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O projet llde lei' que veda a prática do
nepotism na Prefeitura e Câmara vai ser

, votado el, primeiro turno na sessão de
il amanhã. garantia é do presidente da

1
Casa, Rue- 110 Gesser,(PPj, que assina o

.

PL junto c o vereador Eugênio Garcia
���,���, (PSDB).

.PELO BRASIL

Lula lança PDE

1 e fala em século
da educação
o presidente Lula (PT)

lançou oficialmente,
ontem, em Brasília, o PDE

(Plano de
Desenvolvimento da

Educação). Na solenidade,
disse que o programa
coloca o Brasil no "novo No plenário da Câmara de Vereadores, está tudo pronto para a votação do projeto que pretende pÔr-fim ao nepotismo em Jaraguá do Sulséculo da educação". .83
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Sistema reduz
risco durante
vazamento de gás

, 23° 28°
MíNIMA MÁXIMA

A empresa jaraguaense
Planeta Água e Ar Projetos
Ambientais criou um

equipamento que reduz em
99,8% a possibilidade de
acidentes.causados por
vazamento de cloro gás em
estações de tratamento de I

água. O sistema opera em

Timbó há dois meses e está
sendo avaliado pelo Samae
do município.
• 5

Sol com muitas nuvens

passando a chuvoso à tarde.
A chuva não pára à noite.
.86

CassuU

AdV,'OgadOS' AI.OCJadJol.,OAI$! se 397199

{47J 3371 7511
Advocacia Empresarial-·"""'Pi·V'···v��·

Marisol investi 1

R$ 20 mi em

ações em 2008
Marisol vem tentando

se afirmar como gestora de
ações de responsabilidade
social. Em 2006, a eml?res8
investiu quase R$ 20
milhões em ações na área,
acréscimo em torno de
30%.•83

Piazera garant
que obra na

Figueira é legal
Moradores da Rua

Ângelo Tancon, na Ilha da

Figueira, garantem que nã
vão retirar a estrutura
instalada no local, que

. transformou a rua sem

s'�da'nuffi cbndorlliij!o_:.
Vereador questiona
legalidade da obra. .5

HUMANA
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��o'momento em que (l

, ��,rnádor Luiz Hen.:·iquel��a sua segunda mlSS�O no

E�&rió.r neste segundo ruanda
t��� Fiesc passa a divulgar os
res\J1tados das missões em

p�e'�ariais feitas li Alem;lnhl l�

à lndia. Com a primeira Nação,
temos laços étnicos e culturais

qqe nos ligam historicamente
a���alemães.
��Com a Índia, estamos
"»,

'.

ir\ittando uma parceria, que
n8" caso de nossa Região tem

como ponto forte a abertura
de negócios pela Weg naque
le país. Portanto, é ponto para
Santa Catarina quando os

1.< d
-e-s ,

reptesentan te s a r iesc
.8j .

garantem que o balanço '.' l

BV... ,". .

missao a Ind18 fUJ '1(, .

cerre- o início dl .

eHremamen l \.

elB'momento oportur.o.

Í��ia .cresce rápido e o Brasil

eiit,á ampliando seu rclaci= '1·

5t '

, J

Oj� ;;" .s .

.cc.
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OPINIAO

Com a índia, estamos
iniciando parceria, que no

caso de nossa Região
tem como ponto forte a

abertura de n�gócios pela
Weg"
menta com esse mercado,
onde se percebem muitas

oportunidades de intercâm

bio comercial, na avaliação
do presidente do Sistema

Fiesc, Alcantara Corrêa.
No último dia da visita à

capital Nova Delhi, a missão

da Fiesc se reuniu com a

,;ireção do Índia' Trade
�)((j,L,()"ion Organization

� ''OJ, o principal órgão do

6.)vcrno indianopara promo
ver o comércio exterior do

país. Agora a federação avalia

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

a possibilid e de participar
da 27ª edi da India Inter-
national ade Fair, maior
feira comer ial multissetorial
da Índia e gunda maior da
Ásia, que erá realizada em

novembro. evento é orga
nizado a ualmente pelo
ITPO na apital indiana, e

a participação de
O mil executivos
mundo..
contato feito pela

Fiesc fa' om a Federação das
Câmar: ' de Comércio e In
dústri a Índia. A Federação
reúne cerca de 500 entidades

empresariais, cujas empresas
fília s empregam mais de 30
mil es de pessoas.

elos números, pode - se

p ceber a importância do in

t câmbio que agora se inicia.

cujas portas foram abertas
atamente por uma empresa

Jaraguá do Sul e Região.

�y'alqueJ menina que começo ontem, que não tem nenhuma bagagem, pra fazer uma
serveteira na novela diz que vai fazer 'laboratório'. Não sei arte. Essa palavra está
b�nan'zada. Está tudo banalizado na verdade". <'.

