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DIA DAS MÃES .

Lojistas querem
venderlO% mais
neste ano

Comércio já está preparado
para receber filhos em busca
de presentes. Estimativa é

de que eles comprem
produtos com preços a

partir de R$ 50. .

.4

.PELO BRASIL

ACM continua
internado na UTI
em São Paulo • 3

'2
MíNIMA

300
MÁXIMA

Dia de sol, com nevoeiro
ao amanhecer. As nuvens

aumentam no decorrer da
tarde.• 86

PT quer as vagas de vo!s!"�",

Gesser (primeiro à esquerda) recebe do ex-deputado Dionei o documento solicitando a perda de mandato dos vereadores eleitos pelo PT.

CORUPÁ

Projeto alerta
para preservação
do meio-ambiente

A Lunelli Têxtillançou
ontem a sexta edição do

projeto "Preservar é Amar".
A iniciativa conta com a

parceria da Secretaria de

Educação de Corupá tem
-,

como objetivo sensibilizar
sobre a preservação'
ambiental. • 5

www.studiofm.com.br

��
Produtos sensuais e eróticos

sac@sexshopjaragua.com.br

47. 3370-9068,
Mal. Deodoro da Fonseca, 320 (calçadão)

Centro Comercial Fail 2' piso sI. 37

campanha do ,

a
.
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MAiS QUENTE.

As doações podem ser entregues no jornal
O Correio do Povo, Rua Cel. Procópio
Gomes de Oliveira, 246, até o dia 11 de maio.
E no dia 12 de maio serão distribuídas às

pessoas carentes da, região de Jaraguá do Sul
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r �DITORIAL

A verdade é que os muni

cípios estão pedindo socorro.

Não resolve muito esta história
de "nunca neste País" se fez
tanto pelos municípios, porque
se isto é verdade (e provavel
mente é) então fica claro que
eles estão historicamente com

problemas e precisam urgen
temente de apoio da União.
Por isso não foi à toa que

deputados e senadores insta

laram na última terça-feira a.

Frente Parlamentar Municipa-·
lista, que defenderá a melhor

distribuição de recursos para os

�unicípios.O grupo conta com

a-participação de 218 deputa
dós e três senadores, entre eles

,

e�-vereadores e ex-prefeitos.
'j

Algumas das reivindica

çf,es apresentadas pelos
prefeitos na 10ª Marcha a

Brasília em Defesa dos Muni

cípios, realizada na semana

,..., , .

OPINIAO
,

No plano poUtico, uma
dessas propóstas é fazer
coincidir mandatos de
prefeitos e

governadores" .

passada, foram aproveitadas
pela Frente. Entre elas está o

aumento aos repasses do PIS,
da Cofins, do Fundo de

Participação dos Municípios
(FPM) e da CPMF para os

municípios..
No plano político, uma

dessas propostas é fazer coin
cidir mandatos de prefeitos e

governadores. Hoje, as elei

ções para os dois cargos
ocorrem com dois anos de

diferença. Na opinião dos

parlamentares que integram

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

/
a frente, as eleições .esta
duais e federais atrapalham
o trabalho dos prefeitos, que
organizam sua gestão nos dois
primeiros anos de mandato.
A Frente pede ainda a

regulamentação de um novo

percentual para o orçamento
das câmaras Iegislativas :

municipais, tendo como
parâmetro o orçamento da
Câmara dos Deputados. Em
2004, apesar da redução de
20% no número de verea

dores, o orçamento dos

legislativos permaneceu o

to.,
Há casos, argumen

ta os parlamentares, em

q .e o orçamento da Câmara
_ Vereadores alcança cerca

de 10% de toda a receita do

município. Aqui, os absurdos
não são tão grandes, mas já
é chegada a hora de tomar

providências.

S,. ENTRE ASPAS

, 'Sempre
dizem Que o parente é capacitado assim, pode arranjar emprego em

outro. lugar".
JYI�r,cos Mannes (PSDB), vereador em Guaramirim, sobre a

P[�ática
do nepotismo no município.

1-' • /,.Joe,\, I � ,

"Áparentemente as políticas sociais dos últimos anos estão da' �o resultados positivos e

as desigualdades sociais, marcas fundamentais de injustiça em \ossa sociedade, embora
. lentamente, estão sendo diminuídas".
y�nício A. de lima, jornalista, sobre as políticas sociais implantadàs pelo gover

.�.
Lula.

.
I

, ..
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• PONTO DE VISTA

- Energia, vital para o.

desenvolvimento econômico

Nesta segunda-feira, a

ÂCI}S-APEVI receberão na

plenária semanal que acontece
. .

(
. no Centro Empresarial a

presença do presidente da
Celesc, ex-governador
Eduardo Pinho Moreira, que
fará um relato sobre as ações
da empresa em 2006 e o seu

planejamento para 2007. É
oportunidade importante para
c�nvidarmos os empresários e

a cornunidade a acompa
nharem a nossa reunião' sema
nal, pois o tema que se apresen
ta é um dos mais atuais diante

�\lS perspectivas de crescimen

to da atividade produtiva em
L.I

[araguá do Sul e região. Isso

porque a nossa capacidade de
desenvolvimento está, direta
mente ligada aos investimentos \

no setor de energia, um dos
mais ativos componentes para
as indústrias do Vale do

Itapocu.
Há algum tempo, a ACIJS

e a: APEVI, juntamente com

as demais entidades do

condomínio empresarial, têm
se debatido sobre essa ques
tão. Nos últimos meses, a

comunidade tem sentido o

problema mais de perto, com
a suspensão de energia elétri
ca, o que atinje tanto a' área

fabril como os consumidores
residenciais e o comércio em

geral. De acordo com as

informações divulgadas em

oportunidades anteriores, o
município é um dos mais

significatilvos 'clientes'. da
Celesc, não só pelo volume de
consumo das nossas empresas

mas, especialmente, porque
somos bosn pagadores. É justo,
portanto, que a empresa se

sensíbilize às necessidades'
que es.tamos apontando, com
novos investimentos que

suportem a situação atual e a
.

perspectiva de aumento da
demanda ..

No aspecto dos insumos,

que beneficiam indústria e

população, uma outra preocu

pação da comunidade diz

•Paulo César Chiodini
Presidente daAcijs- .

Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul

respeito ao gerenciamento
dos recursos hídricos, tema
ao qual também estamos'

, acompanhando para que a

região não sofra também
nessa área os riscos de um

gargalo em função das novas

políticas para uso da água.
Um meio para isso é a

articulação do Comitê de
Gerenciamento da Bacia

Hidrográfica, pois será esse

órgão que nos dará o respaldo .

em relação às demanas para
.

finalidades industriais e no

abastecimento público, de
maneira a preservação dos

.

mananciais em consonância

com a legislação ambiental.

Junto com as questões de
infra-estrutura que já mo

bilizam os esforços das
nossas entidades, como é o

'

caso específico das rodovias

que cortam a nossa região,
a energia e água represen
tam condições vitais para o

nosso desenvolvimento com

qualidade.

..
. �
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• DOS BLOGS

l�m;iaIM GUTERMAN

Questão da

"limpeza"
A aposta nos biocombustíveis

já está sendo bastante

questionada do ponto de vista
econômico - Fidel Castro
chegou ao exagero de dizer

que esse projeto equivale a

um "genocídio". Agora, no
entanto, mesmo o caráter
"verde" do etanol está sendo
colocado em xeque. Para Mark
Jacobson, químico
atmosférico , o uso intensivo
do etanol como combustível

pode até ampliar a poluição
em vez de diminuí-Ia. "É
verdade que o etanol reduz

alguns poluentes, mas
aumenta outros", disse ele,
em estudo publicado pela
Environmental Science and

Technology. Se toda a frota de
veículos nos EUA usasse

como combustível uma
mistura de 85% de etanol e
15% de gasolina em vez de

apenas gàsolina, haveria um

aumento de 4% nos casos de

doenças respiratórias,
segundo a pesquisa de
Jacobson .

�bIOg.estadao.com.br/bIDg/guterman

• DO LEITOR

:SOS Município
,

Coutinho no

BNDES
A indicação do economista

Luciano Coutinho para a

presidência do BNDES, é uma

boa notícia. A idéia de entregar
o banco a um executivo do
mercado financeiro traria de
volta o risco de se abandonar
a visão de futuro da

instituição, como ocorreu em

outros períodos. Além de
macro-economista, Luciano
converteu-se um

especialista em análise
setorial, desde os trabalhos

pioneiros de mapeamento
das cadeias produtivas
brasileiras. Com ele, haverá
o fortalecimento da linha
teórica de Antonlo Barros de
Castro, do banco ser um

estimulador de inovação,
pesquisa e desenvolvimento,
nas empresas. Além disso,
nesses momentos em que
cadeias produtivas inteiras
estão sendo desestruturadas

pelo câmbio, o banco terá

que retomar a pró-atividade
do período Luiz Carlos

Mendonça.

� luisnasslf.blig.ig.com.br

o assunto do momento!
Agora o maior assunto no

mundo todo foi o grande
ataque "De um estudante,
numa segunda-feira em um

estabelecimento de ensino", há
. toda uma repercussão! Todos
insistem em sempre falar neste
assunto! No jornal, na inter

net, passo a passo do "Grande"
assassino que com certeza

ficará pra história! Em toda a

trajetória da humanidade, o

que sempre marca mais são as

catástrofes que acontecem no

mundo inteiro!
E onde ficam os grandes

atletas, gênios: da musica,
ciência? A cada dia as pessoas
se tornam descartáveis!

Enfim, enquanto um "gran
de assassino" mata estudantes,
aqui no Brasil, por incrível que
pareça, há pessoas que rezam

I

por estas pessoas, esquecendo
que no Brasil, traficantes e

policiais "brincam" de tiroteio,
onde matam inocentes!

E ainda os grandes regentes
deste país têm a coragem de
dizer que arriscam as vidas, e

que está tudo sobre controle!
Já houve jornalistas que

morreram, sim arriscando a

vida nas Tavelas do país, mas
policiais, armados, treinados,
com carros blindados, coletes a

prova de bala, não arriscam a

vidinha medíocre para subirem

realmente, prenderem e porque
,

não, matarem os traficantes e

todos os '''bandidos'' aliados!
Preferem ficar brincando de
trocarem balas!

Escutamos todos os dias nb
jornal: "Pelo menos 10 mortos",
"20 mortos no dia de hoje".

..

Q
e (

·,·m·'·t'irf�A�R�IA�-��
, Assinou?

.Dançou!
o �arecer do procutador-uera
da República, Antônio 'q
Fernando de Souza, pela n

instauração da CPt do n

Apagão como um direito da
minoria, trouxe também uma S
lição definitiva a todos os

q
governos: se não quiserem

v
determinada CPI, têm que

5
impedi-Ia no nascedouro.

Depois que se conseguiu o :1
número mínimo de

. D

assinaturas, não dá mais. q &
para impedir. Ou, como diz o 'G

procurador: "É direito líquido ef!
certo." O problema da CPI do
Apagão foi que muitos . '1

governistas assinaram o .)

requerimento. Faltou ao )

governo, coordenação politi.ca·l
para retirar as assíaamras., LA
desses,oartamentares, ªn.t�& rq
que o documento tosse ' .b
apresentado oficialmente à :q
Mesa Diretora. O governo ..�
Lula não foi o primeiro, nem 0.1
único a cairnessa esparrela. o
Daqui para a frente acabou

, [f

essa história de ser

governista e não se expor..
,]

�

� blogdosblogs.blig.ig.com.br

.Camyla G. Schmitz
Auxiliar de escritório

E alguém reza por essa�
-

pessoas que são mortas aqJ
neste país! Não! Ou muirÔ

.

poucas! b

Enquanto, uma grande
emissora de televisão ganha rili}'>
de dinheiro, com uma novela
passada em Copacabana, por
trás, lá na favela pessoqp'
morrendo e ditam a paz no paf§.

Mas se os "GRANDES" de
nosso país não o regem coP
retamente! Se houvesse olhos
voltados aos moradores d�
favelas! Se houvesse pelo
menos água tratada a ele!" seW
que isso realmente existiria!

n

Enquanto há deputado(.,'
vereadores e blá blá bl�,roubando e voltando ao poder.,T
novamente cito: a cabeça dbs

brasileiros realmente é fraca &

memória! .

. q

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1 .680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mair i'
redação@9correiodopovo.com.br, ou por csna no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa;
Postal19. E obrigatório inform�r nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publlcádos). D
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INFIDELIDADE PARTIDÁRIA: VEREADORES ELEITOS PELA SIGLA SE DESFILIARAM
r

.

PT de Jaragua do Sul querde
rolla duas vagas na Câmara
,

�Executiva pede a

posse imediata dos

suplentes, por conta
da decisão do TSE

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

O PT de Jaraguá do Sul

protocolou ontem, na Câ
mara de Vereadores, reque
rimento solicitando que o

presidente da Casa, Rudolfo
Gesser -(PP),. determine a'
perda dos mandatos dos
vereadores JaimeNegherbon
e Jurandir Michels. Os dois
foram eleitos pelo PT, mas se

desfiliaram da sigla no ano

passado. Negherbon continua
sem partido e Michels está

filiado no PY.
No documento, entregue

em mãos ao presidente da
Casa, o PT requer a convo

cação e imediata posse de

Justina Pereira da Luz e

Marcos Scarpato, respectivos
primeiro e terceiro suplentes
do partido. O segundo su

plente, Antônio Marcos da
Silva, não representa mais a

legenda, já que pediu sua'
desfiliação depois da eleição
municipal para assumir cargo
no governo municipal.
O pedido da executiva

petista leva em conta a inter-

PIERO RAGAZZI/OCP
�� m; ='!

Mirins elegem terça as

cemíssões permane ·�t
.

