlDA BO SUI
E D I TA I.S

SECRETARIA DEOBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
MôdaTIdade------obTêiQ-··------·--·····- Dai3'dã-diS�ui:a-

Contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços de

Pregão recuperação de parte do trator de
02!05/2007 _

Presencial nO esteira Caterpillar D6E da Frota
09:30h

041/2007 751 desta Municipalidade, com
fornecimento de peças novas e

de mão de obra.

02/05/2007 -

14:00h

REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de
outubro de 2002.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua
Wa�er Marquardt �o 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Inlernel no .

endereçowww.;araquadosul.sc.qov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 18 de abril de 2007.

ALIRE JOSÉ BEIlTOLDI
Secretário interino de Administração

J i a�
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•

Pelo menos 169 pessoas morreram ontem em uma série �-"�

de atentados com carros-bomba em Bagdá. O mais
mortífero aconteceu no mercado de AI Sadriya, que matou
119 pessoas e deixou 137 feridas. �j�

Em Sadr City, o bairro pobre xiita na capital, um carro- } .lit
bomba contra o posto de controle do exército deixou 28

, mortos e 44 feridos. O terceiro carro-bomba explodiu no '."'1
. Bairro de Karrada, no centro de Bagdá, causando a mortes n::i�
de dez pessoas. Também no centro, três pessoas morreram J34 B
na explosão de um artefato colocado em um carro.

. IJOb
E no sudeste, quatro policiais morreram quando um

H

suicida explodiu o carro na passagem de uma patrulha. JlqS
Seis civis ficaram feridos.

Os atentados sacudiram Bagdá apesar do plano de

segurança "Impor a lei", lançado em 14 de fevereiro, que IjRTACl

prevê a mobilização de 90 mil soldados dos Estados Unidos JIOJ,

até a metade do ano.

A violência ofuscou a notícia de que as forças britânicas ,[

transferiram o controle de Missan aos iraquianos, que, desta �) ls1

maneira, assumem a segurança da quarta província do país. bnea

RECLAMAÇÃO DOS ElEI�E$ O governador da Califórnia Arnold

nusr

Schwarzenegger levou um ura da paciente Ivy Harris durante uma

visita em hospital de San Di o. Ela reclamou do fato de seu-seguro
saúde ter aumentado. O ator vem sendo criticado em seu governo.

Atentados matam
169 e ferem mais
de 200 pessoas
em Bagdá

Ataques foram um

dos piores na

capital iraquiana

EXPLOSÃO NO IRAQUE A explosão de um carro-bomba perto de um

mercado no centro de Bagdá matou pelo mends 115 pessoas, o que
eleva pelo menos 150 o número total de falecidos em atentados
ontem na capital do Iraque. Outras 137 pessoas ficaram feridas no

ataque, incluindo mulheres e crianças.

CRESCIMENTO DA ÁSIA O crfllScimento econômico dos países
asiáticos em desenvolvimento%erá de 7,4% em 2007,0,5 ponto
percentual a menos que em 2006, segundo o relatório anual da
Comissão Econômica e Saci ada ONU para a Ásia-Pacífico divulgado
ontem. :j

.

COMUNICADO
.

"PROVIMI S/A NUTRI O ANIMAL - FILIAL, Rod Br-
280, Km .58,5, sno, P ,vilhão A, Ouaramirm-Sü, CEP
S9.270-000, CNPJ

i'
78.791.969/0003-87 e I.E. na

252.129.920, COM 'ICA O EXTRAVIO de Notas
Fiscais, Modelo 1 F, " rie 1, AIDF 012600253, NF na
7049 a 7075, todas em branco."

Gil

Guaramirim (SC), 09 de outubro de 2006

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIARIO

Comarca de Guaramlrlm / Vara Única
Rua 28 de Agosto, 2.000, Prédio, Centro· CEP 89.270-000, Guaramlrlm-SC •

E-mail: grpmunl@tLsc.goy.br
Juiza Cooperadora: Anna Finke
Escrivã Designada: Sandra Maria Weber Dias
EDITAL DE CITAÇÃO· RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 20 DIAS
Rescisão De Contrato nO 026.05.002751-0

Requerente: Sebastião da Silva lemes e outro,

Requerido: Neri Farias dos Santos e outro.

Citando(a)(s): NERI FARIAS DOS SANTOS, Estrada Bananal do Sul,slno,
Próx.Salão Ouro Verde - CEP 89.270-000, Fone (047'), Guaramirim-SC, CPF
723.235.669-20, RG 4.920.513-7/SC, Solteiro, brasileiro(a), Marceneiro e

CIRlEI BALDIN GIRARDI, Estrada Bananal do Sul,s/no,Próx.Salão Ouro Verde
CEP 89.270-000, Fone (047), Guaramirim-SC, CPF 740.976.369-87, Solteira,
brasileiro(a), do lar.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),
atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste
Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, em 15 dias, contados do
transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação
no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor na petição inicial (art 285, ele art 319 do CPC). E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o

presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es),
com intervalo de O dias na forma da lei.