S�'�ton Mello, ator, disparando contra a nova safra de aspirantes a atrizes �1 banalização da tevê.
• l'

j'A's mulheres são maioria na população catarinense, mas somos apenas três deputadas
entre os quarenta eleitos para a Assembléia. É uma oportunidade de mostrar a capacidade
º-ªs muneres.sea na gestão pública ou na iniciativa privada, e deixar a marca feminina
no comando doLegislativo".. .

Ana Paula Lima (PT), deputada estadual, ao assumir a presidência da Assembléia Legislativa até 2 de maio, e
se tornar a primeira mulher em 135 de atividades da Casa.

.Adilson luis Bornhausen
Integrante do Departamento
de Planelarnento Tributário da
Cassuli Advogados.

r.. Tendo como principal obje
tivo o incremento da geração
de empregos e renda, (' T-\'SCJ
Estadual instituiu atrsvé: c.a
Lei nº 13.992 de 15 de Ç,;_ ;c·;,· '0

f c

de 2007, o Programa r .(l-

emprego, que mediante a con ..

ditsão de tratamentos tributá
.

ri€;s diferenciados aplicados ao

Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, propor
ctdnará o incremento das
atividades e a promoção elo
desenvolvimento de empre
endimentos situados neste

estado ou de aqueles que aqui
vFnham se instalar.
-( Os benefícios concedidos

pela referida Lei, abrangem os

setores industriais, comerciais,
delgeração de energia \: p, .rtuá

'rios, e, tratam basic�llnl..'.lI1.l· t:

»ossibilidade dos contribuintes
diferirem o pagamento do
;�'1 �asto em determinadas
( perações promovidas tanto no.

, .cado interno como nas

operações de importação, assim
como, de promoverem, em

determinadas condições, a

utilização de seus saldos
credores de ICMS registrados
em conta gráfica.

O enquadramento do Pro

grrma dar-se-á mediante a

formulação de um pedido
dirigido ao Secretário de Estado
da Fazenda, instruído, entre
outras exigências, de um projeto
detalhado do empreendimen
to, que demonstre efetivamente
seu desenvolvimento em prol
l " lbjl tivo principal do Pro.

Neste sentido, o grupo ges
tor do Programa Pró-Emprego
avaliará os projetos das empre
sas interessadas em aderir ao

programa e desde qu� consi

derados prioritários ao desen-'
volvimento econômico, social
e tecnológico do Estado, e, que
resultarem em geração de em

pregos, emitirá parecer favorá
vel ao deferimento, recomen
dando o tratamento tributário
diferenciado solicitado pelo
contribuinte.

Assim sendo, diante desta
oportunidade de obtenção de
tratamentos diferenciados em

termos de ICMS, os contrib�in
tes deverão avaliar suas operações
e seus planos de investimento,
para que possam se benefícíar de
mais esta desoneração fiscal.

Diretor: Francisco Alves

I Ii) f�CAVERSAN

Quando a culpa
é dos outros
"Ele estava muito deprimido."
A frase é de um dos
dezenas de psiquiatras que
foram ouvidos no afã de se

explicar a sandice do rapaz
coreano que matou mais de
30 colegas de universidade
nos Estados Unidos. Uma
das características mais
cruéis dessa doença de
tantos sintomas é

justamente o sentimento de

culpa, diante da.
incapacidade de entender e/
ou enfrentar o mundo.
Difícil? Muito, ter que
conviver cotidianamente
com tristeza, a quietude e o

afastamento das pessoas.
Mas, daí a comprar duas
automáticas e sair atirando
em estudantes porque a

culpa é "deles", "eles" são

responsáveis pela solidão e

pela tristeza? Deprimido ou

não, entretanto, uma coisa é
certa: ele fez. aquilo que fez

porque tinha duas armas de
última geração nas mãos

compradas com a maior
facilidade do mundo.

<€i!Jma,lalne,dOI,I.fOlha.bIOQ.UOI.com.b, 4Jcava,aan@uol.com.b,

ri CARTA DO LEITOR

Fé na vida

Fé é uma força mágica
que move nosso mundo. Sem

conotação a crenças reli

giosas, mas ao ato da fé pura
e simples. É a confiança nos

resultados que esperamos, a

certeza das coisas que ainda
não vemos, sobretudo' a
atitude de acreditar na vida.

Vivemos porque acredi
tamos na vida, e também
acreditamos nas pessoas.
Nosso trabalho existe porque
cremOs que o outro ser

humano que nos procura,

fragilizado, . triste, aos

pedaços, no devido tempo,
vai se recuperar. Vai achar a

solução perfeita que pensava
não existir, vai florir nova

mente, tal como as flores da

primavera também se

recuperam das agressões do
inverno. O brilho, o viço e a

intensidade das cores não

morreram, estavam espe
rando a hora certade surgir
e encantar.