. DIVL1LGA�)\ib

Vereadora Beatriz Martins (centro) conduziu a sessão de posse ml

CORUPÁ Mirim eleito em votaç§f�
secreta entre os nove ver�I

Os vereadores mirins adores foi Victor Magar, ·á�
elegem naj)róxima terça-feira Escola Aluísio Carvalho tilé
os integrantes das .cornissões Oliveira. Camila de Mira, gg
permanentes. Na primeira Escola Teresa Ramos, é a vic°e�
sessão dos pequenos, que presidente. Já os prillleiro{�

Negherbon e Michels foram eleitos pelo PT, mas deixaram o partido, o que motivou a ação da executiva
acontece das 18 às 19 horas, segundo secretários são Dio�o.

pretação do TSE (Tribunal ,A decisão do TSE culmi- . tidária", declarou Pappen, também será colocado em Martini, da Aluísio, e JéferS9§
Superior Eleitoral) de que os nau com a primeira perda de informando que caso o votação o Regimento Interno Vieira, da Teresa Ramq�
mandatos dos parlamentares mandato no país por causa da pedido não seja acatado pelo da Câmara Mirim. respectivamente. ,b

pertencem ao partido e não infidelidade partidária. Em presiderite da Câmara,

1
Os nove integrantes da "Sentimos neles a questão

ao político eleito. Esta foi a Guarapuava (PR), o verea- partido vairecorrer
à

justiça] primeira legislatura mirim da responsabilidade. 'l\lQ
resposta do Tribunal sobre dor O�divalGomes ficou sem O presidente da Câmar foram diplomados e tomaram

.

começo, a idéia era de uma

consulta formulada no mês cargo por trocar o PMDB pelo lembrou que o PT foi a pri'8 posse na última segunda-feira, brincadeira e hoje não é máls.
passado pelo PFL (DEM), PP. Segundo o presidente do meira sigla a se manifestar, durante sessão' ordinária da Eles já têm suas sugestões,
que elegeu 65 deputados PT de Jaraguá do Sul, Mário mas outros três partidos - Câmara. Depois da leitura e suas proposições e estão b�n
federais e hoje conta com 57 Pappen, o partido realizou PSDB, DEM e PR (ex-Pl.) - encaminhamento de projetos, empolgados", comentoJ�
representantes na Câmara. uma consulta jurídica, na poderão tentar reaver 9,s os pequenos tornaram o lugar'

,-

vereadora Bernadete Hil\t-
Por seis votos a um, 0- TSE qual fbi orientado que"cabe mandatos. Gesser també/n dos vereadores para a eleição brecht (FPS), que coordenfl
entendeu os partidos e as ao presidente do Legislativo informou que encaminhato da Mesa Diretora Mirim. A o projeto. Ontem, ela 1e
coligações conservam o o encaminhamento da perda requerimento para análise da sessão foi presidida pela aluna reuniu com os mirins pà1&d
direito à vaga obtida pelo do mandato. assessoria jurídica da Casa e da Escola São José, Beatriz detalhar informações sobre13b
sistema eleitoral propor- "Temos o direito de reaver na semana que vem f,"ará- Dias Martins, a mais votada que sâo projetos, proposiçõ��,
cional, quando houver pedi- estes espaços, até porque o 'uma res,posta ao partidq! adi- na eleição, realizada dia 21 de requerimentos e moções.

• 'l'.Q

do de cancelamento de filia- vereador se elege pelo par- antando que não vai se omi-. março, e da qual participaram Também foram discutidos o

ção ou de transferência do tido. É indiscutível. E PT, tir da decisão de decretar o
(;)
mais de 900 estudantes da texto do Regimento Interno

candidato eleito por um his-toricamente, sempre afastamento dos vereadores, rede pública do município. e quais serão os integrantestie
partido para outra legenda. defendeu a fidelidade par- "se assim for de direito". O presidente da Câmara cada coniissão. (CT)'

---------------------- 3
bNa mira

oTCE (Tribunal de Contas
do Estado) está investigando
denúncias de irregularidades
adruinistrativas naCâmara de

]araguá do Sul, feitas no final
.do ano passado. De posse de
documentos que compro
:.variam as írregularidades, .

'Integrantes do TCE virão à
[cidade apurar in loco.

. 1
Dizem que vai sobrar para

rnuitos ex-presidentes, que
:'fizeram vistas grossas" às

_irregularidades.

Na veia
',O vereador Marcos
'Mannes (PSDB) criticou as

nomeações de parentes do
prefeito Mário Sérgio Peixer
(DEM) e do vice, José
Joaquim Fernandes (PP),
,para cargos de confiança na

Prefeitura. "Se os parentes
_
são capacitados, como

alegam, podem arranj ar
ernprego em outro lugar",
diz.

Sem fundamento
o presidente da Câmara,

Rodolfo Gesser (PP), disse

que não tem conhecimento
de -nenhuma denúncia de

irregularidades. "Estive com o

Leonel (Floriani, assessor

jurídico) e ele não me disse
nada. Não chegou nada do
TCE na Câmara", afirmou e

completou: "Pode ser uma de
muito tempo atrás que alguém
foi buscar. Mas, se for o que
estou pensando, não tem

fundamento", garantiu.

Constatação
Nepotismo é prática

corrente em 99% das

administrações públicas,
sempre defendidas com as

mesmas justificativas: con
fiança e competência. Toda
via,muitos dos comissionados
nunca exerceram a corn

petência em empresas dos

parentes que os nomearam

para o serviço público. Inte-
\

ressante.

Desafinados
!Jos nove vereador'es de

Guaramirim, apenas dois
não têm parentes em cargo

.

sionado 11a adminís,
pública municipal;

a Lúcia Richard e

Osrii Bylaardt, ambos do
PMDB. Muitos, porém,
aproveitam o clima para
fazer discursôs inflamados
contra o nepotismo.

Descompasso
A Assessoria de Imprensa

da Câmara contestou as

informações do diretor da

Casa, Ruy Lessmann, de que
o vereador Eugênio Garcia
(PSDB) fOI eleito presidente
da comissão criada para
analisar o Plano Diretor:

Segundo a assessora, Lu
ciana Mariot, não houve

eleição alguma.

Discurso
o prefeito Peixer disse que

é favorável às investigações
das denúncias de irregu
laridades na administração
de Guaramirim. Mas garante
que não há nada de irregular
e que, como prefeito, é o

maior interessado na apu

ração. "As denuncias têm

motivação política", decla
rou.

Desafinados
Dos nove vereadores de Guaramirim, apenas dois não têm
parentes em cargo comissionado na administração públi��L.,
municipal: Maria Lúcia Richard e Osni Bylaardt, amb&

,n
do PMDB. Muitos, porém, aproveitam o clima para fazy!:;
discursos inflamados contra o nepotismo. . =5

Descompasso Lit

AAssessoria de Imprensa daCâmara contestou as informações
do diretor daCasa,Ruy Lessmann, de que o vereadorEugêni8
Garcia (PSDB) foi eleito presídente da comissão criada parª
analisar o Plano Diretor. Segundo a assessora, Luciana Marid��
não houve eleição alguma. ur

:J.T

Declarado '.'J

O' líder de governo, Luiz Antônio Chiodini (PP), afirmdb.
ser veemente contra a abertura de qualquer Comissão JJ
Inquérito, "enquanto não tiver provas. Diz que pode geri*
gastos desnecessários com investigações sem fundament�

,>.)

"Vereadores de oposição forçam a criação de comissões ant��
de confirmadas as denúncias", justificá. -rr

É cogitada a instauração de três CIs para apurar
irregularidades envolvendo a administraçã. Duas comissões
especiais já foram criadas.

.

:11

r v
._'

·C
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DE OLHO DOS CLIENTES: COL VAI SORTEAR UM CARRO ZERO QUILÔMETRO

Ü)mércio espera lucro ?Uperior
a 2006 nas vendas do Dia das Mães
Lojistas pretendem
encantar filhos para
que gastem no mínimo
R$ 50 no presente

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM

Há três semanas do Dia
das Mães o comércio já co

meça a se preparar na

tentativa de superar as ven

das registradas no ano

passado. Na maioria das lojas
a expectativa é de que a data
renda acréscimo de, pelo
menos, 10% nos negócios em
comparação a 2006, con
siderado razoável pelo setor.

Um dos presentes mais

procurados por filhos e

também bastante apreciados
pelas mães, as flores devem
ser as vedetes junto às cestas
de café da manhã. Conforme
Michele Krüger, proprietária
de uma floricultura em

Jaraguá do Sul, muitos clien
tes estão na fase de fazer pes
quisa de preços. ''A compra
sempre fica para a última
hora", comenta.

Juçara Seifert, sócia

gerente de uma joalheria da
cidade, tem a mesma opinião.
Ela acredita que os filhos vão

FOTOS: PIERO RAGAZZI/OCP

Flores fazem parte da lista de preferência tanto dos filhos, quanto das mães que esperam por presentes
procurar as lojas apenas
depois do próximo dia 5,
quando grande parte da

população está com dinheiro
no bolso por causa do
pagamento. Na previsão da
comerciante essas pessoas
devem gastar, em média, de
R$ 100 a R$ 2 mil no presente
escolhido. Um dosmotivos da

animação é o fato de o Dia
das Mães ser a segunda
melhor data do ano quando
o assunto é venda de jóias.

No setor varejista, as

roupas de meia-estação têm

Inscrição de caminhada
ecológica termi·na dia 24
SCHROEDER

Quem gosta de se aven-
.

turar em meio à natureza só
tem até a próxima terça-feira,
24, para garantir a vaga na

segunda etapa das Cami
nhadas Ecológicas de Schro
eder. O passeio acontece no

dia 28, sábado, e dessa vez a

rota escolhida é Morro
Pelado.

No local, os participantes
vão encontrar um percurso
íngreme de 2.132 metros de
extensão. As trilhas que
levam ao topo já foram muito
utilizadas pelos praticantes de
esportes como os vôos de asa

delta e parapen te . Hoje,
servem para aqueles que
querem ter uma vista pano
râmica da cidade subindo o

circuito' a pé.
A saída está programada

para às 7h45 em frente à
Prefeitura. Logo depois do

""

Primeira etapa: Rota das Cachoeiras

aquecimento, -o grupo segue
de ônibus até a entrada do
Morro Pelado. O retorno

ocorre da mesma maneira.
As inscrições são gratuitas

e =devem ser feitas na

Secretaria de Turismo. A
ficha cadastral e o termo de

responsabilidade estão dis
poníveis no site www.schroe
der.com.br. Vale lembrar que
só podem participar 35

pessoas em cada etapa das
caminhadas. Mais infor

mações pelo telefone (47)
3374-1191, corria organizador
Ivânio Laube.' (KE)

'lances de assumir o posto de
irra-chefe. De acordo com

a' gerente Rosiane Drews,
a��m das blusas e calças jeans,
os calçados devem aquecer as
vendas. "Com sapatos é mais
fácil acerta o gosto delas",

af�'nn.
a.Além disso, os valores

sã ',variados e se adaptam ao
boL de cada um.

lARA ANIMAR OS
CLIENTE A CDL

(Câ�lara de Dirigentes
J..ojis�ls) de [araguá do Sul
quer incentivar a população
dl comprar no comércio da

cidade. Para isso, lançou a
I

campanha "Minha mãe de
carro novo", que vai sortear
um Renault Clio no dia 12 de
maio. As lojas participantes
estão identificadas com um

cartaz e a cada R$ 30 dão um
cupom ao consumidor. Já em
Guaramirim, a Aciag (Asso
ciação Comercial; Industrial
e Agrícola) decidiu sugerir
aos estabelecimentos associa
dos que abram as portas das
8h30 às 15h nos dois sábado
que antecedem a data come
morativa.

Artista hnmenaqela
cultura indígena
JARAGUÁ DO SUL

As tribos indígenas, que
comemoram o próprio dia
ontem, despertaram a cria

tividade da artista plástica
Ana Maria Pellizaro. Ela

pela artista, que ainda
destaca cores terrosas,
carvões e texturas diferentes.
A mostra fica aberta à

visitação das 8h às 22h e a

entrada é gratuita. A Biblio
teca Padre Elemar Scheid

mostra os trabalhos desen- . está instalada dentro do
volvidos para a exposição
"Índios", até o próximo dia 7
de maio, no Espaço Cultural
da Biblioteca da Unerj.

Ao todo são sete obras
com imagens dessas pessoas e

dos rituais costumeiros delas.
Quem for até a instituição vai
ver tambémmuitas expressões
'faciais e animais compondo
este "mundo" demonstrado

campus da faculdade, no
Bairro Vila Rau. Ana Maria
Pellizaro tem 16 anos de
experiência e atualmente
integra o GAP (Grupo de
Artistas Plásticos) de
Balneário Camboriú. Esta é a

segunda vez que ela expõe em
Jaraguá do Sul. Antes, trouxe
á cidade a mostra "Stm
boloSinías". (KE)

LEIA O MUNDO.
Se o seu mundo é o mundo do entreteRimento e cuttura,
então seu jornal é O Correia do Povo.
Ele traz tudo sobre cultura local, TV e mundo artlstico,
ou seja, o mundo Que interessa a você.

,..,

OPINIAO
o que você quer ganhar de presente
no Dia das Mães?

"Flores e carinho são
essenciais"

Eliaoe Funka, 26, dona
de casa

"Um belo arranjo de flor
, e um abraço das minhas
filhas"
Laura Alexandre, 43,
dona de casa

"Saúde 'em primeiro
lugar. Os presentes não

têm muito valor"
Eliane da Silva, 20,

costureira

"Não quero ganhar
nada .. O maior presente é
o meu filho e o carinho
dele já me satisfaz"
Aline ,Parreiras, 24,
dona decasa

/

If

,)

u

OLHANDO O MUNDO DE CIMA

"Vestido" com pernas de pau o homem alegra a

população e, ainda, tenta ganhar um dinheiro pelas ruas
de Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CONSCIÊNCIA: OBJETIVO É SENBILIZAR SOBRE PRESERVAÇÃO POR MEIO DE OFICINAS
. .

. .

Lunellí lança 6a edição de projeto ambiental
"Preservar é Amar"
vai envolver 250
alunos da rede

�ública de ensino

DAIANE ZANGHELINI
CORUPÁ

A Lunelli Têxtil, de Co

rupá, lançou ontem à noite a

sexta edição do projeto
"Preservar é Amar", no au

ditório da empresa. No even

to aconteceu o sorteio das
oficinas entre as escolas

participantes e a divulgação
da certifícação ISO 14000,
como resultado das ações
ambientais desenvolvidas

pela Lunelli.
O objetivo do projeto,

desenvolvido em parceria
,Jm a Secretaria de Educa

ção de Corupá, é sensibilizar
os alunos e comunidade sobre

a preservação ambiental.
Neste ano, o tema é "Preser
var a'Cultura é Show" e vai

envolver 250 alunos de 8ª
série das escolas Aluísio Car
valho de Oliveira, Francisco
Mees, Teresa Ramos e São

José.
Nesta edição estão pre

vistas oficinas de artesanato,

música, dança, fotografia,
jornalismo, moda, artes

cênicas e pintura em tela. As
atividades serão desenvol
vidas de maio a setembro, em
horário de aula. Os trabalhos
serão apresentados à cornu

nidade em setembro, em local
e data a serem definidos.