EDITAL

Regislro 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 edital, que PREFEITURA MUNICII?AL DE
JARAGUÁ DO SUL-SC, CNPJ n° 83.1 02,459/0001-23, estabelecida na Rua Walter Marquardt n° 1.111, Bairro Barra
do Rio Molha, nesta cidade, requer com basll no art 18 da Lern" 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado nas 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 05.10.2006, assinando como responsável técnico, o engenheiro ci�il Alberto João Marcatto, CREA n° 5291 D
O, ART n° 2478001-5. O· desmernbramentoé de caráter residencíal, possui a área total de 12,454,25m2 sendo
constituído de 14 (quatorze) parcelas, sistema viário e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de
15(quinze) dias, coritados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito
perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro,
Jaraguá do Sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 29 DE MARÇO DE 2007.
AOFICIALAAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BELEZA: IDEAL É FAZER ENTRE CINCO A SEIS REFEiÇÕES OlÁRI1Coma mais vezes ao dia

para perder peso
Alimentação
fr�cionada
mantém o corpo
em forma

Comermenos e mais vezes.
Esse é o segredo de algumas
personalidades paramanter a
forma e, principalmente, a

.

saúde. Aliado a exercícios

físicos, o consumo dos ali
mentos em pequenas porções
ao longo do dia - levando em

conta as calorias. e a quali
dade nutricional ideal para
cada pessoa - é considerado
uma das melho-res formas de
emagrecer coI? saúde.

Esse tipo de divisão ativa

o metabolismo. O corpo terá

de trabalhar muito mais, já
que precisa processar um

número maior de refeições e

o fracionamento manterá o

nível de energia disponível
constante, sem precisar
guardá-las na forma de

gordura. Ele recebe a men

sagem de que não precisa
depositar energia para uso

futuro, já que está garantida
a �ada 3 ou 4 horas.
A ingestão dos alimentos

em pequenas quantidades ao

.longo do dia deve incluir

alimentos energéticos, cons
trutores e reguladores, capa-

DIVULGAÇÃO

A ingestão dos alimentos em pequenas
deve incluir alimentos energéticos, con rutores e reguladores,
capazes de oferecer todos os nutrientes que o organismo necessita.

zes de oferecer todos os

nutrientes que o organismo
necessita. O ideal é fazer en
tre cinco e seis refeições
diárias em horários fixos e

com moderação. O tempo
entre uma refeição e outra

não deve ser menor que duas
horas nem maior que quatro
. Alguns alimentos não podem
faltar na dieta, coma frutas,
cereais, saladas, carnes

grelhadas e queijos magros.
Uma das vantagens dessa

forma de alimentação é o

retardamento do processo de
envelhecimento. Já está

comprovado que uma dieta
bem equilibrada, rica em

vitaminas, minerais ,e outros

nutrientes importantes ao

bom funcionamento celular,

reduz a velocidade do enve

lhecimento. Isso é justificado
pela presença constante de
substâncias com efeito
antioxidante na dieta,
afirmam os nutricionistas.

.
Com o passar dos anos,

Sa.mos acumulando os temí

veis "radicais livres", que

�Jstroem as células, impe-
.

d Indo a continuação da

m�\�.
tiplicação celular normal.

N trientes como a vitamina

C, ',tritamina E e selênio
neutralizam essas substâncias.

port�'i;nto, quanto
melhor a

ofert '�de alimentos variados,
j;:olor\\dos e de preferência,
sem a contaminação por

c

agroquímicos (os chamados

"orgânicos"), maior será a

ação antioxidante.

Algumas dicas de como se

alimentar corretamente:
No café da manhã, utilize

frutas variadas, de prefe- .

rência inteiras e não na forma
de sucos. Escolha uma porção
de cereais integrais ricos em'

fibras - aveia, granola, pães ou
torradas integrais � ou

produtos a base de milho ou

polvilho. Prefira laticínios
desnatados - use regular
mmmente iogurtes ou faça
vitaminas especiais (leite +

frutas + fibras).
No lanche damanhã varie

com castanhas, nozes ou

frutas. No almoço opte por
saladas bem coloridas (mais

.

de ·três cores), temperadas
com azeite de oliva extra

virgem. Mantenha sempre urn
tipo de vegetal refogado
(cada dia um diferente) ou na
forma de suflê. Escolha sempre
um cereal: arroz integral ou
batatas, ou mandioca, ou

massa, ou farofa. Coma feijões

Use regularmente iogurtes ou faça vitaminas com leite, frutas e fibras

três vezes por semana, em

média: feijão, ou lentilha, ou
ervilha, ou grão de bico. Opte
por peixes, frango (caipira),
peru, carne vermelha (menor
freqüência) .