As pessoas também são

assim. Horas tristes e an

gustiadas dão lugar a alégria
e contentamento, e aquele
brilho no olhar apenas varia

de intensidade. Furacões

que se levantam dos oceanos
e sacodem as profundezas
silenciosas dos mares com

seus redemoinhos e, em

fúria, destroem. navios e

tripulações também variam

de intensidade e tornam-se

aquela mesmíssima brisa
mansa que acaricia as

tranças das crianças que
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Dengue vence o

verão no Rio J

o verão acabou há muito,
1

mas não há o menor sinal de
que os casos de dengue
poderão baixar dos atuais
6.500, que crescem à média o

de 65 ocorrências diárias. )

Ajudam a expansão da

doença os vazamentos da )

rede da Cedae, o tipo de
combate executado pela
prefeitura e o medo que toma 11
conta de grandes áreas da
cidade. Nos arredores e

interior de favelas os

vazamentos produzidos por
centenas de ligações
clandestinas de água na rede
da Cedae são criadouros

poderosos do aedes aegypti.
De acordo com a secretaria

municipal de Saúde, a

concentração de casos se

distribui pelos bairros de -

Paciência, Bangu, Tijuca,
i

Jacarepaguá e Barra da Tüuca
)

Assim,' enquanto o mosquito
)

não morrer por ação da

natureza, continuaremos com J

a dengue zumbindo nos

ouvidos. Resta-nos rezar pela 1

chegada do frio .

o

<€i!Jpontaaa,ea'lnomlnlmo.lg.com.b,

I Portapara a" India
�
I

A arreca�>';-' a CPMF será de R$ 35 bilhões em 2007. A contribuição é

mprescr � : L 2: a :,(:abiHzaç�orpos·,projetos e des çastos çjp governo.
Você sô i:iO'C:3tz,lr9Ctuzi'r isso se tiver uma outra tente de financi:;lmento" ,

r,

',)j::_ ,hLl ,d;l:jI�J. .'<: j ':jll nnlftlrr orr ,·!i',iO.vnl, Hl� .j,�l�lJ� ... (J!>.,..1lJJ1JC,{lU,j

GUioo iVIar!H';)�;;:, ministro aa Fazenda, mudando ocíscuso da semana.passada, quando afirmou
que poderia 112,'0:' ncução no pagamento da contrlbuição sobre empréstimos bancários, de
formáescalonaua, até 2010.

.
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Il�ni;jt!iINÊS DOLCI

Comprar pelo
celular?
Tem aumentado o uso do
celular como terminal
bancário para pagar
compras. Ao usar o sistema,
o comprador recebe uma

ligação em seu celular, onde
uma voz o orienta sobre a

compra, pedindo a digitação
da senha previamente
cadastrada junto ao banco
onde o usuário tem conta.

Após digitar os dados da

operação e a senha' pessoal,
o pagamento é confirmado

para o estabelecimento e

para o usuário, em tempo
real. Por mais que as

empresas garantam não
haver prejuízo no caso de

clonagem ou roubo do
celular, é preciso cautela.
Será que os recursos para
in1b'ir 'fraudes são

1

realmente
eficientes? As empresas
alegam que a senha nunca

chega a transitar pela
Internet, e que ela não fica

gravada no telefone, o que
impede que seja conhecida

por terceiros. É torcer para
que funcione!

•. Oscar luiz Maba
Coordenador do Centro de

I

Valorização da Vida
osluma@netuno.com.br

brincam em torno de suas'
casas. É a maneira de a

natureza agir e a vida fluir.
Duras ou eternas, efê)

meras ou passageiras, a vida;
é assim. Um universo de

ambivalências, conflitoSI
simultaneamente existindo,
consumindo. A natureza é a'

vida, e é sábia, pois trabalha'
sempre para a mudança, a

renovação, a evolução, o

melhor. E o que nos move é

isto, acreditar que o melhor
ainda está por vir, apesar de

tudo. Trabalhar e fazer tudo
o que nos é possível agora,
pois o processo é irreversíveL
Da fria madrugada à ensola'
rada manhã de nossas vidas
é questão de acreditar, de

esperança e fé.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1 ,680 carac. Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, CaiXa
Postal19. É obrigatório Informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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VERSÃO: PARLAMENTARES JUSTIFICAM NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS DE CONFIANÇA

Vereadores dizem ser a favor de

projeto contra nepotismo cruz
�Mas autor é' criticado

por acusar colegas e

lançar proposta antes
de buscar assinaturas

CAROLINA TOMASELLI
GUARAMIRIM

O projeto antinepotismo
proposto pelo líder de governo
na Câmara, Luís Antônio
Chiodini (PP), e divulgado
ontem em primeira mão pelo
O Correio, repercutiu entre

os vereadores, Na reporta
gem, Chiodini desafia os co

legas a assinar a proposta de
emenda à Lei Orgânica que

proíbe o chamado nepotismo
cruzado, quando o prefeito
contrata parentes de verea

dores e vice-e-versa. Dos
nove parlamentares, apenas
dois - Maria Lúcia Richard'
(PMDB) e Osni Bylaardt
(PMDB) - não tem parentes
em cargos de confiança.
O líder da bancada" do"

PSDB, Marcos Mannes,
contestou as declarações de
Chiodini, que acusou os

colegas de ir à tribuna para
'criticar o nepotismo, sendo
que eles mesmos têm parentes
em cargos de confiança. "Vou

-

votar a favor, mas quem está
usando de demagogia é ele
(Chiodini), que não assinou

Proposta de Chiodini repercutiu e deve permear as próximas sessões
, o nosso projeto e agora entra
com outro sozinho. Por que
não nos procurou para assinar
a proposta?"> indagou Man
nes.