"O Preservar e Amar 'já
faz parte da grade curricular
das turmas de 8ª série, e a

cada ano envolve mais alu

nos, professores e a cornu

nidade em geral", comentou
a coordenadora do projeto,
Adenilda Siezerf. Na Semana
do Meio Ambiente, come-

morada entre 31 de maio à 5
de junho, os estudantes co

nhecerão o fluxo de produção
e o sistema de gestão am

biental.
Ano passado, cerca de 380

estudantes participaram do

projeto, que tratou sobre a

preservação da mata ciliar.
Entre os resultados das edi

ções anteriores estão a redu

ção de 40% dos resíduos reei
dáveis ao aterro sanitário

controlado, criação de logo
marca e slogans para o pro

grama de coleta seletiva, a

confecção de peças com ma

terial reaproveÚável e o

desenvolvimento de redações
sobre preservação ambiental.

FOCO NA PRESER

VAÇÃO - Entre as ações
ambientais desenvolvidas

.pela Lunelli estão a coleta
seletiva, a recuperação das

margens de rios, o reflo
restamento e o tratamento de ,

efluentes. Viviane Lunelli, diretora administrat a da Lunelli, apresentou projeto aos participantes ontem à noite

1IIIioo--......._...... ..Yr
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Prefeitura impede professor de lecionar
MASSARANDUBA

A Secretaria de Educação
de Massaranduba negou o

reingresso do professorRodol
fo Stringari ao quadro de
funcionários da pasta. O
diretor do Departamento de

ducação, Cultura, Esporte e

Lazer, Vilson Eichstadt, disse
que as autorizações de

reingresso dos funcionários
são redigidas pela assessoria
jurídica e que a reportagem
deveria procurar Franciele,
do Núcleo Jurídico. Fran
dele, que não quis revelar o
sobrenome, informou que
estava em reunião e que não

poderia atender. O prefeito
Dávio Leu não foi localizado.
Stringari contou que

pediu licença não remune

rada em janeiro de 2006 para
concluir ummestrado na área
e educação, amparado por

!>IERO RAGAZZI/OCP

Prctesser Rodolfo Stringari
lei complementar que trata do
Estatuto dos Servidores
Públicos de Massaranduba. A
lei garante ao funcionário

público direito a licença sem

vencimento de dois anos para
tratar de interesses parti
culares.

Segundo Stringari, a li

cença contaria a partir do dia
6 de fevereiro e teria prazo de
dois anos. Em janeiro deste
ano, passados 11 meses da

saída, o professor protocolou
ofício de retorno na Secre
taria de Educação. Depois de

quase 40 dias, Stringari
recebeu a resposta de que o

reingresso foi negado e

procurou Eichstadt, para
saber o motivo. "Ele me disse

que não estavam precisando
de mim naquele momento e'

que a decisão tinha sido do

prefeito", afirmou.
Stringari é concursado

, desde desde 1998 e leciona
História. Nomomento, Strin

gari leciona na rede estadual

por meio de contrato tempo
'rário. "Quero saber qual é o

motivo que me impede de
voltar a trabalhar na rede

pública", questionou.

Bombeiros de Guaramirim recebem Kit de
salvamento pediátrico
GUARAMIRIM

O Corpo de Bombeiros
Voluntários recebeu novos

equipamentos para salva
mento pediátrico em aciden
tes. São dois Kits de imobili
zação e resgate infantil que
compõem: estabilizadores de
cabeça, maca e colar cervi

L Os equipamentos custa
ram R$ 12 mil e foram adqui-

ridos com os recursos próprios.
Segundo o comandante

dos bombeiros, Nelson

Gonçalves, a corporação
necessita ainda de equipa
mentos de mergulho, de defe
sa civil- machado,moto-serra,
lonas - e outros necessários em
caso de desastres naturais.

"Os novos equipamentos
'são exclusivos na região",
disse Gonçalves, lembrando a

necessidade em adquiri-los
em função do aumento do
número de acidentes envol
vendo crianças. Segundo ele,
a maioria dos ferimentos em

crianças é por falta de
cadeiras apropriadas e do uso

de cinto .de segurança e por
causa do transporte de
menores nos bancos da frente.
"Este ano já foram registrados
13 acidentes", informou.

Seminário debate inclusão da população negra �I;�
OMoconevi

(MOVimento!-de Consciência Negr� dO,1Vale do Itapocu) e a Secre
taria Especial de Políticas de

Promoção da Igualdade
Racial promovem hoj eJt}e
amanhã o seminário "OpJr
tunidades para negros e

negras em Santa Catarina",
no Sindicato do Vestuário. O
evento que vai debater os

desafios do desenvolvimento
sócio-econômico com inclu
são da população negra.

Um dos objetivos do
seminário é incentivar a

qualificação profissional e a

vocação empreendedora das
comunidades negras de Santa
Catarina. O primeiro encon-

Francisco Alves, do Moconevi

tro começa às 19 horas e deve
estender-se até às 22 horas.
No sábado, a reunião acon

tecerá das 8 às 17 horas.
Entre os assuntos abor

dados estão desenvolvimento
e inclusão e empreende-

3b

dorismo étnico-racial, sus- . "IJ:)

tentabilidade sócio-econô
mica e o levantamento de iT,

experiências sócio-econô
micas e empreendedoras na

região. O evento acontecerá .

em todas as regiões do estado '-;'7-

e contará com a participação '

de 150 empresários negros.
"Essa iniciativa vai fortalecer
a inclusão e possibilitar a

parceria entre governo, �!
empresariado e sociedade

para criação de projetos de .o
empreendedorismo", disse o ;:_t
assessor de comunicação do
Mocónevi, Francisco Alves.

O Sindicato do Vestuário J2
fica na Rua Francisco Fis

cher, 60/ Centro. (DZ)

O festival, na sexta edição, �/)

é dividido em três categoriasrv-'
popular, sertaneja e inter- ()1

nacional. A inscrição é .gra- I

tuita e a premiação é até o

quinto lugar. Os três primeiros' i;v
colocados ganham troféu'�II-'
um prêmio em dinheiro. : .)

A Casa da Cultura oferece/:;'[
as oficinas de teatro, dança,'?"
violão, pintura em tecido.t->
capoeira e musicalização. ::> b

·)ê

Casa da Cultura apresenta exposição e

anuncia festival de música
GUARAMIRIM

A exposição de pintura
fica na Casa da Cultura
Paulino João de Bem até o dia
11 de maio, das 8 às 12 horas
e das 13 às 17 horas. O público
poderá ver amostra nas noites
em que acontecem ativi

dades no local.
Os trabalhos foram produ

zidos pelos alunos que

freqüen-tam as oficinas, e

agora têm a oportunidade de

expô-los ao público comer

cializá-los.
MÚSICA - Apartir do dia

2 de maio, estarão abertas as

inscrições para o festival de
música - "Canta Guar a
mirim" -, que acontece no dia
28 de agosto, paralelo às co

memorações de aniversário do
município.

,O CORREIO ERROU
j j

Diferente do que foi publicado na edição de ontem, na legenda da foto do lançamento do
livro "Contos jaraguenses", a obra literária tem 96 páginas e custa R$ 20,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Visita ao Quartel

Estudantes da 4ª série da Escola Municipal Urbano
Teixeira da Fonseca, de Guaramirim, visitaram o 14º
Batalhão de Polícia Militar. Foram cerca de 60 estudantes

que tiveram acesso a todas as instalações da sede

participaram de um bate-papo com o comandante do
Batalhão, tenente-coronel César Roberto Nedochetko

(foto). Durante a visita, o grupo teve O acompanhamento
da equipe de instrutores do Proerd (Programa Educacional
de Resistência às Drogas) que atuam em]araguá do Sul. O
programa tem o objetivo de prevenir e reduzir o uso

indevido de drogas e de violência, numa ação conjunta
entre a PolíciaMilitar, professores, especialistas, estudantes,
pais e a própria comunidade.

Vestibular
Abrem hoje inscnçoes para o vestibular

vocaçiona ��o da Udesc (Universidade do
do de a). São 1.015 vagas pata 25

cursos gratuifos n� cidades a serem ministrados nos

centros da umversidade em Florianópolis, ]�inville,
BalneárioCam:boriú, Lages, São Bento do Sul, Chapecó
e Ibirama. As inscrições poderão ser feitas somente pela
internet, n� site daUdesc, pelo valor de R$ 65, a ser

pago em qualquer agência bancária através de boleto.

provas serã das nos dias 3 e 24 de junho nas

ades sed e também em Tubarão. A

confirmação e

O poderá ser feita pela Internet
ou pelofone (48) 346002, a partir de 24 de maio.

Curso
O curso Metodologia de Benchmarking será realizado

dias 24, 25 e 26 de abril. O curso prevê a capacitação na

condução do processo de Benchmarking, possibilitando
ponderar o at�al posicionamento em relação a empresas
de seu setor e empresas de classe mundial, voltado a

técnicos, especialistas, staff, gestores e administradores. A

capacitação acontece das' 13h30 às 17h30 no Centro

Empresarial de]araguá do Sul. O custo individual é de R$
220,00 para Associados é de R$ 270,00 para os demais
interessados. Informações e inscrições no telefone (47)
3275 7059.

• LOTERIAS

• Megasena • Lotomania

concurso: 715
02 • 08 - 10 .. 14 - 27
34 - 38 - 53 - 54 - 56
57 - 64 - 66 - 69 - 71
76 - 80 - 82 - 86 - 99

"

,

redacao@ocorreiodopovo,com,br

Comunidade

e!'!r��aOde Guara-
mirim realiza no dia 28, entre
8h30 e 14h30, no Bairro Caixa
D'água, o programa "Comuni
dade em Ação". O evento

reunirá todas as secretarias da

administração municipal para
ações e serviços nas áreas
sociais e de saúde, além de

jogos e recreação. O programa
vai atender também as comu

nidades de Serenata, Quati,
e Poço Grande.

Baile
No dia 30 de abril, a partir

das 20h30, no pavilhão do
ue de Exposições Ma
l Perfeito de Aguiar,
ntece o Baile do Traba
ar, animado pelas ban

das Montreal, do Paraná, e

Garotaço, de Blumenau. Já
no dia 1º de maio, acontece
o almoço de confrater-nização

t, dos servidores municipais, no

.� mesmo local.
.

t= Capacitação
A Secretaria Municipal de

Educação promoveu na

�anhã
de ontem, no auditório

o Colégio Marista São Luís
ma capacitação para direto

res e especialistas. Cerca de
150 profissionais participaram
d�' curso que t�ve como

<' teI�a: "O papel do professor e
a postura interdisciplinar" e

e "Atribuições da equipe
gestora na unidade escolar" .

Aquisição de Terreno
A Prefeitura de Jaraguá do Sul adquiriu terreno de

aproximadamente 106 milmetros quadrados, no bairro Três
Rios do Norte. O objetivo é construir o maior número

possível de casas ou apartamentos para oferecer mais
tranqüilidade à todas as famílias que necessitam adquirir
seu imóvel, mas que tem poucas condições financeiras. O
imóvel custou cerca de R$ 220 mil. Cada casa deverá ter

45 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha,
banheiro e lavanderia. O projeto tem parceria da Caixa
Econômica Federal e será edificado através do programa
Pró-Moradia.

Líteratura
A Design Editora de

Jaraguá do Sul está promo
vendo uma excursão para a

Festa Literária Internacional
de Parati. O evento acontece

entre os dias 4 e 8 de julho.
Esta é a quinta edição da
Festa Literária, considerado o
maior evento do segmento na
América Latina. Prêmio
Nobel sul-africano J. M.
Coetzee (foto), já está
confirmado.

Vender mais e melhor
Acontece nos dias 27 e 28 de abril, o curso que orienta

como vendermais emelhor. Dirigido para profissionais que
atuam em vendas de produtos e serviços, ou que desejam
ingressar na profissão de vendedor, a partir de conceitos,
técnicas e habilidades. A instrutora é Elis Busanello, pós
Graduada emMarketing e emAdministração de Turismo e

Eventos, graduada em Educação Artística e Pratictioner em

Programação Neurolingüística. O curso é das 19 às 22h30,
na sexta, e 8h30 às 12h, no sábado, no CElAS. O
investimento individual é de R$ 180,00 pata Associados e

de R$ 230,00 para demais interessados, incluindo material
didático, coffee break e Certificado. Informações e inscrições .

na Acijs pelo telefone 3275-7059.

Re?furmas no Pat'que
Continuam as obras de reformas no Parque de

Exposições Perfeito Manoel de Aguiar de
Guaramirim. Durante esta semana a Prefeitura
realizou a canalização e a cobeftura de uma vala com
mais de..,3Q metros. Foram colocados JOO tubos de
dois m¢�tb$. de diâmetro e aterro haverá
ampliação do espaço físico do Parque. Total de 5.500
metros quadrados. A reforma compreende ainda na

pintura do restaurante, remodelação interna no piso,
instalações sanitárias, elétricas, rebaixamento do

palco, troca de vistas da pista de dança, colocação
de mosaico, instalação de sistema de irrigação na

cobertura do Pavilhão B e de transformador.

Saúde
Na próxima quarta-feira

. o, Sesc de Jaraguá do Sul

promove mais uma edição
do projeto Sesc Saúde ao

)
Seu Alcance. O evento

acontece no Shopping
Center Breithaupt a partir
das 8 horas. A comunidade
vai receber informações de

prevenção e promoção
saúde, com a realização de
diversos exames.

Curso
O curso Coaching como

Caminho será realizado
dias 23, 24 e 25 de abril de
2007 (segunda a quarta
feira), das 18 às 22 horas

(12 horas), no CEJAS. O
custo é de R$ 280,00 para

,

Associados e de R$ 330,00
para demais interessados,
incluindo material didá
tico, coffee break e Certi
ficado. Informações e

inscrições na Capacitação
Empresarial Acijs pelo
,telefone (47) 3275 7059.

POLICIAL

.

O CORREIO DO P0V:O�

Assassinato
Um homem foi baleado na
entrada de sua casa no

bairro São Vicente, em

Itajaí, por volta das 20h
desta quarta-feira. Celso
ramos, de 36 anos, levou
tiros na testa, no tórax e

I

nas costas. Ele morreu na

hora. De acordo com

testemunhas, dois
homens bateram palmas
em frente à residência na

rua Roberto Manoel
Tomaz, No momento que :t'

Ramos abria o portão,
eles começaram a tirar.

Farra
Farristas quebraram
letreiros de lojas,
queimaram placas de
trânsito e atiraram

foguetes e pedras em

policiais militares depois
que um boi foi apreendido
ontem à noite, por volta
das 20h, em Ponta das
Canas, norte da Ilha de
Santa Catarina. Sete

" �
pessoas foram detidas

pela PM e levadas para a

Central de Polícia de

Florianópolis. De acordo
com os policiais, o boi
estava numa caminhonete�il'·C-10 escondida num /1
terreno baldio do bairro.

ri
Faleceu ás 23:25h do dia d

18/04, o senhor João �)

Schmitz Blazius com

idade de 66 anos, O :\' j
velório foi realizado em I.:i
sua residência e o

sepultamento no cemitério
"

da Barra do Rio Cerro.
'." �

G

') '.'!