O lanche
�

da tarde os

alimentos são semelhantes ao
café da manhã. No jantar
varie com sopas ou caldos, ou

saladas mais um grelhado
(peixes/frango), ou omelete.
Evite os cereais ou doces a

partir do horário do jantar.
A ceia é opcional. Caso

opte por ela, ingira castanhas
ou iogurtes magros (sugestão:
acrescente germe de trigo ou
semente de linhaça tri

turada).

Atividade física

LinhoDireto com ...

O Cliente )

Única Apresentação

f

© A importãncia de manter o foco no cliente;

{� Despreparo técnico e comportamental dos profissionais;
© A prospecção de vendas no mercado competitivo;
(,; As operações de venda por telefone e Call Center;

© Preconceito no atendimento x empflia com o cliente;

© A superação de metas e resultados;

S;) Falla de objetividade, interesse, atenção e gentileza;
© Desorganização de informações e processos;

:';;l Dificuldades de relacionamento com clientes;

© A venda no processo porta a porta;

.

© Criatividade e comunicação;
fi) Dinamismo Iiniciativa;
© Flexibilidade I Negociação;
(-1J Liderança I Motivação;
© Organização I Planejamento;
© Relacionamento lnterpessoal:
© Tomada de Decisões;
fi) Visão Sistêmica do Atendimento;

(i;;! Controle do stress;
(p

rJ

© Tolerância à Frustração.

Linha Direta com.'.. O' Cliente
Dia: 26 de Abril (Quinta-feira)
'Horário: 20 h

"volores de ingressos:
NOcleados

r
R$ 26,00 a unidade

Duração Total do Evento: 1h e 30min
Associados Apevi-ACljs

Local: Grande Iectro Scar R$ 28,00 a unidade

�
APEVI
==V7'

Demais Interessados:

R$ 40.00 a unidadeIngressos a venda no seguinte local:

R: Odaviano Lombardi, nO 100
Czerniewicz - � (47) 32757024

IF

[

CORREIO DO POVO

Seres HumanoS"
Sereshumanos@via-rs.net -

-

SEBRAE·
-
-

ACIJSC
ASSOCIAÇAo EMPRESARIAL
DE JARAGuA DO SUL

Contalos para convenções é espetácutos:
Cel.: (51) 8422-7815

sercshum�nos@vi••rs.netAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Esqola de Dança da Scar

ap�rsenta a reedição do

esp,etáculo "Alice no

mundo maravilhoso da

dança", neste final de
�

\

semana. Encenaçao
pro�ete lotar o Grande
Teatro do Centro Cultural.

Adanç_apromete .

tomar conta

do Grande Teatro do .

Centro Cultural neste
final de semana. Quem
for até a Scar na sexta

feira ou no sábado vai ver
cerca de 95 bailarinos
subirem ao palco para
encenar "Alice no mundo
maravilhoso da dança". O
espetáculo marca o início
das atividades do núcleo
'tm 2007.
,

Segundo a coreógrafa e

responsável pelo projeto,
Lisa Jaworski, o objetivo é
motivar o público
jaraguaense e da região a

se envolver com esta arte.

Além disso, a montagem
pretende mostrar também
o trabalho desenvolvido
pela Escola de Dança da
Scar, que hoje tem cerca

de 110 alunos divididos
em diferentes
modalidades: balé clássico,
hip hop, acrobacia aérea e

de solo, dança do ventre.
I No espetáculo de
amanhã a maioria destes
grupos estarão
representados. Somam-se
a eles, os alunos da turma
"Brincando de dançar", ,

específico para crianças a

partir de três anos de
idade. "Alice no mundo

O CORREIO DO POVO
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maravilhoso da dança"
tem cerca de uma hora e

10 minutos com muita

coreografia, cenário e

iluminação próprios para
a apresentação. Neste

dia, a Scar também
recebe 800 estudantes
da rede municipal de
educação que saem das
escolas com destino à

platéia do Centro
, Cultural. As cortinas do

palco do Grande Teatro
se abrem às 15h.

No sábado, os
bailarinos voltam a

partir das 19h para mais

uma encenação. Nas
duas, os ingressos
custam R$ 10.

r

:J ,)

1m

, '.t
,

Estudantes.e pe.sso�s com
mais de 60 anos pagam
meia-entrada (R$ 5).

Jij ,
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68 I QUINTA-FEIRA, 19 de abril de 2007

• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguádo Sul

Cine Shopping 1
300

,

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

Sex/Sab/Dom/Qua)
(16h50, 19h1 0, 21 h30 _ Seg!Ter/
Qui)
Cine Shopping 2

.:.o A Família do Futuro
.