, Em outubro �l�' 2006, o

tucano e os vereadores Evaldo
Junckes (PT) e João Deniz
Vick (PMDB) entraram com

um projeto proibindo a con

tratação de parentes. O PL foi

arquivado porque somente

um dos integrantes da
Comissão de Legislação, Jus
tiça e Redação - Evaldo Jun-

ekes - exarou o parecer "Se
Chiodini é contra o nepo
tismo, deveria ter cobrado o

parecer do Alcib�ldo (mem
bro ,�,q,ii_çº.mj�§'ã.oJ"\' disse.
Mannes, acrescentando que,
ao contrário das afirmações
do líder de governo, o projeto
anterior. também vedava o

nepotismo cruzado, em seu

artigo 6°.
O tucano também afirmou

que seu cunhado, Marcos
Zanotti, em cargo de confian
ça na Secretaria de Planeja-

Confusão
Os vereadores de Jaraguá

do Sul demonstraram mais
uma vez que desconhecem o

processo legislativo. Na

segunda-feira, ressuscitaram o

projeto de lei ordinária que
põe fim ao nepotismo -

arquivado na semana anterior
. e apresentaram outro de
emenda à Lei Orgânica. Se
não bastasse a tentativa de
analisar duas propostas sobre
a mesma matéria, não se

entenderam sobre o texto.

Será?
Depois de quase cinco

meses de meio expediente e

de um mês de férias coletivas
na Prefeitura, o secretário de

Administração, Marcelino
Schmitt, está novamente de
férias. Nos bastidores,
Comenta-se que retornou a

Manaus, onde é funcionário
da agência bancária' HSBC,
pàra não perder o vínculo
empregatício.'

Interesses
Avisados pelo vereador Pedro

Garcia (PMBD) da bobagem
que faziam, decidiram arquivar
o projeto de emenda à Lei

Orgânica. O que se percebe é
um açodamento por parte de

alguns e a preocupação de
outros como fimdos privilégios.
Os primeiros querem mostrar

serviço, embora em adminis
trações anteriores tinham
parentes em cargos comissio

nados, e os outros manter a

boquinha.

Projetos
ACâmara de Jaraguá do Sur'

aprovou o projeto do vereador
Jurandir Michels (PV) que
cria o programamunicipal de
saúde vocal para os profis
sionais de educação. Também
a proposta da vereadora
Maristela Menel (PTdoB)
que obriga as empresas de

)

construção civil a projetarem
imóveis para captar água, da
chuva.

o

O CORREIO DO POVO

Primeira votação do
nepotismo é amanhã
JARAGuÁ DO SUL

O projeto de lei que veda
a prática do nepotismo na

Prefeitura e Câmara vai ser
menta, foi nomead votado em primeiro turno na
e pelo PP. "Não f sessão de amanhã. A garantia
nomeei ele. Fizera é do presidente da Casa,
me prejudicar. Rudolfo Gesser (PP), que

assina o PL junto com oguiçâo", declarou vereador Eugênio' GarciaN o mesmo racio (PSDB). A proposta estava
vereador-Evaldo jun prevista para ser votada.
apresentou sua versã· sobre a segunda-feira, mas foi adiada
nomeação do sobrin o para por conta de pedido de vistas
função comissionada. Estou feito pelo secretário da Mesa,
tranqüilo, porque m so- Jurandir Michels (PV), que
brinho está há nove nos

deverá apresentar emendas.
Segundo Gesser, o projetotrabalhando cedido para o

estava incluído na, ordem do
Fórum. Ele é filiado ao P L e dia, mas foi retirado da pauta

, não foi contratado pelo ! L, porque o presidente da
mas no governo de Arttô'o 'Comissão de Finanças e

Zimmermann (PMDB). N Orçamento, Pedro' Garcia
tenho comprornisso' con (PMDB), não havia exarado
Peixer", declarou o petista o parecer. Como os outros-dois
rnanifestando-se a favor do integrantes da comissão - José

Osório de Ávila (DEM) e
projeto de Chiodini.

!
Eugênio Garcia .. deram os

J á Maria Lúcia Richard. pareceres, o texto pôde ser

(PMDB) defende que, ao incluído na ordem do db
,invés das discussões dô assim que foi aberta a sessão,
projetos proibindo o nepo- afirmou o presidente.
tismo, os agentes públicos Ontem, Pedro Garda
deveriam se ater ao que explicou que não exarou o

parecer porque o PL, deestabelece o artigo 37 da" número, 49/2007, foiConstituiçãó 'FederaL·"Um arquivado no último dia 19.
dos princípios da adminis- Segundo ele, na sessão

, tração pública é a impessoa- daquele dia, foi lido
lidade. Não precisaria desta requerimento assinado por
polêmica se a Constituição Rudolfo Gesser e Eugênio
r íd P .