Faleceu às 04:00h do dia
,�

19/04, o senhor Marino
: .;

Riewe com idade de 52
.

:'

anos. O velório foi
realizado em sua

residência e o

sepultamento no cemítério]
Municipal de Schroeder.

• INDICADORES ECONÔMICOS Q

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

.

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA :'

COMERCIAL 2,028 2,029 te"

PARALELO 2,12 ?,22 te

TURISMO 1,983 2,036 ��:

EURO

I COMPRA

Ie MERVAL (B. Aires)
Ie NIKKEI (Tokio) 17.371

Qjlll'P4"d 0811:._
0,6861% 792,88
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DE FUNDO 'por Juiimar PivattofASE REGIONAL: DOIS PRIMEIROS COLOCADOS DISPUTAM PRÓXIMA FASE EM SETEMBRO • LINHA
PltRO RAGAZZI/OCP

Travessias
Neste sábado, os nadadores da Academia Impulso participam da
última etapa do Circuito Mercosul de Travessias. A prova
acontecerá em Itapema, com percurso de 1 ,5 mil metros e começa,

às 9h30. A concentração será em frente ao quiosque Estrela do
Mar e serão premiados os cinco melhores atletas de cada categoria
na pontuação geral. Dois representantes da Impulso estão entre os

finalistas - Elizabeth Bavaresco, na categoria 40-44 anos e Magnos
Demaman, na 30-34. Oportunidades para os nadadores
confirmarem a boa fase na competição.

\
,.

Punição
o Brusque foi punido duas
vezes pelo TJD. A primeira
delas foi a perda de mando
de campo por um jogo e

multa de R$ 1 mil, por um
objeto atirado no gramado
no jogo contra a

Chapecoense, no dia 18 de
março. A segunda foi outra
multa, de R$ 5 mil, pela
queda da arquibancada no

confronto contra o AvaL

Protesto
Depois da derrota para o

Atlético (MG) por 2xO, pela
Copa do Brasil, a torcida do
Avaí protestou nas

arquibancadas e pediu a saída
do técnico Sérgio Ramirez. O
treinador disse que o cansaço
físico dos jogadores atrapalhou
no desempenho. A diretoria
avaiana garantiu a

permanência de Ramirez até o

início da Série B.

r

Repatriado
o fixo índio, que estava no

Martorell da Espanha, foi
repatriado pela Cortiana/
UCS para a disputa da Liga
Futsal. O jogador já se

apresentou ao técnico

t
Miltinho e iniciou ontem os

treinos. A estréia dele
ainda não está definida,
pois depende da liberação

@ da Confederação Brasileira
de Futsal.

rfft
.5PDRi tiNiER

JARAGUÁ DO SUL

ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL

II Rua Reinoldo Rau, 340 sala 4 - Centro
. Fone:3055-2656
"_'o •• •• _. __ _.__ ••• _ •• __ ._ •••••••• _

...
'1.

:
1 E uipe do Colégio Evangélico Jaraguá comemora o bícarnpeonato e a nova oportunidade na fase regional do Moleque Bom de Bola

olégio Evangélico é bi no
I .'

.

IN'{Qleque Bom de �,9J,ª",,�007
o � temnno, a Oechsler. As três escolas, mais Rigon, da Lilia Ayroso Oech-
.J Lilia Oechsler já . a Emef Helmuth Duwe, vice sler.

l h�' f d entre as meninas, disputam a O diretor de eventos daf r-�Ia con Irma o
fase regional em setembro, na FME, Cláudio Tubbs, disseO O quinto título
cidade de Massaranduba. que o resultado do evento

A terceira colocação no positivo e acredita na

rnasculino ficou com a EEB revelação de novos talentos.
Julius Karsten, que derrotou "O nível técnico da' com
a EEB Roland Dornbusch na petição foimuito igual. Tive
preliminar, por 1xO. Luan mos partidas equilibradas nas
Padilha, do Colégio Evan- duas categorias. Acredito que
gélico,foioartilheirocomoito Jaràguá do Sul será bem
gols, enquanto Bruno Deretti, representada na próxima
do Roland Dornbusch, foi fase". Para ele, a maior con
eleito o atleta destaque da quista foi a participação de
competição. No feminino, o novas escolas. ''Algumas parti
terceiro lugar ficou com a ciparam pela primeira vez.

Emef Anna Tõwe Nagel e a Vejo isso com bons olhos e

artilheira e destaque da acredito que este é o futuro
competição foi Mariana do esporte", avaliou.

�,
-,

Beto Alchini continua
Ina liderança no Paraná

10 Colégio Evangélico Jara
2° Emef Albano Kaózter GUARAMIRIM Já na categoria 125 espe-

'

cial, Beto não teve a mesma

sorte. Depois de cair na pri
meira curva, conseguiu se re
cuperar e terminou em quarto
lugar. Agora ele ocupa a

quinta colocação no geral,
com 24 pontos, nove amenos

.

que o líder Marcos Mendes.
"Tive uma infelicidade nas

duas provas. Na primeira,
.

com a queda e na segunda
tive de tirar o óculos de pro
teção. Mas o campeonato está ::

equilibrado nas duas cate- ;

gorias e ainda dá para brigar ,
\

pelo título", comentou.

3° EEB Julius Karsten
Com a terceira colocação

cGnquistada no fim-de
semana, em Rio Negro (PR),
o piloto de Guaramirim Beto
"Schumi" Alchini manteve a

liderança na classificação
geral da categoria força livre
especial. Com o resultado, o.
catarinense agora tem 36

pontos, contra 29 de Marcos
Mendes, de Pieri (PR).
Participaram da etapa 210

pilotos. A próxima etapa da

competição será nos dias 26 e

27 de maio.

4° EEB ROíand Dorrtl)usch

I As quatro equipes classifi
'J c das para a fase regional do

oleque Bom de Bola 2007 já
,� s�o conhecidas. Ontem à
j t,rde, na Arsepum, o Colégio�r �angélico Jaraguá goleou a

,I

�efAlbanOKanzlerpor
5x1

1 e conquistou o bicampeonato
!i categoria masculino. No
'1 � �inino, a final aconteceu
,I s�mana passada e o título ficou
: c� a EEB Lilia Ayroso

Artilheira e destaque:
Manana Ri on lifia'A.
Oechsler)

s �---------------------------------------------------------------------------

Idriano é suspenso no

mpeonato ltallano
Barrichello critica
novo carro da Honda

BÁRCELONA .

AUTOMOBILISMO

Ronaldinho pode
estender contrato

Joaçaba recebe
etapa estadual
o município de Joaçaba

recebe neste final de semana,
cerca de 60 pilotos para a 3a

etapa do Campeonato
Catarinense .de Automo
bilismo, prova adiada do
último dia 16 por causa do
mau tempo. Na categoria
Marcas N Cristiano Rosa, de
Guaramirim, tenta manter a

. liderança da competição, que
tem o total de dez etapas. A
quarta etapa será no dia 5 de
maio, no Autódromo de
Lontras.

DIVULGAÇÃOMilÃo DAREDAÇÃOO brasileiro Ronaldírího
está "muito próximo" de
fechar um novo contrato com

o Barcelona, com uma

extensão até 2014, afirmou o
.

jornal Sport. O jornal indicou
que o acordo seria assinado
em junho, no final da Liga
Espanhola, o que acabaria
com os planos do Milan em

contar com O atacante em seu

elenco. As negociações com

Roberto de Assis, irmão do
jogador, estão muito avan

çadas.

o atacante brasileiro
Adriano, da Inter de Milão,

luspenso por duas partidasCampeonato Italiano. O
�tivo foi a simulação do

C�isa 10 nó pênaltimarcado
n9�ogo desta quarta, no qual
àJl;l.ter foi derrotada por 3x1
�a Roma. O tribunal
éijJOrtivo da federação levou
m Conta as imagens da

t�viSão registradas durante
o lance.

'O piloto Rubens Barri
chello afirmou que a situação
da Honda na temporada de
Fórmula 1 é "um desastre",
que só pode ser remediada
"construindo um novo carro".
"O Honda RA107 é um

desastre e toda a equipe vive
em um estado de grande
confusão, seguramente fruto
dos péssimos resultados. Era
preciso ter' coragem de can

celar tudo e começar do zero".
Adriano pegou duas partidas Rubinho: "carro é um desastre"
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Futsal sub-17 estrela
em casa no Estadual

NOVIDADE: MAIS UMA OPORTUNIDADE DE INCENTIVAR A PRÁTICA DE EXERCíCIOS
DIVULGAÇÃO

JARAGUÁ DO SUL de São Paulo, Gava veio da
AABB!]oinville e Rafael veio
de [oaçaba. ''Acredito que
temos chances de brigar pelo
título novamente. No ano

passado, fomos vice-cam

peões sem perder nenhuma �
partida na fase final", disse
Ferrari. A equipe do [ec
levou o título em 2006, com
dois pontos a mais que os

jaraguaenses.
Ferrari também chega

commoral na competição. Foi
convocado para ser treinador
da Seleção Catarinense da
categoria e deve levar seis

jogadores jaraguaenses com

ele. "Fiquei contente com a

indicação", comemorou o

treinador, que já comandou
a seleção sub-Zü.

Atual vice-campeã esta

dual e campeã da Olese, a

equipe Malwee/CEJ/FME
estréia hoje no Campeonato
Estadual de Futsal Sub-17
Masculino. Os comandados
do técnico Augustinho Fer
rari fazem o primeiro qua
drangular em casa, no Parque
Malwee. O confronto de
hoje será às 20h, contra
Ituporanga, equipe estreante
no Estadual. Amanhã os

jaraguaenses jogam às lOh
contra São Bento do Sul e às
17h contra o Joinville, atual
campeão estadual.
A Malwee/CEJ/FME tem

quatro reforços para este ano.
Franklin e Geverson vieram

Boxe vem sendo praticado em várias academias; professores da Impu so estiveram em São Paulo para conhecer as aulas

Academia Impulso em contagem
,

-

regressiva para lIs aulas de boxe
Esta é a terceira adeptos de todas as idades, fnamento físico, sem contar e aceitação absoluta pelos seus
novidade que a entre homens e mulheres, que, como osmovimentos têm clien tes. O primeiro é o

academia implantou sendo estas maioria em a ver com a luta,.a aula Face2Face, programa de
grande parte do país. Por garante o desenvolvimento resultados garantidos a partirneste ano isso, até uma linha dife- �a defesa pessoal. Os ma- de serviços padronizados e

renciada de luvas é confec- triais utilizados são sacos de atendimento personalizado. O
JARAGUÁ DO S·UL cionada para elas. �ntada, luvas, manoplas, outro é o pilates que, jun-

Uma aula de boxe garante cordas, halteres, além da tamente com o boxe, é a
I

- a queima de muitas calorias. música em alguns momentos modalidade que mais cresce

Ele promove a liberação das co�;�o fator motivacional. O em número de adeptos. A
tensões do dia-a-dia a cada iní�io das a�la; ainda não foi Academia Impulso oferece a

soco. É uma ótima opção divulgado, mas as inscrições modalidade desde março, em
para quem quer manter o

e já estão abertas, na secretaria espaço exclusivo e· especial
corpo saudável, trabalhar os da Academia, que fica na mente preparado para aten

músculos (com ênfase na Rua Epitácio Pessoa. der o cliente com qualidade.
musculatura abdominal), Alémdo boxe, aAca-demia ' As aulas de pilares são

respiração, concentração, Impulsojáinovouem 2007 coin ministradas pela Professora
resis tência e condicio - outros dois serviços, com êxito Elisiane Ribeiro.

PIERO RAGAZZI/OCP

Depois do Face2Face e do
Pilates, mais uma novidade

começa a ganhar força na

Academia Impulso. O boxe é
a nova modalidade para os

interessados em perder peso
emanter o condicionamento

Equipe fez o último coletivo dntem antes da estréia em casa, neste sábado '

São Paulo contrata

Dagoberto até 2012'

físico. Praticado em várias

academias do Brasil, o

esporte vem ganhando

Rcmárln admite que recebeu propostas SÃO PAULO cante já ficará à disposição do
técnico Muricy Ramalho
para a disputa do Cam

peonato Brasileiro e das
oitavas-de-final da Copa
Libertadores, se o time
confirmar mesmo sua classi
ficação na competiçãb
continental. Revelado nas

categorias de base do PSTC,
de Londrina, Dagoberto
estava no Atlético-Pk desde
2001, clube pelo qual se

. profissionalizou. No time

rubro-negro, o atacante

conquistou títulos como o

Brasileiro de 2001 e o

Paranaense de 2003.

RIO DE -JANEIRO
Urna semail� de descanso

emMiami, segundo o proprio
Rómário assegura, ajudou o

joga:dor a relaxar um pouco,
mas não o suficiente pará que
omilésimo gol deixasse de ser
uma '. obsessão. O jogador
admitiu que tem propostas do
México e da Europa, mas em
princípio permanecerá no

Vasco.
,"Real;rn.ente existem

algurisclúbes que-queremme

contratar para que eu faça o

milésimo gol.' Times do

'México, "dois da Europa e

alguns do Brasil falaram com

pessoas do meu círculode
amizade e cogitaram essa

possibilidade, mas eu tenho
contrato com o Vasco e em

princípio pretendo cumprir",
afirmou. Assim como fez na

partida contra o Gama, pela
Copa do Brasil, quando
solicitou a transferência do

jogo para o Maracanã,
Romário afirmou que vai

conversar com o presidente
do Vasco para que o mesmo

aconteça nos jogos marcados
para São' J anuário pelo
Campeonato Brasileiro. Romaria diz que quer permanecer no Vasco para o Campeonato Brasileiro

O atacante Dagoberto é
o novo reforço do São Paulo.
O clube do Morumbi anun
ciou ontem a contratação do
jogador, que defenderá a

equipe tricolor pelos próximos
cinco anos. A contratação foi .

finalizada nesta quinta, um
dia depois de o jogador se

liberar de sua antiga equipe,
o AtÍético-PR, ao depositar
em juízo a multa rescisória
em uma conta da Justiça do
Trabalho de Curitiba.

O jogador de 24 anos será

apresentado hoje. O ata-

�
mIss LouePosto

Marcolla- E W E A R

Rua Joaquim Francisco de Paul,a, 303
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lação.
Os documentos obriga

tórios para o Censo são o CPF
e um documento de iden

tificação, que pode ser RO,
'Cp.rteira de Trabalho e

P�evidência Social, Passaporte,
CNH ou registro de conselho

profissional. O INSS reco

menda, que o beneficiário

apresente um comprovante de
residência e o Número de

Inscrição do Trabalhador.
O aposentado ou pen

sionista tem prazo de 30 dias,
após receber a notificação,
para atualizar o cadastro na

agência bancária que paga seu

benefício. Passado esse prazo,
o pagamentomensal é suspenso
e permanece nessa condição
por 90 dias. Para reativar o

�--�B 1
--.--------�----. �

DIVULGt,' .