04h, 15h50, 17h40, 19h30,
21h20 _ Sex)
Ponte para Terabítia
(15h30, 17h20, 19h1 0, 21 h _

Sab/Dom/Qua)
(17h20, 19h1 0, 21 h _

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

Sex)
(18h50, 21 h _

Sab/Dom/Seg!Ter/Qua/Qui)
A Família do Futuro
(15h10, 17h _ Sab/Dom/Qua)
(17h _ Seg!Ter/Qui)

Joinville

Cine Cidade 1
300
(14h, 16h20, 19h, 21 h15 _ Todos
os dias)
Cine Cidade 2

.

A Família do Futuro

(14h30, 16h20 _ Todos os dias)
A Pele
(18h40, 21 h _ Todos os dias)
Cine Mueller 1
300
(14h, 16h30, 19h1 0, 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)
(13h30, 15h30, 17h30 _ Todos os

dias)
O Número 23
(19h30, 21 h30 _ Iodos os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
As Férias De Mr. Bean
(14h10, 16h, 17hSO, 19h40,
21 h40 _ Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
300
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 _ Todos
os dias)
Cine Neumarkt 3
Sunshine - Alerta Solar
(14h20, 16h40, 19h30, 21h4S'
Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
A Familia Do Futuro (Dub)
(14h30, 16hSO _ Todos os dias)
Caixa Dois
(19h10, 21 h1 ° _ Todos os dias)

. Ci.ne Neumarkt 5
A Estranha Perfeita

(14h40, 17h1 0, 19h50, 22h _

Todos os dias)
�ine Neumarkt 6
300
(21 h50 _ Todos os dias)
As Tartarug,as Ninja (Dub)
(13h50, 15h40, 17h30, 19h20 _

. Todos os dias)

� SERViÇOS
Festa
MASSARANDUBA
Salão Glória
3a Festa da Banana
28 e 29 de abril

Exposiçã!)
JARAGUA DO SUL
Museu Emílio da Silva
'Jogos de todo omundo"
(2 de março a 22 de abril)

h Extra
extra@ocorreiodopovo,com.br

• SAIU NO O CORRE O HÁ 20 ANOS

enegotti vence o Torneio de Pesca

A edição de 11 a 17 de abril de 1987 do Correio do Povo. trazia a notícia
de que o Setor de Educação Física e Desportos do Centro de Atividades

do Sesi e o Conselho Desportivo Sesiano haviam realizado no dia 5 de .

abril daquele ano, o Torneio de Pesca ao Caniço, na Barragem Palmeiras

(Rio dos Cedros), com a partlcipaçâo de 16 empresas" 33 equipes e 198

"pescadores" .

Individualmente a primeira colocação ficou com Reinaldo, da empresa'
Ludimar, que fisg'ou um total de 170 gramas, em segundo ficou Pedro,
da Marisol, com 120 gramas. Por equipe a vencedora foi a Metalúrgica
Menegotti, com 2.500 gramas de peixes fisgados. E segundo ficou a

Moretti e o 30 lugar com a equipe da Alimentícios Sasse.

mba exptode diante"
de umprédio público na fi'

cidade de Oklahoma, EUA,
deixando mais de 400 feridOs
e. cerca de 200 mortos.

�2003
r E�cuna Tona Galea naufraga
�, em ',Cabo Frio R4,emata 15·
�,\pé�.spa�i'
!L�:::�: ,:, "

,

fb.._mdiii<0, ,.,. ""

• O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo,com.br

Depois de um bom passeio, Doug foi clicado pelos donos e leitores Clóvis
Horácio Murara e tueímara Tecilla Murara.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Feira
A quinta edição da

Expogestão sera realizada
de 19 a 22 de junhn em

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

3000.

� Inscrições
Estão abertas, até 22 de

junho, as inscriçõespara o

mestrado acadêmico em

computação aplicada da
Universidade do Vale do

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

�Treinamento
A aula espetáculo em

Atendimento ao Cliente
acontece no dia 26 de
abril, às 20 horas. O teatro.
será o Grande Teatro da
Scar. Ingressos no valor
de R$ 40.

,

• PREVISÃO DO TEMPO

Tempo firme em Santa Catarina

Nevoejro ao amanhecer. No decorrer do dia
a aproximação de uma nova frente fria
favorece a formação de núcleos de
ínstabüicade em Santa Catarina, que
provocam pancadas isoladas de chuva
entre a tarde e anoite. Temperatura elevada.

� Jaraguá do Sul e Região

� t%����� 220 C ç; ���T�2° C C..
-:.»