Garcia pedindo o arquivatosse segui a. enso que' ?Jltes
da lei, vale uma ação. Ql\Uem menta do projeto. "Já na

segunda-feira, o presidenteé contra o nepotismo que (Gesser) informou que oconvide seus familiares a
�

projeto seria apreciado e quedeixar os cargos de confian- a Comissão de Legislação
ça", sugeriu a vereadora. arquivou o outro a proposta

_. -- I;b
Michels pediu vistas ao projeto '1 SIr
de emenda à Lei Orgânical', 2
continuou o vereador.j,
referindo-se a outra proposW
antinepotismo que estav,:g
tramitando na Casa. '.JJfl

Pedro Garcia inforrnoú'"
também que o projeto de IM:l
só vetao nepotismo no Podéi'?
Executivo e que, portanto, 6511
vereadores ficam livres par1J5
ter parentes em cargos de
confiança. Neste sentide=
afirma que vai entrar com
emenda estendendo a prm�
bição para o Legislativo. ''A
prática do nepotismo precisá,
ser combatida com projetos"
que contemplem todas as
esferas da administração
pública", declarou.

O presidente da Casa
informou que os vereadores
têm até amanhã, aomeio-dia;
para apresentar emendas fib!
projeto, que 'no período cl't£
tarde será então analisa�9j
pelas comissões e votado em,
primeiro turno. Para aprov�i,'
são necessários seis votos ..

(CT)
'D't! .

Surpresa
Ape$ar de o pi:efei�iQ de;;

Schroeder, Felipe Voigt'(PP),
garantit'que>hão>éstá'§"éndo
negociada a criação de um,
frentão pátà, disputat a�,'
eleições mUlqicipai$ de �OO8.
Nos bastidores, asconversas
eS,tão bast·a)"j,tes avanç�das.
Mas, para surpresa, o PMDB
fica de.fora.

00

Nada a declarar
,

�

Pegou mala jogo de empurra-empurra patrocinado pelo
diretor do Departamento de Educação da Prefeitura de

,
Massaranduba.: Vilson Eichstadt," e pela funcionária d@
Núcleo Jurídico; que se identificou apenas como Franciele,
sobre a recusa, da Secre'taria de Educação em aceitar �reingresso do professor Rodolfo Stringari. ' "l
Além de não esclarecem a situação, ainda fizeram pouco

caso da reportagem. Mas não conseguiram esconder a
motivação política no episódio. . ;�j

"

I)

Pesquisa ',]

AUm político de Guaramirim encomendou pesquisa.'
para s�ber em quem o eleitor não votaria para prefeito em:hipótese alguma, em 2008. A enquête, porém, apresento�J
apenas duas possíveis candidaturas, o que provocou a irIa] I
do pré-candidato do PT, vereador Evaldo [unckes, o PUPQ;I
(PT). "Quem encomendou a pesquisa a fez para satísfação.í
própria. Se quisesse realmente ter uma base, teria colocado>
todos os potenciais candidatos", criticou. ;:lB

I

:;0

Beneficente ·n:>

.25o Projeto Cidadão, realizado no último domingo, 22, e�,
Guaramirim arrecadou meia tonelada de alimentos não
perecíveis, que serão distribuídos para famílias carentes>,
Segundo os organizadores, o evento, que reuniu cerca de;
800 pessoas, "além de incentivar a prática de esporte e dab
cultura, deu um exemplo de cidadania". oi I

Apoio-
Prefeitós da região. assina

ram manifesto em apoio ao

retorno do ex-gerente de
Cultura, Turismo, Esportes e

Lazer da Secretaria de
Desenvolvimento Regional,
Jorge Luiz da Silva Souza, à
estrutura do órgão. Afirmam
que Souza desenvolveu "bom

.

trabalho, sendomerecedor do
cargo"

Aposta
o jornalista Paulo Henri

que Amorim diz que o presi
dente doTSE,MarcoAurélio
Mello, "como se sabe, tem
uma fixação no mandato do
presidente Lula" e quer cassá
lo. Mas diz que a chance as

chances de o ministro cassar

o mandato de Lula são as

mesmas de o Alemão perder
oBBB.
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NA CONTRAMAO: SETOR TEXTIL DESPENCOU 5% ENQUANTO � FABRICA JARAGUANSE CRESCEU 3,4�r�n�a contra gr.pe
"

IIlj I

SOCiaL·:li�mJ!d.I�·eemeça ,"8\5' ,
'

>�:�_��;�..
r

.. ;�.�, �

;_'I�� �.(
,

, -.: �
-

�

"

'5'��A'áÃGJM,DO-SUl '

_

' ',4J�::::;�:6}'·-;"'.':;'r'· ,

"

,

, �"�:f},'i' : '!?àW'que, têm filhos com
PlEAD AAGAllI/OGP ':>��i.(iciàé:in.tre· seis -meses e

'I"'''' ", ',' ','I'

��j.���;t1iéb.· .anos: já' podem se

';;:;;,:'-p'i:�a�·àrq-;,àt'a leva-los às

:�;,t,iritdaJ�·s .'de' ,'saúde de

:¥�ry�àf���.<,(�ro::,Sul. É "que
:,;.._-,..;- ......_- �._... ";-#"'" ,,'

'

.. .,-..
•

'tcomeçá êm pouco mais de
'

.""";� "',\.. ':..