SANTA CATARINA QUER
INVESTIR E APRIMORAR
'A PRODUÇÃO DE \
ALIMENTOS ORGÂNICOS

-

®82'

TARSO GENRO DIZ QUE
INVESTIGAÇÕES PODEM CHEGAR
AO CONGRESSO ® 83

ALERTA: SE OS DADOS NÃO FORAM ATUALIZADOS O PAGAMENTO É CANCELADO

INSS começa a notificar 71 rntl aposentados
A notificação será
feita por carta
e por edital
publicado em

jornais de grande
. circulação

SÃO PAULO

Desde ontem, a Previ

dência Social começou a

notificar os 71.480 aposen
tados e pensionistas no País que
ainda não atualizaram seus

dados no Censo Previ
denciário.
A notificação será feita por

carta ou, caso a: pessoa não

tenha endereço atualizado no
INSS, edital que foi publicado
em jornais de grande circu-

benefício, o interessado deve

comparecer ao banco e

apresentar os documentos

exigidos. Se o beneficiário não
atualizar os dados, o pagamento
é cessado e só poderá ser

reativado na agência da
Previdência Social responsável
pelo seu controle. (Prev
Noticias)

DIVIJ' .,AÇÃO

Documentos: CPF, documento
de identificação e o NIT

(Número de Inscrição do

Trabalhador)

Prazo: 30 dias após a

notificação

Informações:
www.previdenciasocial.gov.br

Vestido vermelho estampado
De R$ 70,00 por R$ 30,00 à vista

Calça cigarete ,

De R$ 20,00 por R$10,OO à vista. '

• Na CatWalk
Av. Mal Deodoro da Fonseca, 739 si 04 (Em frente
ao Cal. Bom Jesus) - Fone: 3275-6845
Aceita cheque e cartões até em 3 vezes.

Continuamos nossa "garimpada" pelos últimos saldos de verão,
mas não deixando de lado os achados para a meia estação.
Acessórios charmosos e calçados divertidos tambpm estão na

nossa lista. Confira os produtos imperdíveis {lesta edição!

• Na Pittol Calçados,
Av. Mal. Deodoro, 739
Fone 3274 8715

'Tênis Klin Infantil com
brinde uma boneca (fern)
e um super carrinho
(masc) R$ 40,00 à vista

Camiseta da Maremoto
Por R$ 29,90 à vista
Lingerie de oncinha

,

Por R$ 35,00 con;!. à vista I

E mais ... Blusas feminiQas algodão
Por R$ 12,00 à vista

• Na Moda Homem e Moda Mulher
Rua Walter Marquardt, 1060 (em
frente prefeitura)
Fone 3273 3137

�----------------------�--�

Saia Gata Bacana de R$ 79,00 por RS 39,90 à vista
Blusa Missbella de R$ 64,90 por R$ 29,90 à vista

• Na Rosa Choque
Rua Quintina Bocaiuva, 281 - SI 04 (Ao lado da antiga
Prefeitura) - Fone: 3275-02e3
Desconto de até 60% de desconto Espaço light na

sobreloja.

• Na Belle Bijoux By Mizaki
Bijuterias, acessórios e roupas tamanho 44 a 58
Av. Mal. Deodoro, 739 - Fone 3275-2803
Parcelamento no cheque e cartões VISA/MASTER

Blusa com baiera Elegance
'De R$125,00 por R$ 99,00 à vista

Calça D'Propósito
De R$142,00 por R$106,OO à vista
Bolsa bordada à mão

'

De R$ 66,00 por R$ 41,40 à vista

Vestido com bolero Liliputi
Conjunto masculino Liliputi
DESCONTO DE 10% ou 3x no cheque e

cartões Visa/master/diners

• Na Sapo Curufu
Rua Barão do Rio Branco, 411
Fone 3274 8715
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O��� "IVO: O PROGRAMA PRETENDE AUMENTAR EM 20% A P,RODUÇÃO

t Éstado quer investir na
produção agroecológicaif;

ir É produzido
cerca de 50 mil
toneladas de produtos
orgânicos por ano

FLORIANÓPOLIS

Aprimorar a produção de

orgânicos e as condições
estruturais dos agricultores
para facilitar a comercia

lização desses produtos é o

foco do SC Orgânicos, um
P'rI'grama Interinstitucional
diDesenvolvimento da

Alicultura Orgânica em

S�,ta Catarina. "Investir na

pi:;
ução orgânica é bom para

o . seio ambiente, para o

e
,

resário, para o produtor e
p ... a humanidade", destaca

.�;.,' o ::�en�eiro agrônomo Paulo
,A� 1: han, coordenador do,

y,;':p. '�'eto de Agroecologia da
;� .H\ ,gri. O programa foi apre

s ado, na última terça-feira,
nij!ede a Epagri, em Floria

n.lis;
� âtividade vem se afir

mlihdo no Estado como uma

"slda viável para, a econo

�', diz Tagliari. Atualmen
tJJiduas mil famílias catari

n��ses produzem orgânicos,
c®1no alimentos, condi-
i;';,

Instituições parceiras do se Orgânicos participaram da apresentação
mentos, plantas medicinais,
frutas e produtos de origem
animal. O volume da pro-'

dução anual chega a 50 mil

toneladas, o equivalente a

US$ 35 milhões (valor bruto).
Com o seOrgânicos, o obje
tivo é aumentar em 20% o

volume de produção. Em
Santa,Catarina.Já são.cerca
de 60 associações e grupos de

produção agroecológica, além
,de pequenas empresas indi
viduais,

O SC Orgânicos teve s�a
primeira experiência no

extremo Sul do Estado, na

região de Araranguá. Até

�nho,
deve ser esrendido

I ra as regiões. da Grande
! orianópolis, Médio e Alto

v�le e extremo Oeste. Estão
envolvidos no programa os

municípios, as secretarias

regionais, o Sebrae, o Minis
tério da Agricultura, Pecuária
e�.iasl�Cimento,�:Mtni�téric+ :
doWesenvolvimentoAgrário,
o B!ncQ do Brasil e a Câmara
Italiana de Indústria e

Comt-rcio, além da Secretaria
de E\1pdo da Agricultura
atrav�h da Cidasc e Epagri.c' ,

(CNR/ADI)
�'\J

;,ç

I «overno apóia Mostra
Cinema Infantil

:zP secretário de Estado da

�tura, Turismo e Esporte,
q�:nar Knaesel, assinou na

fma�erça-feira, a carta de

taçaa da 6ª Mostra de
nema Infantil de Floria

nspolis, da Produtora Luiza
'

dia Luz Lins. O evento

aEontecerá de 29 de junho a

lê de julho e as inscrições
v�o até o dia 10 demaio, pelo
site www.mostradecinemain-

li
ntil.com.br

Crianças e adolescentes :

derão, no período das férias

ct jujho, assistir a filmes que

í-
o circulam nos cinemas

nvencionais. No ano pas
s do, a mostra reuniu 40
I

filmes que foram sele ..

ti.
onados para a primeira
ostra Competitiva Brasil
iversidade. A curiosidade
a escolha do melhor filme

�or um júri infantil. Em 2006,
,), �ris garotos e garotas de 7 a

�r,����c-

11 anos premiaram o curta

metragem Cachorrinho sem

dono, dirigido por Renato

Lepsch Ramiro.
'

Oficinas para alunos e

professores, palestras, lança
mentos de livros, debates e

shows são atrações progra
madas para as duas semanas

da mostra. A oficina de du

blagem ao vivo, que cativou

o público em 200q, será
repetida este ano, assim corno

as oficinas de vídeo para

crianças do Projeto Espe
rança, da Comunidade Chico
Mendes. Ummomento impor
tante será o 3º Encontro Na
cional de. Cinema Infantil,
que dará continuidade às

discussões apontadas pela
comissão do ano passado,
como a reivindicação ao

Ministério da Cultura para
um edital de longa-metragem
dirigido ao cinema para

criança. (SECOM/SC)

AGROECOLOGIA

Orgânicos são
mais nutritivos

Sem agrotóxico, os pro
dutos orgânicos concentram

mais sais minerais, vitaminas,
açúcares vegetais e, por

conseqüência, preservam as

qualidades nutricionais.

Permite ao consumidor mais
resistência a resfriados e

outras doenças e proporciona
menor incidência de alergias
e melhoria no sistema diges
tivo. Os preços ainda são um

pouco mais salgados. No
entanto, segundo Paulo

"Iagliari, coordenador do

Projeto de Agroecologia da

Epagri, "à medida que a pro

duçãd'cresce� os preços
tendem a diminuir". Nos

supermercados, o preço é

maior, mas nas feiras agro

ecológicas, ao ar livre, o

consumidor consegue pegar o

produto a um preço razoável,
informa Tagliari
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,Direitoao alimento ';f ,

Na abertura da Conferência Estadual. da-. fjj
Segurança Alimentar e Nutricional ontem
em Joinville, Dalva Dias garantiu, que, com q

apoio da sociedade civil, garante, será im- q

plantada a política de combate à fome em' �j
se. Sem fugir a um só desafio. ' "

Fome d� justiça
Assegurar o direito ao alimento, explica
Dalva, passa pela abordagem de proble
mas graves como o aumento daviolência .

, b
no campo e a criminalização da posse da
terra que resultam nos bolsões de pobreza.
E, claro, pelamultiplicação das experiências
de restaurantes e padarias populares, além
do microcrédito para, arranjos produtivos
solidários como o do artesanato.

'

Novo perfil investidor
Fundações BrTPrev e 14, ligadas à Brasil
Telecom, acabam de receber certíficado de

"

Iadesão a?s Princípios para o Inves��'tó ';
"

Responsavel. O programa troca' cnténos
exclusivamente financeiros na hora de in
vestir, por variáveis ambientais, sociais e de.. ,

,"J'governança na gestão. ,� ;,

, Balanço cooperativo
Cerca de 200 dirigentes do cooperativismo
catarinense acompanham hoje na Capital a
apresentação do presidente Neivor Canton
do balanço patrimonial da Oeesc. E discu
tem o projeto da nova lei geral do coopera
tivismo, que pretende serum parceiro atua-

'

nte do PAC brasileiro.

Contas de campanha
Edinho Bez, Leodegar Tiscoski e Jorge Boei
ra seguem na lista de contas de campanha
rejeitadas pelas Justiça Eleitoral. Os dois úl
timos são cotados para cargos federais.

Ferve conflito agrário em Santa Catarina
,'Vai morrer gente em Santa Catarina com esta decisão do ministro da [usti- . 'I

ça. Casoisso aconteça, o governo vai ser responsabilizado." Foi neste tom J
dramático que o deputado federal Valdir Colatto reagiu à portaria assinada ontem,
no Dia do Indio, pelo ministro Tarso Genro. O despacho criou quatro novas áre-
as indígenas no Estado: em Abelardo Luz, Seara/Arvoredo, Chapecó e Cunhapo-.
rã/Saudades. Abancada parlamentar catarinense tratou do assunto com o ministro
das Relações Institucionais, Mares Guia, mas não conseguiu chegar a Tarso Genro.
Os deputados apelaram para que o presidente Lula revogue a portaria, sob pena
de criar uma "guerra" e "novas tragédias" no Estado. Na tribuna da Câmara dos

Deputados, Colatto arriscou que oministro "foi induzido a erro, causado pelasmás '

informações de antropólogos e da Funai". Para ele,' não há outra,explicação para a
" 'II

demarcação de "áreas indígenas inexistentes" em terras escrituradas em cartório há
mais de 100 anos pelas cerca de 2,5 mil fanúlias que as ocupam. Colatto lembrou

que, em 2004, já houve morte neste tipo conflito em Abelardo Luz. Para completar,
ocorre justo no momento em que não poderia 'estarmais acirrado o conflito agrário
em Santa Catarina com a movimentações de sem terra e quilombolas.

'

artilha trabalhista '

O deputado Dagomar Carneiro acertou
com o presidente do PMDB, Eduardo
Moreira, que o PDT terá o cargo de diretor

geral da SDR de Brusque. Com Roberto,
Prudência, o filho do desembargador que
criou a uma eletrônica, Carlos Prudência. .

Rendeu a conversa que, inicialmente,
previa - e conseguiu - garantir a instalação
de linha trifásica da Celesc no Bairro
Sibéria, em Guabiruba. O PDT vai ocupar
uma gerência em cada uma das 36

regionais, preferencialmente na área de
Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda

para reverberar o esforço de Dalva Dias.

Associação dos Diáric:J�,�o Interior :ADIL�.c::. . ._�olunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BAllllSSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE LETiCIA SCHLINDWEIN/BRUSQUE, PATRíCIA GOMES/FlOÍUANOPOLIS

Associados: A Gazela - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do
Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade
Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O
Tempo - Folhá da Cidade - Jomal da Manhã -

JornalO Iguassu - Municipio Dia-a-da - Notisul
- OAtlântico - Jomal Pertil- O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarinense - VozRegional

Quadro-negro
.... Agora amiúda,mas afiada, oposição naAs
sembléia conseguiu estabelecer um .clima
de crise política na Educação. Quem duvi
dar que tem peemedebista batendo palmas
escondido também rasga dinheiro. Ou es-

,

quece a rusga que causou o desalojamento
de históricos do PMOB com a nomeação do
tucano Paulo Bauer na pasta.

Na onda do STF
o PT protocolou pedido ao presidente da
Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul

para reaver dois mandatos. O ex-deputado
Dionei Silva quer que Rudolf Gesser resti
tua as vagas de [urandir Michels, hoje no

PV; de Jaime Negherbon, sem partido, aos
suplentes que seguem no PT.

Só no passado
Se depender da senadora ldeli, o mais per-'
to que o PMOB passará da presidência da
Eletrosul será na lembrança do passado de

Jorge Boeira . .o empresário e ex-deputado·
chegou a se:t;..presidente da sigla emAraran

guá e, só mais tarde, filiou-se ao PT. Prova
velmente, quando chegou a conclusão de

que Manoel Mota seria um obstáculo in

transpoIÚvel às suas pretensões políticas.

Alternativa aos russos
Se está na cara que o mercado - e especial
mente os produtores - russos se protegem
da supremacia comercial da agroindústria
catarinense, talvez a única alternativa à
derrubada do embargo à compra de came

suina passe pela relação com suinocultores

independentes e de pequenas plantas fri

goríficas. Dirigentes da ACCS sentam hoje
para conversar com o presidente da Câma
ra de Comércio e Indústria Brasil/Rússia,
Antonio Carlos Rosset, em Concórdia.