MÁX: 30° C MÁX 31° C
Sol com pancadas de Sol com nuvens

chuva

.. Fases da lua

SÁBADO
MíN: 19° C
MÁX: 32° C
Sol

DOMINGO

MíN: 21° C
MÁX: 31° C
Sol

•

� LegendasNOVA CRE'SCENTECHEIA MINGUANTE

(1 ;Pz, Ç[) â� G �, ) ",'"

� \....., ......._/ "". ,:,: ", 'f, i,

Ensolarado Parcialmente Nublado instável CllliVOSO Trovoada
nublado

,

O CORREIO DO POVO�

.·ANIVERSÁRIOS ��
i"'" _;�
.j ��,

LEIA O MUNDO

, �

Se o seu mundo é saber tudo o que acontece 'n :

na sua cidade e reglao, então seu jornal é ?SiJ
O Correio do Povo. ,I;;'IJ

Ele traz uma cobertura completa da sua cidade e ;;,:,1
regiao, com dados completos dos fatos de sua •

comunidade, ou seja, o m'Undo que interessa a VOCê�Yi
, ,.",

il
O CORREIO DO POVO

Todo mundo lé

I'.U
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NOVELAS
.. �GLOBO - 18H

íJ� Profeta
r.� !Mla. tem certeza que está sendo

,�o �oservada por Clóvis. Clóvis é

"� mancheté do jornal como o culpado
:�� �alo atentado a Oamllo. Lia não gosta
eo �a saber que Clóvis está escondido no

",( sotãO, Gilberta diz a· Ruth que pode
o: �ontar à polfcia que ela obrigou Gabriel
i ( alncrlminar Clóvis, Clóvis ouve e fica

I�I lori050, Ruth nega tudo e diz que é

!n, Inlrlga de Gilberto, Sônia fica sozinha

;;1 arncasa com o filho no dia da estréia de

':'l Marcos, Carola vê um homem

", ancasacado no teatro, desconfia e o

: gue, .Marcos começa seu show,

,� ,"domar se atrasa para o trabalho,

>0 �arola vê o homem entrar na casa de

IIJ �Ióvl's, mas não ,o encontra lá, Sônia
�\ �escbbJe que Daniel desapareceu, A
,t:, �Iatéia aplaude Marcos; que sorri

,,' vaidoso,
! ; ...

,

�t
I'

,'.i '

1'1 �é 'h;il·:Jaca: ,

"I\.I

lA Arthur"quer que alguém socorra Zizu.
'J [d criticaVanes·sa. Nirdo leva Tadeu a

nu um restaurants e ele encontra Plácido.
:M Mariajoga.cha.rme para Lance. Gui fica
:ul furiosa com Lance" e 'não acredita
,If; �uando ele diz' que foi imobilizado à

;; força, Arthur salva Zizu, mas fica preso
'J �or uma viga. Plácido diz que não
, antréga Tadeu se ele esquecerque o viu,
) Celina tenta socorrer Arthur, sem

I, sucesso, Gui exige que Maria liberte
,� Lance, Barrão diz que roubou o carro

11 de Arthur a mando de Elizabeth, que
;" nega, Laura fica furiosa porque Barrão
):r liea preso, . Lance consegue salvar
• rthur, Gui sorri aliviada ao ver os dois,
�, mas se aproxima primeiro de Arthur,
',i Laurareclama de sua situação e diz que
',il não adianta Elizabeth ter dinheiro, pois
;! ela está na mesma, Elizabeth atropela
I:J Laura.'

• GLOBO - 21 H

�j P�aíso Tropical
21 Isidore conta ;que ,Silvinha vendeu Tais
'I *a cogseguir:Oinhejro. e morreu em

,II fUPÇãO d,O, "ViCiO que POssu,i,a, E,,x,plicaI� �!e, ao �J!R�fa( Jair' AQlt��J��iu
� cem PaU'la.' Clériren.te diz que." ria '

v verdade,,lIn'1élia salvou a vida de Paula,
A Ahtenor, apgs experimentar os pratos
'j dlWagnérAlencar,.exige comer um filé
j c6m fritas, arroz e feijão.Ele detesta a

,:, c9mida qU"e Wagner oferece e o demite.
" Plula promete cuidar de Isidoro.Lucas
'i a!uarda seu carro ao lado de Fabiana e

A A tenor. Ana Luisa chega para buscar o
I arido e se depara com Lucas, Ana
I. isa fica mortificada. quando Antenor
': c nta que Lucas pediu demissão.
1 Cássio descobre que Clemente é pai de
'J LVcia.Cássio exige os documentos de '

',' Mateus.

• RECORD - 19h15

HldÓ
Sol.