·,:;$",iurur:-se.rn.ana á Campanha...4__ � ',.1.:-" '

1��:��'ii�t1t{�p>?e Vacinação'
- "'M·,lt.·' , -;...,";'11;:.,r itíl .,• '" i-0l:.n1"igl'lH""l' ntan ."

' ,

.'��'�f" ��"':í;,., _';".
.,.'.. -' "

.

r\��,,� ·Nd� arro- i'�assado '5.480

:���iirli.tlç<1s fórâni imunizadas.
r.. �., < • _""", ." l' ., './

��V�\PM-à:\��te" 'a,expeCtativa é de
, ':����e'::à��n,u:�ero "de dose�

'(�: '��Ç;��hd�as 'fiq_u� .semelhante,
.

� :,,:tJ:�teúcl§�99àdq��tid�s 5;5 mil.
.

',.,,;;,;dêlas<;:,: A',vacina está

:;i:a\�tit;'�e[ ��,'14 dos 20

'�t:�;iP6it6s.�xi-$téfltes da cidade.
(.?t.�l 1i��ni�''essálista os dos

:�ilié��,]3àh:â�d6,Rio Cerro,
!,J�£��;d?a'ribardí, Santo,
�s t�y;�'Q;; ��;g.Cerro, Vila ,

" .,' Vá�J�ãõ' l),Ç§$oa;,VilaRau,

���;�£:,ht;<:r;, .:
,

quaseR$ 20milhões neste tipo
de atividade. Isto corresponde
a cerca de R$ 3 milhões amais
do registrado no ano anterior.
Somente em humanização do
ambiente de trabalho, trans
porte, alimentação, saúde,
educação e segurança dos
colaboradores foram injetados
R$ 16 milhões. Isto indica
acréscimo de algo em torno de
30% relativo aos dados
demonstrados em 2005.

O restante dos investi

mentos de caráter social
serviu para apoiar, por

exemplo, projetos sociais e

de preservação da natureza.
Nisto estão incluídas práticas,
que resultaram na obtenção
do certificado de ISO 1400 i,

�Café com Arte' da

Ajap acontece hoje
Durante o evento os partici
pantes poderão conferir duas
exposições: "Os Trigais". da
artista Rose Borgmann" e

"turma do quadrinho", dos
alunos.

Além disso, quem for até
o Beira Rio tem chances de
sair com brindes produzidos
por associados. Entre aqueles
que deixaram a marca nesses

materiais estão Valdete

Hinnig, Marlene Mann,
Marisa Kalfinann, Paulico e

Chan. (KE)

,
.

Marisol divulga balanço
referente a ações d 2006

Ilha da Figueira, Três,'Rios "lO
do Norte, Santa- Luzia, 81 '

E:tníd� .Nova, �la Lalau e

S�Sao LUIS. , "
"

,

V.al� .lembrarainda que o rni
"Dia D" da campanha

.. acontece em 5",de maio; na �I '

Praça Â�gerõ '; Piazera, IR

Centro, das '9h30 'às 17h.
Depois dísso, '�té � sexta- \

feira,' 18" �s.crianças deve� �BI
ser levadas :às: úiridades de '111

saúde durante o horário de U ,

.atendímento eSPedfí�o de "� 9

cada um delas. .: :', Ihl

POLIOMIELITE.:,..Além llWI

da antígrípalj os .pais com 811

filhos entre .zero e quatro u�'
,

anos já podem ficar atentos �1'

à campanha contra a
lJ( e

poliomielíte, Ela inicia em
mi

,

junho .e 'a,meta .é iml,lnizar)1
95% dã,�pulaç�t?jT;l&rntil,o)
que cOITespo�qe a quase 10 �J

mil crianças.' Em '2006
participaram 97%.,' (KE)' 1m

.....
.

Giuliano Donini frisou que o mercado não induz ao crescimento, mas a política interna de gestão sim
t,

.,. l'Empresa' investiu
quase R$ 20 milhões
em atividades "deste
tipo no ano passado

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL

Com poucomais de 6,3mil
funcionários e presente em

três estados brasileiros, a

Marisol S.A. vem tentando se

afirmar como gestora de ações
de responsabilidade social.

Exemplo disso é o resultado do
balanço anual, divulgado
ontem por Giuliano Donini,
diretor de marketing da

empresa.
Em 2006 o grupo investiu

JARAGUÁ DO SUL

A Ajap (Associação [ara
guaense dos Artistas Plásti

'cos) realiza, hoje, a prim:eira
,

edição do "Café comArte". O

objetivo é arrecadar recursos

para manter as atividades,
responsável por atender 20

crianças combolsas de estudos.
O evento acontece no

Beira Rio Clube de Campo, a
partir das 15 horas. O ingresso
custa R$ 12 e pode ser

=eservado na portaria do local.