Associação dos Diários do Interior

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FURACÃO: MINISTRO DIZ QUE INVESTIGAÇÃO PODE CHEGAR AO CONGRESSO

Genro defende apuração
de vazamento na operação
�Deputados federais
vão acompanhar as
investigações da PF
na 'Hurricane'

BRASíLIA

O ministro da Justiça,
Tarso Genro, disse ontem que
as investigações da Operação
Furacão da Polícia Federal
vão continuar e que não se

surpreenderia se, na próxima
fase, o Congresso Nacional
for investigado.
As investigações do es

quema de exploração de jogo
ilegal, corrupção e venda de
decisões judiciais que garan
tiriam o funcionamento de
bingos e máquinas caça-ní
queis indicam que a organi
zação presa na carceragem da
PF em Brasília teria tentado
estender a rede de influência
até o Congresso.

. Genro disse que não tem.

informações sobre' 'uma

possível investigação de

políticos, mas ressaltou que
isso não seria uma surpresa.
"Não tenho essa informação
ainda. Mas não me surpre
enderia, porque isso já
ocorreu em outras oportuni
dades. Procuro não ter infor

mações de inquéritos que
tenham qualquer tipo de
conotação política. As únicas
informações que peço de
todos os inquéritos são

DIVULGAÇÃO

relacionadas ao estrito cum

primento da legalidade para

que o ministério não se

envolva em questões laterais
à sua função pública", disse.

Ele defendeu a abertura de

inquérito para apurar o

vazamento de informações da
Operação Furacão, como

determinou o ministro do
STF Cezar Peluso, na quarta
feira, 18. "A decisão do
ministro está totalmente
correta. Tudo indica que
houve vazamento seletivo de
algumas informações. Isso
tem que ser apurado, porque .

o processo corre em segredo
de Justiça", lembrou Genro.

REAÇÃO - A Comissão
de Segurança Pública e

Combate ao Crime Orga
nizado da Câmara vai formar
um grupo de trabalho para

acompanhar as investigações
da Polícia Federal na

chamada Operação Furacão, .

que até agora prendeu 25
acusados por crimes fiscais e

lavagem de dinheiro.

OPERAÇÃO FURACÃO

Ministro da Justiça diz que
investigação de políticos não o

surpreenderia

Tarso Genro defende a abertura
de inquérito para apurar o

vazamento de informações da

Operação Furacão

Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado
da Câmara vai acompanhar as

investigações da PF

Ideli diz que Estado se

destaca no empreuo
Ao citar a reportagem

segundo a qual, em Santa
Catarina, empresas têm
suavizado critérios para
preencher vagas devido à
alta concorrência por
profissionais qualificados, a

senadora Id�li Salvatti (PT)
observou que, ainda que seja
necessário investir no

aprimoramento da mão-de
obra, a maior oferta de

empregos deve ser vista como

resultado positivo de uma

série de medidas adotadas
pelo governo na área

econômica.
Para ela, a realidade do

Estado se reflete em todo o

país.

INTERNADO

Quadro clínico de
ACM é estável
Depois de 48 horas inter
nado naUTI do Instituto do

Coração do Hospital das
Clínicas, de São Paulo, o

quadro clínico do senador
Antônio Carlos Magalhães,
79 anos, é estável. Segundo
boletim médico, ACM está
consciente e o quadro
clínico estabilizado por meio
de medi�ações.

EDITAL
Regislro de Imóveis da Comarcà de Jaraguá do Sul/SC ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala da Registro
de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que PREFEITURA MUNICIPAL OE
JARAGUÁ DO SUL-SC, CNPJ n° 83.102.459/0001-23, estabelecida na Rua Walter Marquardt n° 1.111, Bairro Barra
d? Rio Molha, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei n° 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 civil Alberto João Marcatto, CREA n° 52910-
O, ART n° 2478001-5. O desmembramento e de caráter residencial, possui a área total de 12.454,25m2 sendo
constituldo de 14 (quatorze) parcelas, sistema viário e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de
15(quinze) dias, contados 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.
AOFICIALA

"Vocês vandalizar.am meu coração, rasgaram rnlnha ,

alma e queimaram minha consciência. Vocês achavam que
.

era um garoto patético que vocês estavam extinguindo.
Graças a vocês, eu morri. Como Jesus Cristo, para inspirar rI'gerações de pessoas fracas e indefesas." ,�'"

Com essas palavras, olhando direto para a câmera, e

sem especificar quem seriam "vocês", o sul-coreano Cho,., 3Seung-hui, o assassino de 32 pessoas da Universidade "i

Técnica de Virgínia, nos Estados Unidos, inicia um dos 27 19:J

vídeos enviados num pacote à rede de TV NBC, em Nova not.
York. O estudante enviou os vídeos ao departamento de JIO
jornalismo da emissora mais de 40 minutos depois de matar

:...

as duas primeiras pessoas. Segundo o diretor da NBC, ele
não cita nomes, mas fala por algum tempo sobre religião e lDJ=J
seu ódio à riqueza.

"Vocês tiveram tudo o que sempre quiseram. Suas
Mercedes não eram suficientes, seus ratos. Seus colares _-,-
de ouro não eram suficientes, seus esnobes? Seus fundos :�j10

de investimento não foram suficientes? Nada satisfazia suas
T1G�

necessidade� maldosas. Vocês tiveram tudo", diz, num :IB�Itrecho dos Videos. ,,8S1
)::>01

q
b
A

OBJETO: Contratação .de serviços de engenharia para execução da Revitalização do Centro Histórico (13 Etapa), sito an it
Avenida Getúlio Vargas, nO 245, num total de 709,25m2 (setecentos e nove vírgula vinte e cinco metros quadrados), com
fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com os Projetos, Memoriais Descritivos, Planilha ürçamentáría/, .

Quantitativa e Minuta de Contrato. I

REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as[ '. J

11:30 horas do dia 22 de maio de 2007, no Serviço de Protocolo desta Prefeitura, ABERTURA dos ENyELOPES: 14:00 \ehoras do dia 22/05/2007 na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.DDATA e HORARIO PARA VISITA
-

TÉCNICA: Dias 04/05/2007 as 09:30 horas - 09/05/2007 as 09:30 horas - 18/05/2007 as 09:30 horas - Agendar �f(

visita com EngO Civil Marcus Alessi, no telefone (47) 3376-0536, 3372-8630 ou (47) 9922-0071, RETIRADA DO EDITAL E br 2ANEXOS: 1) O edital estará disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo, ou; 2) O
edital e anexos (cópias) e projetos em CO-Roam poderão ser retirados na Coordenadoria de Licitações e Contratos da 'd 1
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, telefone (47) 3372-8195, no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt na 1.111 -

() J .

Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC, mediante pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte reais). ORÇAMENTO ESTIMATIVO � I
DA OBRA: R$ 627.250,42 (seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e cinqüenta reais e quarenta e dois centavos). )1 'l

INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelos fones (47) 3372- lie
8195/3372-8085 ou pelo Fax (0**) (47) 3370-7253, ou ainda pelos e-mail' s contratos@jaraguadosul.com.br ou
rose.compras@jaraguadosul.com.br. Jaraguá do Sul (SC), 19 de abril de 2007.

• PELO

'Morri � mo

Jesus, para
inspirar fracos
e indefesos'

Carta foi enviada
à rede NBC
durante os ataques

\

�
RICOS DA RÚSSIA A pel uisa anual da revista Forbes sobre as

'

100 pessoas mais ricas dI, Rússia contou 60 bilionários, 16 a

mais que em 2006, e é liderada pelo terceiro ano seguido pelo
magnata Roman Abramovich, 40 anos, e sua fortuna de US$ 19,2
bilhões.

ACIDENTE NA BOLíVIA

peloienos
26 pessoas morreram Ontem

e outras 19 ficaram feridas e um acidente de ônibus no

departamento de Cochabamâ ,na região central da Bolívia,
informaram fontes oficiais. d.:comandante da Unidade de
Passagem do distrito, coron�)1 Luis Butrón, disse à rádio local que
entre os mortos há pelo menos "dois ou três menores de idade".

O CORREIO DO povH!S

COMUNICADO

Marisollndústria do Vestuário Ltda, CNPJ n° 02.045.487/0001-54; comunica
,O' requereu junto a Food",.o J�g""",, do-M,', Ambiente

� EUJAMA, o

licenciamento para o Corte Seletivo di Palmito de 7.269 cabeças de palmito, que será
realizado na Estrada Ribeirão Alma, t istando em 4.000 metros do lado esquerdo da
Rodovia Jaraguá-Blumenau, localidade Ribeirão Alma, s/n°, Cidade de Jaraguá do Sul
- SC.

O prazo de impugnação junto a FUJAMA é de 20 (vintes) dias corridos, a
partir da data de publicação e o Ii�nciamento será concedido se atingida a Legislação
Ambiental. 6

-5- Secretaria de Administração
Diretoria de Rl!lursos Físicos- - Coordenadoria de Licitações e Contratos

PRmlTURlDf
JARAGUA DO SUI

EDITAIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C�LTURA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Modalidade Obieto Data da disputa
Pregão Presencial Aquisição de impressos gráficos, destinados para o 03/05/2007 -

n' 016/2007 Prosrama aSis pré-natal do Fundo Municinal de Saúde . 09:30h
. Aquisição de mobiliários, destinados a implantação da

Pregão Presencia! sala de deficientes visuais no centro de atendimento de 03/05/2007 -

,,°04412007 educação especial, Secretária de Educação c para as 14:00h
escolas da rede municinal de Jaraauá do Sul.

f

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 integra do Ed�al e esclarecimentos poderão ser obtidos no'

.

seguinte endereço: RuaWalter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, municipio de Jaraguá
do Sul-SC, ou via Internei ncencereço www.iaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 19 de abril de 2007

ALIRE JOSÉ BERTOLDI
Secretário interino de Administração

NATÁLIA LÚCIA PETRY
Diretora-Presidente

--'_
_I-

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

if v

'3) 2

PBERITURIDE
IAUGUA DO SUL

EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 08/2007 FUNDAÇÃO CULTURAL

TIPO:'MENOR PREÇO GLOBAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ORIGEM DO NOME: PRATO FEITO

o tradicional PF é uma

refeição básica,
tradicional e barata

Uma instituição nacional,
menos glamourosa, mas tão

sólida quanto a feijoada ou a

caipirinha. Está na maior

parte dos bares, botecos e

restaurantes simples espa
lhados pelo país. Embora nos

últimos anos tenha perdido
terreno para o self- service,

.

seja por quilo ou no sistema

"coma à vontade", o Prato

Feito resiste sob muitas formas
e nomes diferentes, mas

sempre com suas caracte

rísticas próprias: a de.refeição
básica, tradicional e barata.
A origem do Prato Feito

provavelmente se confunde
com a dos restaurantes. Os
estabe-lecimentos comerciais

surgiram com a urbanização

e a necessidade de os via-

jantes encontrarem pouso e

comida longe de suas residên
cias. O registro mais antigo
dessas. estalagens no Brasil
data de 1599, a do português
Marcos Lopes, em São Paulo.
Muito distante dos cardápios
sofisticados e das confra

ternizaçôes culinárias encon

tradas nos restaurantes mo

dernos, as refeições servidas
nas hospedarias do século XVI
serviam apenas para restaurar

as energias do cansado

tropeiro. A mistura clássica
consiste em arroz, feijão,
carne (bife, frango ou peixe)
e batatas fritas (substituídas
às . vezes por salada, farofa ou

outro acompanhamento).
Essa combinação se conso

lidou principalmente a partir
dos anos 50, com a explosão
populacional dos grandes
centros urbanos. No mesmo

'

período, surgiram variações

/

CUliNARIA O CORREIO DO POVOÍ
�

redacao@ocorreiodopovo,com,br

da refeição pronta: o comer

cial, o executivo e o prato do

dia. O comercial e o exe-

cutivo apenas acrescentam

mais elementos, como ovo e

salada, à mistura tradicional.

Já o praJ) do dia tem como

diferencill a variedade, com
um cardápio diferente a cada
dia da semana.

O conceito que criou o

Prato Feito gerou outras

form ' de alimentação rápida, ,

com a comida por quilo e o

self ervice ou "corria à von

ta
1 ", no qual o cliente en

co tra um preço fixo para
usufruir de um bufê. Na

verdade, podemos dizer que

até o fast food, surgido em

I'lenos
anos 50 nos Estados

�nidos, é um parente pró
imo do prato feito. O sistema

e cobrança pelo peso surgiu
a década de 80 no Brasil,

como uma variante do self
service.

Prato feito resiste as
I' mudanças culinárias
I

Gratinado de Couve-Fto�.
" DIVULGA�O

o Gratinado de Couve-Flor deve ser servido quente

Ingredientes: 600 gramas de batata; sal a gosto; 1 colher (sopa) de cominho; 1 couve-flor

( cerca de 1,5 quilos); 1 colher (sopa) de suco de limão; pimentões pequenos: 1 verde, 1

vermelho e 1 amarelo; 75 gramas de bacon; 1 cebola; 1 colher (sopa) de manteiga; 1

colher (sopa) de farinha; 1 lata de creme de leite; 400ml de caldo de legumes (use caldo

em tabletes); noz mascada e pimenta-da-reino a gosto; 150 gramas de mussarela; 50
.

'gramas de parmesão ralado.

1,1

Modo de preparo: Cozinhe previamente as batatas descascadas em água com o cominho

durante 15 minutos. Lave e corte a couve-flor' em pedaços médios. Cozinhe os pedaços em

água com o suco de limão e sal durante 15 minutos. Após o cozimento, jogue água fria em

cima da couve-flor e escorra. Corte os pimentões e o bacon em tiras finas. Descasque e

pique a cebola. Frite o bacon em uma frigideira. Derreta a manteiga na gordura do bacon,
doure a cebola nesta mistura. Coloque a farinha e mexa até ficar transparente. Junte o

creme de leite sem o soro e o caldo de legumes. Cozinhe em fogo brando durante 10

minutos. Tempere com noz moscada e pimenta. Deixe descansar durante alguns minutos.

Corte as batatas em rodelas com Vz cm de espessura e a mussarela em cubos, junto ao

molho com o parmesão. Coloque as batatas em camadas em uma fôrma oval untada.

COloque um pouco de molho de queijo por cima juntamente com os pimentões. Em seguida
distribua o couve-flor e o restante dos pimentões por cima. Cobrir com o restante do molho.

Asse em forno pré-aquecido durante cerca de 35 minutos, até ficar dourado. Coloque o

bacon entremeado por cima.