� R ;'tê:sisle, mas aceita a ajuda de

� B a,rgd,;pa, ra levar-lhe até Marcelo,
! E �'s� aesespera com o sumiço de
� Rosa, Isiliiela vê Bernardo entrando no

táxi, o chama, mas ele não escuta,
Marcelo contrata Yvonne para cuidar
de Belquiss que fica revoltada por ter
unra faxineira bancando a sua

enfermeira, Marcelo chega no

restaurante onde Rosa e Bernardo o

aguardam. Rosa o culpa pela prisão de
Agenor, mas Marcelo afirma que não
sabe nada sobre a prisão de seu pai,
mas promete ajudá-Ia. Verônica aceita
fazer o casamento duplo de dois pares
de gêmeos, e a confusão já começa na

entrevista, Leonardo telefona para Zoe,
mas ela não o atende" Danilo fica
fascinado por Isabela, que nem olha
paraele direito,

: � RECORD - 20h

! Vidas Opostas
:l�lite ri âepolméhto, Nogueira tenta
sfõrcertudo o que Carmem diz sobre

� tomada do Torto pelos moradores,
Indo conta de que houve mesmo uma

�Sputa pela boca de fumo do morro,
as Carmem discute e tenta lazer

prevalecer a sua versêo dos fatos: a

��ellao aconteceu para salvar Joana e

nl
guel das maos dos traficantes, e que

L
ngUém sabe quem matou Alencar,
eonardo e Carmo assistem ao,
depoimento, Maria Lucia passa como
notaexcluslva para uma coluna social a
noticiado casamento de Felix e Cláudia,
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��TRAIÇÃO ��POSANDO ��SONHO ' .
. "

Élida Muniz foi A ex- BB Carollini Bruna está de vida nova

apresentadora do "TV 'Honório fechou com a desde que saiu do Big Brother. ·1
�.

Globinho" e se prepara revista Playboy e vai sair A moça decidiu fazer uma
.

"

"

para dar uma guinada em na próxima edição de cirurgia de redução dos seios,
I
,

maio. Carol e a diretoria
,

sua carreira. A atriz será A operação foi segunda-feira,
I

uma das estrelas do da publicação ainda
em São Paulo. Ela, que

"Linha Direta-Justiça" que
discutem onde as fotos desmente a informação de
serão feitas, mas e

contará a história das
\ ensaio deve ser realizado que teria feito lipo, deve

mães de Acari. Na pele de
neste fim de semana, O passar o resto da semana na

Cristiane, ele reviverá o valor do contrato não foi cjnlca No sábado, será
drama da família da revelado, mas tudo recebida com toda pompa e

modelo que se envolveu indica que a carioca vai circunstância em Taió, sua
com Moi, um marginal conseguir realizar seu cidade Natal. A moça chegará
que fazia parte de sua grande sonho de de helicóptero e terá um

.

turma. No elenco também comprar uma casa carro do corpo de bombeiros
estará Alexandre Moreno. própria para os pais. esperando por ela.

• SUDOKU

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

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

e HORÓSCOPO

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

Com o Pé Esquerdo

A�ria
e o Manoel se casaram e foram ao hotel para passar a

pn

'.

eira noite de amor...

Ch,eg.ando
no quarto, o Manoel começou a

tirá a roupa mais do que depressa.
Até ue quando o Manoel tirou os sapatos, Maria reparou que ele
tinh' . o maior chulé no pé esquerdo e não agüentando aquele cheiro
de gambá, perguntou por que tanto chulé em só um pé.
Aí, o Manoel respondeu:
- Oh, Maria! Eu tenho esse chulé no pé esquerdo porque a minha
mãe, desde que eu era criança, sempre me falava para lavar opé
direito ...

salári� Errado
.

Um fu�cionário vai até o chefe do departamento pessoal da empresa,
para r�clamar que vieram 500 reais a menos no seu salário .

O che\!e do departamento, fala em tom solene:
- Luís, o mês passado nós lhe pagamos 500 reais a mais e você
ficou �uietinho. Agora que a gente está lhe pagando 500 a menos
para Compensar o erro, você vem e reclama?

.

- É -e um erro eu deixo passar, mas dois já é demais!
.

,

I
,

,
,
"

,
,

:
�,

,
,

,

'. SOlUÇÃOÉ um jogo de

lóii,
a muito

si : les e viciante.
O . jetivo é

preenche; um
quadrado 9x9 com

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

-

!
,
,

Áries 20/3 a 20/4
Pode ser que leve algumas horas até que você
funcione a plena velocidade, �; a Lua está fora
de curso até a primeira hora da tarde, deixando
o ritmo de tudo e todos pra lá de desencontrado,
Use este lento acordar para estudar melhor os
seus parceiros e oponentes. Quando você
estiver pronto para a luta, saberá exatamente o

que esperar de cada um.