...�/,;

d�-gestã:o'ambiehtal, para a

unidade jaraguaen-se da
Marisol.

Para garantir a manuten
ção deste tipo de conquista,
a eI�presa também fez
investimentos na área que<'

trata dos recursos naturais
(:

usados no parque fabril. O
ano passado teve como

mérito, segundo o balanço,
a intensificação das ações de
tratamento de efluentes, A
remoção dos produtos
químicos verificados na água
utilizada no processo de

produção chega, hoje, a 93%
contra 88% em 2005.

Já na parte social, foram
gastos R$ R$ 2,3 milhões em
ações desenvolvidas para a

IIIAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OVJ��f;iÇ������qg�-,EM VAZAMENTO É TRANSFORMADO EM PRODUTO DE LIMPEZA

E·C}t;;i�r;:'�I_ento reduz risco de acidentes ambientais
:�< <���.�� :��: /: u: :�:$��//:�����'J';('� <.

'lO crtadfif,'-'"
,- c,'

;;·\f.:·;�pibi�ntais provocados por
, ,

"

,-

'

:;_:_,,' vazamentos acidentais. Nas
S1 ar

t: ,:� .".-,,};,)i,4�iê::stàções de tratamento, o

s� pera n _ j: _:,. :"(;;,:',�,": _'.:::';';, X, tJbro gás é usado para desin-
mi imU6 p!:'����m'��S ;:, :'�;;:'J��ç�o da água, eliminando

,

"

,:' !,�__ ,_;';:' �'_\::i}<:,:,:,�€.c.',<'
,-

t)9,ssíveis bactérias e fungos.
AIANizA�;�',�:r,";: :;',;:::, :_.,) ;,i::' jorge explica 'que' o

�AA;'9�C��'<t�;:!:::,:},j\- .-,/:-',qbjetivo do equipamento é
J� -:-�' /": ":�"'�.,,::',,:> ,;.';;_: ,::"_ .reutilizar o gás eliminado no

A,' "e�#�s�J,��â�a�n,:'s{{.,�,�'eio' ambient,e, tra�sfor-lR! aneta!:�'r;sí\t; -'&tI�w�'" '.mando-o em hipoclorito de
�I mhien.t����tjn<�:;doro (água sanitária) para a

uP) equipanletj�t�,��%�,iUi;' :liropeza do próprio sistema. O
'I� 9,8% a;,nb��;f;id!l:d¢ �J:k', ,;hipoçlorito também pode ser

lilt add�n�es Y';�it:S'ad9-s', pi)r: .misturado à água, realizando
l!�1 azam�nto::dê?�l<m?ig� �m:" á desinfecção da mesma
B11 estaçõ�é4e"�tà��J;Q(�e' , ,'� forma que o gás. "Até hoje
u�' '�a. O/�N���hia� '9oç; :

:

não existia nomundo solução
5ql pera' ��,.,>d9!:S:"�*'$tiS :n-a'

-

:,para 08 riscos que o cloro gás
3J, estação,� !.!��âlll�#lt{1 :;_,�

,

,"oferece ao meio ambiente e

mi iinbó,:e,está��li$id(),::)&O ser humano", comentou
j elo s��f:ª���ctPi�/�,(: jorge. Além de Timbó, Blu-
) O'ideai�dti£_qó:':PrQletó� ,;:: .menau também tem interesse
410 orge Per��f�������-�>em instalar o sistema. -

e clorúj'á�;:�tairetOt, da '_,:; ,- Para desenvolver o

110 empt��,�tlldQu���4tt:: '_projeto, o técnico contou com
li eis anos á n¢t.¢ráljZ,a_ÇáQ:&

'

a parceria do Laboratório de
Ú 'ás <'-aítarJl��,cotrostVo ::<t; ,fluidodinâmica da Furb

, " �::: ..�,,%.,�.,:\... :.-..: "r·:.J. ""1"./"',,," ".

lG ara re'du.rlt-;:;�':hn-paCtos -' �(Universidade Regional de.,.>"i�;' •

"i'� •

,....,

REGIAO

c:

Blumenau). O equipamento
foi projetado com capacidade
para neutralizar um cilindro
de gás cloro de 900 quilos.
Toda a estrutura é feita de
prolipropileno, garantindo du
rabilidade ao material. O peso,
tamanho e custo do "Neutra
lizador 900" varia de acordo

-

com a estação de tratamento
em que ele será instalado.

-

O diretor-geral do Samae,
Luís FernandoMarcella, disse-
que a ainda não está prevista
a instalação do sistema no

município, mas que a autar

quia têm interesse em adqui
rí-lo. "Até agora é a única so

lução conhecida que se mos

tra eficaz na segurança dos
operadores", comentou,
informando que o Samae
conta atualmente com sis
tema de contenção de gases.
PERIGO - Além de

causar corrosão, o gás cloro
pode, quando inalado, causar
lesão nos pulmões e provocar
asfixia.