Almôndegas

Almôndegas podem ser preparadas com antecedência e vão muifíssimo bem acompanhadas com arroz brancoj

Ingredientes: Meio quilo de carne moída; 1 ovo batido; 1 pãozinho amanhecido picado e

umedeccido com leite; 2 colheres (sopa) de cheiro verde picado; sal e pimenta-da-reino a

gosto; 2 xícaras (chá) de molho pronto.

Modo de preparo: Misture a carne moída, o ovo, o pão, o cheiro verde e os temperos. Modele
as almôndegas e disponha-as em umrefratário. Coloque o molho sobre as almôndegas.
Tampe o refratário e leve ao microondas por 10 minutos na potência alta . Sirva polvãhadas
com cheiro verde.

Linha Direta com ...

·

"

O Cliente lil

Única Apresentação

;" A importância 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 empatia com o cliente;
.. A superação de metas e resultados;
., Falta de objetividade, interesse, atenção e gentileza;
,. Desorganização de informações e processos;

:" Dificuldades de relacionamento com clientes;

C' A venda no processo porta a porta;

;.�;; Criatividade e comunicação;
,,' Dinamismo / Iniciativa;
." Flexibilidade / Negociação;

Liderança / Motivação;

... Organização /..Planejamento;
�,: Relacionamento Interpessoal;
":' Tomada de Decisões;

,J

J
'Jl

II)

_ 0
..

Visão Sistêmica do Atendimento; :1)J
\;;. Controle do stress;

',' Tolerância à Frustração.

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

Valores de ingressos:
Nucleados

R$ 26.00 a unidade
Duração Total do Evento: 1 h e 30mín Associados Apevi-AciJs

Local: Grande Teatro Scar R$ 28.00 a unidade

Ingressos a venda no seguinte local: R$ 40,00 a unidade
Demais Interessados

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

..L/\
APEVI

ÀSSOW�ODASIINCROE�PEQVE'(ASEMPREWOO
VA1.fOOIT.4POCU

CORREIO DO POVO

Seres Humanos
Sereshumanos@via-rs.net -

-

SEBRAE
-
-

ACIJSC
ASSOCIAÇAo EMPRESARiAL
DE JARAGUA DO SUL

Contatos para-convenções c esperáeulos:
Cci,: (51) 8422-7815

sercshumanesrê'vía-rs.net
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Depois de curtir a lua-de
� mel e o nascimento do
!I filho, Maria Fernanda
j Cândido voltou com tudo
mostrando que formar

,\ família só lhe fez bem

EA
atriz Maria

Fernanda Cândido se

afastou do trabalho
: logo depois que fez Lavínia,
5 em "Como Uma Onda", por
/I um excelente motivo. A
£ atriz decidiu subir ao altar e
L dizer "sim" ao empresário
(I Petrit Spahira, depois ficou

. grávida de Tomás, hoje com

um ano de idade ..
Feliz com a vida pessoal,

1 realizada como mãe, Maria
ernanda retomou o

. trabalho especialmente para
interpretar a advogada:

; Fabiana, em "Paraíso
: Tropical", novela do horário
I nobre da Globo. Ela é uma

profissional competente que
; cometeu a imprudência de
: se apaixonar por Antenor
: (Tony Ramos), empresário
i rico e vivido que não -

economiza nas artimanhas
quando o assunto é lidar
com as mulheres. Casado
com à milionária Ana Luiza

i (Renée de Víelmond), ele
, engana a esposa e a amante

quando sai com prostitutas
I, de luxo.
, abiana já sabe que ele
jamais pedirá o divórcio e

tenta livrar-se dele, mas o

arnor dela fala mais alto
quando Antenor usara da
astúcia e consegue dar
Continuidade ao caso,
tnesmo ela sabendo na tarefa

O CORREIO DO POVO ..

impossível de os casarem um

dia.
O público tem se

identíficado com o perfil da
personagem uma vez que,

apesar de ser uma obra de

ficção, a vida real está cheia
de "Fabianas", mulheres
dedicas a homens

comprometidos, crentes nas

promessas-de amor eterno.

A torcida é de Fabiana
acordar de seu "sonho de

amor" e dar o troco. Para

conferir, o jeito é esperar o
desenrolar da história de

Gilberto'Braga e Ricardo
Linhares.
CARREIRA - Voltando à
his tória real, MariaJ

Fernanda Cândido nunca

gostoude falar sobre a vida
pessoal. Para ela o que

interessa é a trajetória ,

profissional. Porém, o ponto
fraco é o filho. É só tocar

.

I

neste assunto e a atriz se

_ derrete.
Nascida no Paraná, cresceu
em Curitiba e, na

adolescência, se mudou
para São Paulo. A carreira
artística começou aos

quatorze anos, quando a

menina de belíssimos olhos
verdes virou modelo. Como
namaioria das histórias,
tudo começou por acaso,
com fotos para editoriais de

';l'Ç""'

.rn

lid
A

moda, daí passou para capas
de revistas e logo às

campanhas de famosas
grifes. Aos dezoito anos,
morou e tr�balho em Nova

Iorque e, antes de voltar ao
Brasil, passou outra

temporada na Europa,
trabalhando.
No ano de 1994 a atriz,
então modelo, resolve
prestar vestibular para o

Curso de Terapia

Ocupacional. Aprovada na

. seleção, Maria Fernanda
iniciou os estudos na USP.
Nesse período a bela recebe
convite para ser VJ na MT\1,
participando do programa
"Ilha do Biquíni", primeira
aparição da então modelo
na TV. O sucesso foi tanto
que ela optou por se dedicar
a estudos de Literatura,
cursos de interpretação e;
postura de voz ..
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
A Família do Futuro

(14h50 - Todos os dias)
300

(16h50, 19h1 O, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Shopping 2
Número 23

(15h15, 17h15, 19h15,
21 h15 - Todos os dias)
Ponte para Terabitia

(15'h30, 17h20, 19h1 O, 21 h -

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

Seg/Ter/Oui)
Cine Shopping 3

Motoqueiro Fantasma

(16h40, 18h50, 21 h - Sex)
(15h -

Sab/Dom/Seg/Ter/Oua/Oui)
Ponte para Terabítia

(17h20, 19h1 O, 21 h - Todos

os-elas)
,

'.,

JoJnvilie

Cine Oídade 1

Caixa'2
(15h, 17h - Todos os dias)
300

(19h, 21 h15 - Todos os dias)
.

-.
'.

Cine,Ci,dade 2
O Âtir�dor
(16h10, 18h40, 21 htO -

,Sex/Seg/T�r/Oui)
(13h40, 16h1 O, 18h40,
18h40 - Sab/Dom/Oua)

Até o fechamento desta

edição a Rede GNC Cinemas,
responsável pela exibição
nos cinemas de Blumenau e

do Shopping Mueller, em
.

Joinville, não havia

divulgado a programação da

semana de 20 a 26 de abril.

� SERViÇOS
\

,Congresso
. FLORIANÓPOLIS
90 CEP - Congresso
Estadual de Profissionais

,

25 e 26 de maio

,'�. Show
POMERODE
Cervejaria Schornstein
Banda Tribo da Lua
26 de abril, às 22h

Extra
extra@ocorreiodopovo,com,br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

treço do calçamento é questionado

A edição de 11 a 17 de abril de 1987 do Correio do Povo trazia a

denúncia dos moradores da Rua Luiz Sarti, de Nereu Ramos. Eles

estavam questionando a cobrança da contribuição de melhorias sobre

as obras de calçamentos executadas no ano de 1986. Manifestando

descontentamento quanto ao preço, afirmavam que quando da

pavimentação, o preço do metro quadrado girava em torno de Cz$
70,00, mas meses após a conclusão da obra, a Prefeitura vinha

distribuindo os carnês de pagamento ao preço de Cz$ 190,00 o metro

quadrado.
Desejavam os denunciantes que o preço cobrado fosse aquele da

época do início das obras e não o preço dos carnês, que vieram após
meses de concluldo o calçamento.

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

extra@ocorreiodopovo.com.br

Curtindo a sombra de uma árvore no Paraíso da Ilhas, em Rio dos Cedros, o
coelho foi clicado pela leitora Gertrudes de Jesus Hackbarth Rodrigues.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Curso
O curso de Comércio
Exterior: Agenciamento
Internacional será promovido
de 7 a 15 de maio, no Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul. Informações no fone
3275-7013.

�Reunião
A Associação Empresarial
de Corupá e os Núcleos
Setoriais promovem dia
24 de abril, às 19h30,
reunião com a presença
do diretor do Procon de
Jaraguá do Sul, Sérgio
Félix.

.

�Oportunid,ade
O Sesc Jaraguá do Sul.
está selecionando

profissional para atuar na
área de Atividade Física.
Interessados comparecer
na sede do Sesc no dia
24 de abril às 14 horas.

• PREVISÃO DO TEMPO

Nevoeiro ao amanhecer. Aberturas de sol
com mais nuvens, e pancadas de chuva
isolada entre a tarde e noite, da Grande

Florianópolis ao norte do estado, devido ao

calor. Temperatura elevada com sensação
.

de ar abafado, Ventos de nordeste, fraco a

moderado,

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE � SÁBADO
MiN: 23° C LJ MiN: 21 ° C
MÁX: 30° C MÁX: 31 ° C
Sol com nuvens Sol

� Fases da lua

DOMINGO �
MiN: 23°C LJ
MÁX: 30° C
Sol com nuvens

SEGUNDA �
MiN: 23°CU
MÁX: 30° C
Sol com pancadas de
chuva

� U,gendas

,A dG�, 1 ",,",� "',.�_/ � "'" ",,', ",',

Ensolaradc Parclalmente Nublado Instável Chuvoso Trovoada
,

nublado

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE

03/03 12/03 18/03 � .

25/03

O CORREIO DO POVO)
�

• 'ANIVERSÁ,RIOS

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

O Correio do Povo. "

Ele traz uma cobertura completa da sua cidade e i

região, com dados completos dos fatos de sua v
comunidade, ou seja, o mundo que interessa a você, £1

"

> LEIA'O MUNDO
'.1

..
,..:r

ir,
ü

Iii

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

!S

ô�
LORIANÓpód�
MíN: 22°/ MÁX: 309

1
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Moreira investiga. Clóvis, disfarçado,
passa pelos policiais. Lindomarfica de

plantão na porta do prédio para

proteger Marcos, Sônia e o bebê.

carola alfineta Marcos falando que ele

�I tem muitos truques. para aprender.
'1 Sõnia pergunta sobre os truques.
H Henrique volta para casa. Baby pede
i� para Ester uma vaga na escola como

� professora. Tony reage mal ao ver Baby
na escola. Hilda diz que a vaga é de

Baby. Marcos confessa a Sônia que

perdeu seus poderes e está usando

truques, pois não tem escolha. Sônia
ica chocada. Zélia pede que Teresa

converse com as meninas. Laura surge
51 leliz quando Diógenes avisa que Analu

poderá ficar com Herculano. Marcos

finge que faz surgir espfritos no palco.
Sõnia, Carola e Arnaldo ficam

el perplexos.

Laura voa por cima do carro. Leila grita
desesperada. Elizabeth pára o carro

longe, tremendo muito. Barrão se

desespera ao saber. Morgana
n descobre uma marca em Arthur, mas
� não consegue saber se é de nascença.

Elizabeth tem 'um surto e rasga as

próprias 'roupas, para susto de Juan.
Deodato a acalma. Lance se sente

'I culpado. Tadeu finge estar com dor e

Lance o leva para o hospital. Sebo leva
Lance para fazer uma ressonância e

descobre que ele tem um tumor.
I: Elizabeth finge surpresa ao saber que
, pura está no hospital. Cândido e Ed
'descobrem que Barrão pegou o' carro

I de Arthur a mando de Elizabeth.
Deodato leva Elizabeth na locadora de

,f al!4i0 m ó v e is, mas' e I anã o é
,I re�nhecida. Elizábeth (feia ao ver que
,1 BiãO é testemunha de Arthur.

'! �rion percebe a perturbação de Ana
i L�ísa e a afasta do tumulto da festa.
I A,na Luisr'll�rmura que'''�u@'ria"'
I esquecê-lo, mas ele é' empregado de
! Antenor. Evaldo diz a Paula que ela e

: T1is são iguais e a\Íi�ã que Tais está em

.1 uma festa no hotel. L'u'cas declara seu.
! amor, mas ARa Luisa o manda ficar

longe dela. Marion rnanda Cláudio
i seguir Lucas. Paula pede que Virginia
.

fale com Tiago para ela entrar na festa.
I Tiago chama Paula de Tais. Virginia e
.

\rUla
vão à festa. Fred percebe que o

nho de Neli é carlsslrno e sugere abrir
o o que trouxe, Tais se apresenta a
I, Aptenor, que é grosseiro. Virginia vê
, T�is, se aproxima e acaba derrubando
I vinho em sua roupa. Tais vai embora.

Plaula segue-a e gritá seu nome. Taís se
V ra, reage espantada e é atropelada.

nor consegue 'jogar Bernardo do
mar, mesmo Rosa implorando para que
ele parasse o barco. Bernardo diz a

Leonardo que a menina é Drica. O jet
s�não pega e eles ficam à deriva. Ao

" chegarem em Araruama, Agenor e
1 familia encontram Rkk e Yan, que
I avisam que o advogado já chamou a
: policia e que Vicente está preso porter

G roUbado uma lancha. Rick determina
i que Agenor retorne imediatamente
I para Saquarema. Agenor manda a

mulher e a filha de volta para o barco
.; avisando que irão retornar. Yvonne

descobre que Hildegarde vai sair com
" Inácio. Rodolfo oferece o apartamento
: para o caso de Inácio querer ficar mais
; àvontade com Hildegarde.

Pedro e Neusa saem da academia e
namoram no carro num local ermo. De

:onge, Helio que os seguiu, fotografa
Udo. Pedro e Neusa resolvem ir para
Um motel. Cicio dá o cartão de
Orozimbo para Jacson. Zaqueu chega
com as arrnas. Jacson manda separar° armamento destinado a Sovaco e
seus homens e avisa que atacaram
amanhã mesmo, antes que a rnlllcla

�umente sua tropa. Hello liga para
ogueira chamando-o para o motel

onde darão o flagrante em Neusa. Na
cama, Miguel e Joana matam as

paudades. Nogueira e Hello flagramadroe Neusa nus nacama do motel.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��AINDA NÃO
Não é desta vez que
Fernando do BBB 7 vai
tirar a roupa. O namorado
de Flavia teve a segunda
reunião com a direção da
"G Magazine", em São
Paulo. Durante o almoço,
ele ficou decepcionado
com o que ouviu: "Quando
deixei o confinamento,
eles me convidaram para
posar nu. Mas a quantia
não me agradou. Desta
vez, esperava ouvir uma
oferta maior só que isso
também não aconteceu,
disse Justin.