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 CD",

Libra 23/9 a 22/10
Então vamos falar de equilíbrio, já que o dia
enche os pratinhos de sua balança com tudo de
bom. Razão e emoção estão alinhadas,
facilitando as geralmente difíceis escolhas e

decisões, Sua energia vital está reforçáda, dando
disposição para o trabalho, para as atividades
artísticas e culturais e tudo mais, Você não tinha
que ligar para aquela pessoa?

Touro 21/4 a 20/5
Só pela brincadeira, nada de mais, O ser de
Touro, como poucos, sabe saborear a graça da
simplicidade, Cores, aromas, carlclàs, risos,
música para a alma", Dias luminosos, com
dlmensOes Imensas, cheios de contentamento,
Sim, pode ser bem do Jeito que você quer,
Aceite o convlta que a vida lhe faz com carinho,
confirme sua presença,

Leão 22/7 a 22/8
Pensando em reformular sua vida? É isso ai,
meu reI. Saia do marasmo e agite esse corpinho
dourado e cheio de energia, Pegue o caminho·
da selva e corte o capim alto, Apesar de' alguns
espinhos, logo depois você descortina o
horizonte e contempla a vista: uma linda
paisagem, colorida e repleta de floras, Fé na
vida e pé na estrada,

Escorpião 23/10 a21/11
Soprar as brasas e voltar à ativa. Mas
devagarinho, Scorpio, Deixe para agir à tarde,
quando você já estiver acostumado com a Idéia,
Nao se preocupe, você pode mudar as mentes
das pessoas como um passe de mágica, Guarde
este superpodór especial para o mundo dos
negócios, No amor, tudo que você tem que fazer
é se comunicar,

Aquário 21/1 a 18/2
COITIO os beija-flores conseguem ficar suspensos?
Quem veio antes, o ovo",? Se deixarem, é possível
que você passe o dia fazendo perguntas e

.

tentando solucionar questOes universals, Pegue
essa onda de Insplraçao, deixe a Imaglnaçao
correr solt_, Atrás de tantos questionamentos
pode estar umà resposta para o que você nao
perguntou, mas precisa saber,

Gêmeos 21/5 a 20/6 .

A Lua entra em seu signo no Inicio da tarde e",

Mais vontade de falar? Ponha a boca no

trombone, no microfone: dê seu recado, No real
ou no virtual, vale carta, e-mail, sinais de
fumaça, telefone, telepatia, Faça contato com
quem lhe Interessa. Indeciso? Agenda chela?
Fácil, faça uma escala em cada lugar, você lá
deve estar sendo esperado,

Virgem 23/8 a 22/9
No melo da confiJsao deste dia, a barbada é
usar seu poder de síntese e resolver logo a

questão, Vlrglnlanos pensam rápido, mas às
vazes demoram para agir, verificando detalhes
milhares de vezes. Preste atenção no grande,
Emoções ampliadas, encontros marcantes,
relacionamentos que fazem diferença", Você
mais leve, de bem com a vida.

Sagitário 22/11 a 21/12
Para você, que é um eterno defensor da
verdape, ficar fazendo promessas que nunca
val colocar em prática não pega bem, Chega de
discurso, amigo arquelrol Mesmo que a'iguns
projetos pareçam um tanto quanto delirantes,
eles sao seus, Use seu tradicional otimismo
para levá-los adiante, Lance suas flechas,
persiga seus Ideals,

Capricórnio 22/12, a 21/1
Claro, com você Q papo é sério. Mas nem por
isso precisa deixar de ser divertido. Quê? Ok,
capricornianos têm um senso de humor incrível,
inteligente e refinado, vêem o engraçado nas

situações mais estapafúrdias, Mas nem sempre
conseguem chegar perto da graça .. , Não deixe
a razão se atravessar no caminho do beijo,

Peixes 19/2 a 19/3
Girar pelo planeta, viajar, explorar novos lugares,
ver gente nova, que legall Peixinhos sao seres

curiosos, fascinados por navegar e perscrutar os
mais diversos territÓrios, Eles sabem que o

Inusitado, além de Interessante, pode ser real.
Nada como a rica e Intensa troca de águas",
Como, está com preguiça de sair de casa? Cala
na redel
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FESTA DAS BOAS
Hoje à noite, o pessoal gente boa
do clube Os Caubóis, para
prestigiar o empresário Walter
JanssenNeto, o Teco (que deixou
Atlanta, EUA, para rever amigos
e também cantar parabéns ao

meu amigo JoséMoacir Garcia, o
popular Vovô Moa Garcia),
promove festança daquelas na

Arweg, com direito a todos
quesitos que fazem uma boa
celebração.

NOITE DE GALA
Como tem muitos jaraguaenses
que curtem esta noite, vou

antecipar aqui na coluna a data
da 19' Noite de Gala. O evento

que reúne os mais descolados do
estado de Santa Catarina,
acontece dia 23 de junho, no

Bela Vista Country Club. Quem
promove a noite black-tie é a

colunistaNeusinhaManske.