��ESJRELANDe
Com apenas 11 meses de

idade, Shiloh-Nouvel, filha
de Angelina Jolie e Brad Pitt,
estreou nos cinemas. A

pequena fez uma

partlcipaçãe no filme The
Curious Case of Benjamin
Button, protagonizado par
Pitt. De acordo com o site

",IMDB,$hilohJaz a mesma
personaçem de Cate
Blanchett, só que em uma

versão-mirim. O ator teria

"improvisadd" a

participação da filha, já que

} criança escalada não
.

conseguia parar de chorar.

��DESABAFO..
� �BEMiCOTADA
Apesar de preferir não
comentar o assunto,
Preta Gilnão desc,arta a

possibIlidade de atuar

em "Caminhos do

Cora a nov�la de

��ACABOU
A apresentadora Eliana e o

chef Eduardo Guedes não
estão mais juntos. Eles
confirmaram a separação
por meio de um

comunicado oficial. A
assessoria de Eliana
afirmou que maiores
detalhes - como a mudança
de um dos dois da
residência do casal - não
serão divulgados. Amigos
garantem que oqênlo difícil
de Eliana e a vontade de
Edu de ser pai contribuíram
para a separação.

SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês, o que mostra exactamente o

objetivo do jogo. O Sudoku existe desde a década de 70, mas começou a ganhar
popularidade no final de 2004 quando começou a ser publicado diariamente na sessão
de Puzzles do jornal The Times. Entre Abril e Maio de 2005 o puzzle começou a ganhar
um espaço na publicação de outros jornais Britânicos e, poucos meses depois, ganhou
popularidade mundial. Fonte: wikipedia.org

Grazi Massafera tem

• DIVIRTA-SE

procurado se manter distante . i
1dos boatos que envolvem sua
-Ivida pessoal, inclusive não I

comenta as especulações !
sobre um possível romance 1
com Cauã Reymond. Em i!
recente entrevista, a loira deu j i
a entender que o rompimento Icom Alan Passos pode ter sido .

I
causado pela exposição do

.
I

casal, por serem celebridades I
eram muito requisitados e I'acabavam brigando por isso,

'

"por motivos bobos",
. I

conforme a própria atriz. : I
'1
II

I
Mande sua piada para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br• SUDOKU

Si rte divina
U homem todo dia de manhã ajoelhava no pé da cama e pedia:

eu Deus, eu quero muito ganhar sozinho na loteria!
Tr, semanas depois, ele ficou de joelhos como de costume e

falo' ,

- Meu senhor amado, eu quero ganharna loteria!
Nessa hora, uma voz alta e grave diz:
- Meu filho, eu lhe dou esta chance, mas vê se compra o jogo
pelo .' nos!

.

• HORÓSCOPO

Pedin aumento
Um fu cionário chega para o patrão e pergunta:
- Patr ,por que o senhor não me dá um aumento?
O patrão pergunta:
- E por que eu deveria lhe dar um aumento?
- É porque eu trabalho por dois.
- Então me diga quem é o outro que euvou despedir.

, ,

,

�, �-'. \ ,-o 'Ii i :: ....J

SOB�E· O JOGO

É um jogo de lógica
muio simples e

vicOmte. O objetivo
é preencher 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.

II SOlUÇÃO

Gêmeos 21/5 a 20/6
Não entre nessa se inferno zodiacal: isso não
existe. O período que precede seu aniversário é
um momento de reciclagem, de preparação
para um novo nascimento. No trânsito do Sol
por Touro, até 21/5, faça um balanço do seu

�Itlmo ano. fWllta, por. exemplo, sobreçemo
voel está se Wando com a arte de viver e as
coisas que pretende mudar para ser mais feliz ..

. .. _, ",
"

Libra 23/9 a 22/10
A passagem do Sol por Touro (até 21/5) tende a

fazê-lo ficar mais atento às sutilezas da sua

psique e de seus sentimentos mais profundos,
para as questões psicolóçicas, de forma geral e
particular. Muitas coisas lá do fundão começam
a vir à tona para serem iluminadas pela
consciência ... Eis um bom momento para visitar

. as galerias de seu mundo interior.

Escorpião 23/10 a 21/11
o Sol transita em Touro até 21/5, assinalando'
uma fase de desafios e de muito crescimento. É
fundamental que você esteja bem centrado, pois
talvez enfrente alguns obstáculos e a oposição
de outras pessoas. Todos os tipos de interação e

relacionamentos serão importantes nesse

momento: você aprenderá muito com eles,
principalmente sobre você mesmo.

Capricórnio 22/12, a 21/1
A passagem do Sol por Touro, um de seus

colegas de elemento Terra, até 21/.5, tende a ser

um período muito divertido, em que você vai se
sentir bem, com vitalidade e disposição,

.

apresentando uma atitude positiva e otimista
diante das coisas. Nos relacionamentos, podem
rolar novidades; se você já tem uma relação,
renove-a, pois a criatividade está em alta.

Aquário 21/1 a 18/2 :
o trânsito do Sol por Touro (ate 21/5) pÕe em foco �os aspectos intimos da vida pessoal e pessoas "1
que dela fazem parte. É provável que você sinta .

mais necessidade de ficar no ambiente familiar e ,II:no àconchego de lar. É um momento de olhar para
dentro, uma fase mais subjetiva, com intensa
atividade psicológica. Fique em contato com a

natureza sempre que puder.

V·irgem 23/8.a,2.2/9 . Sagitário'22/'ll"a 21/12"/0:': ,:,:tlleiXeS�19/2'a'19/3.,
Otrànsito do Sol por Ieuro, tim signo de.Ierra Para você que é ,uni; eterno d.efeilsocd;a '

.

,,:� RiiSSagemdo'Sqt por Touro, até 21/5, chama
como O seu; até. 21/5, alénJ'de·estimúlante; é

.

,verdadé;:fiêar f:afendo'próh:res:S��<qiw� . ·�á.�áfêr,\çã'Q,p�a':Âia'mi;)lé�t�'.e,j3ara as pessoas
altamente renovador: é um ciclo de expansão de vai colocar em prática não pega bem. Chega de

.

que fazem pàrte de sêu dia:a-dia. Observe como
seus horizontes, através de estudos, viagens, discurso, amigo arqueiro! Mesmo, que alguns você lida com essas relações que, mesmo que
conhecendo pessoas novas B diferentes, projetos pareçam um tanto quanto delirantes, não pareça, são muito importantes na sua vida.

. fIIosofJ�s, espirltualldage, madltàçao, de tudo ;é"·,,,,;'.', eles,.s�!tseu.�. Wse seu tradi·clonal,.otll'11tsmQ. i>,( ';; Jdad� sºlar �,e.refJe�� gas atividades
que possàampllar sua consciência e vlsão de ," , :. para levá-los adiante, Lance sqas 'flechas';\'" .':,: ;: 1

,

.a falar nSê[evet,'-po.sstollltando
mundQ, .

.

.

persiga s,eu� Ideals'. .�, . 'd�seI1YOIver o,utras Jlngua'gen�. �•
-

_.�':- \'�.: :'. ��. '.;

•

�. -,

r :. �-"' .: ;":::�_:,��::�' <)��t�S�Y�::�,:��;.�_'�:;';}J,���i. ::-. .'��1, .'

Áries 20/3 a 20/4
o trânsito do Sol por Touro, até 21/5, indica
uma fase superprodutiva para você, que pode
até resultar em melhora nos seus negócios. Na
verdade, o progresso só ocorrerá a partir de
uma reavaliação de seu sistema de valores e de
uma atitude mais efetiva na utilização de seus

recursos. A energia tem que se movimentar:
não centralize tudo em você.

Câncer 21/6 a 21/7
o trânsito do Sol por Touro, até 21/5, aquece
seus relacionamentos com grupos e amigos,
intensiticando a troca afetiva. Você tende a

produzir muito mais ao atuar em cooperação
com outras pessoas. É também um bom
momento para fazer uma reavaliação de seus

propósitos de vida e ideais e sobre como você
está se saindo para concretizá-los.

Touro 21/4 a 20/5
Feliz Aniversário! O Sol ingressa em seu signo,
trazendo de presente um monte de novas

energias pra você. Esse é o seu periodo de alta
solar, em que você se reabastece de forças,
completando um ciclo pessoal e iniciando uma

nova fase. O centro energético dentro de você
está sendo recarregado: você é o centro das
atenções. Dedique-se para si mesmo.

Leão 22/7 a 22/8
A passagem do Sol por Touro (até 21/5) atrai
sua atenção para as atividades profissionais e

imagem/vida pública. É um momento de
desafios no sentido de concluir projetos que
vocêvern desenvolvendo há algum tempo, para
então colher os resultados. Você está entrando
em uma nova etapa de crescimento: não
esconda seu talento atrás das cortinas.
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PIT STOP
Tenho recebido vanos e-mails

perguntando quem foi o indivíduo
engravatado do celta de cor preta
que parou contramão, na Rua

· Henrique Piaresa, na madrugada
do último sábado (14). Ele
adormeceu no volante com o pé no
acelerador, extremamente "fora de
órbita". Segundo consta, o carro

·

pegou fogo e o condutor quase foi
incinerado também. Não fosse um
transeunte retirá-lo do interior do

veículo, como seria? Olha
sinceramente rião vi o B.a. e a

polícia também não divulgou.
Então, presume-se que a figura
tenha nome e "sobrenome". Do
outro lado, já possuo o número da
placa do veículo, consultarei o

jurídico e caso esteja dentro da lei,
breve eu registro aqui na coluna.

FESTERÊ
Com jantar festivo, o prefeito de
Schroeder Filipe Woigt, tem hoje
50 motivos para receber seus

amigos e familiares no estande de
tiro do ginásio de esportes da
cidade. É que Filipe completa 50
anos no domingo, 22 de abríl.
Parabéns!

GENTE QUE FAZ
No mundo político, há pessoas

que são destaque e outras não.

Aqui, temos também políticos top
de linha, devido a sua eficiência

operacional. Entre eles, dto o

s�cretário de planejamento e

urbanismo, Afonso Piazera, Ele foi
um dos mentores "do novo sistema

viário, que aumentou a

mobilidade veicular no perímetro
central e diminuiu o número de
acidentes. Além de outras ações
que marcam positivamente o

currículo do polívalente Piazera,
· ele é visto diariamente, muitas

vezes altas horas' da noite,
monitorando como está o trânsito

nas principais ruas da cidade.

PERGUNTAR NÃO
OFENDE
Por que os parlamentares e

govern,antes em geral, que sempre

gastam muito tempo e

preocupados com o aumento nos

seus salários, não passam a usar o

mesmo índice de reajuste do
salário mínimo que todos nós,
pobres mortais, somos obrigados a

utilizar? Facilitaria emmuito a vida
dos tão preocupados
parlamentares e governantes, não

é?É!

PRAAGENDAR
O boa praça Jorge 'Vieira,

·

comandante do Restaurante Arweg ,

já está amil com os preparativos para .

a tradicionalNoite da Ilha. O festerê
será realizado dia quatro de maio.

Muitas novidades: decoração
temática, buffet em formato de ilhas,
utensílios e trajes típicos, sh�ws e

danças folclóricas com artistas

açorianos. Já deu água da boca!

II DICAS DE SEXTA

·f-------------------·----* Curtir a boa música da

I banda Coyote Jack na

Bierbude
.

* Saborear uma comida

japonesa no Kantan

II TE CONTEI!

Por Moa Gonçalves

O CORREIO no POV�

Para a alegria da Orna, Relinde Mat'ke Marschall, a bonita neta Patricia Schulze colou grau no

curso de Comércio Exterior péla Univille, dia 13 de abril.

NAMíDlA
O lançamento do livro Contos Jaraguaenses, que aconteceu noMuseuWeg, na noite de quarta
feira (18), foi destaque em quase todas as principais colunas sociais do estado. Inclusive na sua

coluna (DC), Cacau Menezes afirmou que Jaraguá do Sul vem se revelando uma grata surpresa
na área cultural deSantaCatarina.Aliás, mais de 500 pessoas prestigiaram o evento.

Hoie nossa ouerida colega de trabalho, Jaqueline Vieira celebra idade

"uva.

FRASE DO DIA

" "Procure ser uma

pessoa de valor, em
vez de procurar ser

uma pessoa de sucesso.

O sucesso é só conseqüência". ,

(Albert Einstein)

�I�""P Farmácia,.. , . arana
Disque-entrega

3275-1689

Um dosmaiores eventos de literatura domundo, a Festa Literária Internacional de
Parati, ficará ainda maior: uma delegação jaraguaense composta por 20 distintas
almas vai cruzar centenas de quilômetros por uma causa nobre: ficar a metros
dos maiores escritores contemporâneos, participar de oficinas, assistir a

palestras, e claro, curtir as delícias das paradisíacas praias, ilhas, morros e a

arquitetura endêmica. A excursão parte dias três de julho. Na lista dos 20 estão os

amigos jaraguaense Inacio Carreira, Adriano Marcelo de Souza, Carlos
Schroeder. Volto ao assunto!
**

A médica jaraguaense, Dra. Elen de Mais, parfíclpará entre os dias seis e nove de
junho, em Brasília do "V Congresso Triológico de Otorrinolaringologia", no Centro de
Convenções Ulisses Guimarães. Na ocasião Dra. Elen ministrará cursos de botox e de
rejuvenescimento, com platéia de mais de 3.500-profissionais.
**

No próximo dia 27 de abril, secretários e diretores da prefeitura de Jaraguá do
Sul, se enfrentam para revanche no campo de futebol suíço, anexo à prefeitura.
Na primeira partida os comandantes do paço municipallevaram a melhor. Quem
viververá!
**

De 20 a 22 de abril acontece a Festa do Pescador do Distrito de Sahy, na Vila da Glória,
, em São Francisco.
**

Esta noite a Moinho Disco Clube abre as portas para receber a excelente banda
"Os Chefes", a mesma que agitou a 5° Feijoada do Moa, ano passado. Festa
imperdível!
**

Já amanhã, mais conhecido como sábado, na Momma, em Pomerode o frege será
comandado pela banda Mr. Einstein e dos Dj Johnny e Theo.
**

E meu abraço de hoje,-cheio de energias positivas, 'vai para o camarada e gente'
boa Rafael Nazzário, com quem é sempre muito bom trocar idéias!
**

Hoje se realiza o casamento no civil do casal Michele Giese e joa�

Carlos Kuze.

A bonita filha de Lourival e Lorita Zanotti Karsten, Luciane Priscila
Karsten, na ocasião da colação de grau em Odontologia, pela
Universidade Federal de Santa Catarina, dia 13 de abril.

.� s;;If;'''
(47) 3370-6845
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