BIERBUDE'
, O boa praça Amaríldo Mello, da
Bierbude, traz para comandar
hoje à noite o festerê da casa a

dupla de Curitiba, Banderah e

Pilo - que aliás, pinta aqui na
terrinha pela primeira' vez. Na

sexta, quem faz a festa é a

excelente banda Coyote Jack.

ESSAÉBOA
Segundo um importante jornal
catarinense, lá na Suécia um

senhor próximo aos 80 anos, em

'breve, se submeterá a uma
cirurgia de mudança de sexo.'

Com isso, como não foi
constatado outro caso

semelhante, ele se tornará o

transexual mais velho do
mundo. Mas, segundo
entendidos, há controvérsias -

'vodu nele! Plagiando o colunista
Macaco SImão: ,é mole mas

endurece!

SEXO É COM
BRASILEIRO
O Brasil é o segundo país mais
ativo sexualmente no mundo,
revela a Pesquisa de Bem-Estar
Sexual Mundial (The Durex
Global SexualWellbeing Survey)
realizada pela Durex, maior
fabricante mundial de
preservatives, lançada no dia 17
de abril. Com uma média de 145
vezes por ano, os brasileiros estão
no topo do ranking e só perdem
para os gregos, os grandes
campeões com uma média de
164 vezes anuais. Mesmo assim, a
performance brasileira está bem
acima da média global, que é de
103 vezes. Polônia � a Rússia

ocupam o terceiro lugar com 143
vezes. Participararn deste estudo
mais de, 26 mil pessoas de 26

,países .

• mCA DE QUINTA
,

* Almoçar no
Restaurante Arweg - o

mestre Jorge Vieirá sabe
tudo.

I '

II TE CONTEI!

O CORREIO DO PO�

Por Moa Gonçalves

TRINTAANOS
No próximo mês os amigos Jaime e o filho Dênís de Souza, competentes empresários
[araguaenses, vão comemorar 30 anos de atividades da empresa Arte Laje. Olha,
sinceramente, nos moldes da economia de hoje, chegar a tantos anos émérito de quem,
tem competência: Aqui vai um parabéns antecipado.

* SabOpeaf>'lllm-nhntm"""''''''''' ',,"""

Borck na Academia do
\

t oem nesta quinta-feira que a queridissima amiga aqui do Correio do

�hope. Povo, Blanca Cristina Derettl, abraçada pelo namorado Fabian A.
Bublitz, recebe o carinho dos amigos pela estréia de mais um aniversário.

,

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Paçal e Acel.órlol

(47) 3371 7551
www.troplcalmaqulnas.com.br

Na coluna de ontem, na foto' destacada da Meri Nau
, ,

esquecemos de colocar que ela se formou na faculdade de
Moda. Valeu!
**

A medelo Stefhani Zapella está feliz da vida. Agora ela faz
parte da família de beldades da agência Càtarina Modelos.
**

o pessoal bacana da Tropical Máquinas, dos amigos 'EdinhôiStringari e Adenir Sibirino, a partir de agora também ser,â�
patrocinador da coluna. Valeu! ��,
;;a agendar: no próximo dia 24 de abril, a Ravélli promo�,'.�:.delicioso coquetel para o lançamento da, coleçã ,

outono/inverno 2007 de moda masculina.
'

�

'**
'

. I il

O meu abraço carinhoso de hoje vai para o espirituoso';
arquiteto Renato Escobar, que além de comandar, a lOja
Todeschini, é um dos projetistas da Arena, que, aliás, está
quase deixando-o louco de tantas idas e vindas até a obra,
Mas, segundo ele, o esforço está valendo a pena. Bola branea
**

i(

O cantor Armandinho realmente conquistou o coração do
povo jaraguaense. Todos com quem converso irão no show
dia 30 na Combat. O babado vai ser loucura total!
**

Hoje à noite no Meu Boteco, o meu amigo Nelson Grandt traz

para comandar a musicalidade o bom músico Victor, que,
aliás, sabe tudo e um pouquinho mais. Com certeza, mais
uma noitada de casa cheia.
**

Nesta quinta-feira, o empresário Rodolfo Marchi recebe
amigos na Chácara do Clube de Futebol para comemorar o
,niver, que aconteceu ontem, dia 18.
**

O cantor Leonardo e o grupo Nenhum de Nós serão umas das

atrações na inauguração da Arena, dia cinco de maio...

A filhota de Cesar e Sandra Dias, a gatinha Talita Weber'
Doias, faz seu debut amanha, completa 15 aninhos.

"Um dos piores erros que se pode cometer
como jardineiro é pensar que se manda no

jardim." Janet Gillespie.

�bell'arte
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