QUARTA-FEIRA, �5 de �bril de 2007 I 5

CESAR JUNKES/OCP

Técnico Jorge Pereira explica benefícios do "Neutralizador 900", que pode ser instalado no município

JARAGUÁ DO SUL

O vereador Terrys da Silva
(PTB) vai a Florianópolis para
reivindicar a instalação &
uma unidade de coleta de
sangue para Jaraguá do Sul.
Hoje e amanhã, ele mantém
audiências com o dire tor
geral do Hemorrede de Santa,
Catarina, Guilher�e Geno
vês, e com o secretário esta

dual de Saúde, Dado Che-.
rem, para quem vai entregar
uma moção sobre o pedido.

Terrys também vai visitar
os gabinetes dos deputados
Nilson Gonçalves (PSDB),
Kenedy Nunes (PP) e Nar
ciso Parizotto (PTB). Ontem

o vereador visitou o Hospital
e Maternidade São José, em
obras e onde está sendo cons
truído um espaço para abrigar
a unidade de coleta de san

gue., A obra, segundo ele,
escará pronta dentro de 90
dias. "O hospital está de para
béns porque anteveram esta

necessidade, mas também já
estão prevendo problemas
financeiros para implantação
da unidade", disse, lembran
do que atualmente a doação
de sangue só pode ser feita
em Joinville, o que repercute
no número de doadores, que
vem diminuindo substancial
mente.

N a visita à capital, o

,"I

;1 rar;t:, �;.;; �£)c�:� elhof [:, �:: ç''á ,�,: ,c,

I rot�����:'m�f�t� ..
,

jj e tr�,Ii':.";c'j. ,.'�-}\-'_, ó, ";�i��e' <"O portão cerca as últimas cinco casas da Rua Ângelo Tancon
iJ caS�'f'�:;'::' ,�lêtri " ,ção de outrossemelhantes. parte da secretaria.

lOb's ,l?a�!� --,"J:;".' ,::'�!-�: '
" O secretár,io de Urbar:is- O Correio do Povo tentou1� ra,�c��,�"���f:'�ti,s;� ',:',t:IlO, Afonso Piazera, tambem ouvir o responsável pela Cu

rr ufdà h:t��!;\i/;�:��\�' ,; ',' presidente do Comurb, disse radoria da Moralidade Públi
O\:êiêãd.9.t.]tQ��lI: ': :que o portão "não vai preju- ca do município, Aristeu

J 'no,qU���::�':l�a�., "clicar ninguém e reduzirá os Lenzi, que não pôde atender
o oPro�i��e�,�ã\a_Çãh:"::_gastos da Prefeitura. "Para porque estava em audiência.

�� ara a ,,��:�.ç;scq; :dbi�;:
"

'dentro do portão há apenas 30 O Fórum local informou quej Esse piQr�m-__'���ê:'t1�i;t�ti,"::metros de rua", argumentou, o promotor teria que tomar
� assado �;Câ:m�,i�jls�>' ;'ílpo,stando que a concen- conhecimento dos fatos
urou, a'fit�nd.(),":qu.e::t�q' tração do lixo das casas do oficialmente e ouvir as partes)1 rojetb quê:ki�e:Í:e'ti��Téi;" "'condomínio" reduzirá os envolvidas antes de se

'� �b4c�,n�ta:',d'ii,'�proV�'( ,gastosn�coleta.Afirmouque pronunciar a respeito.� aOdoLegts.�r�'Qpinjãó' .a obra não é ilegal e que, se Também que "provavelmente19' ele, a au'torit -:. o- abre, aparecerem outros pedidos, o, caso deve passar pela1 .,,����''1:' ':: 'J";:,q*�_;'i':');terãoomesm:otratamentopor promotoria". (DZ). , -, '�'. ,,,;.;...-,;.. ,..."'Õj�',,,,'-�� ,1' .y-,
,.:.;.' ','

Vereador reivindica unidade de ueleta de sanqua..
vereador também visitará o

Lacem (Laboratório Central) .

Terrys pretencÍe solicitar ao ór
gão que normalize o envio de
medicamentos para os porta
dores do vírus HIV no muni

cípio. "Ano passado houve
atrasos inaceitáveis que dei
xaram os soropositivos e suas

famílias em situação delicada.
Queremos que, estas pessoas
sejam tratadas com digni
dade", disse.

Ao deputado Narciso Pari
zotto, o vereador também vai
tratar do pedido de elabo
ração de uma lei estadual
para reconhecer Jaraguá do
Sul como Capital Catarinense
da IljlovaçãoTecnológica.

Educadores se encontram para discutir lnelusãe
GUARAMIRIM

Diretores, professores e

estagiários das escolas das
'rede pública estiveram
reunidos esta semana, na
Câmara de Vereadores, para
discutir e entender qual a

função da inclusão. de alunos
especiais nas turmas regu
lares. O encontro, que reuniu
cerca de 65 profissionais de

educação, aconteceu em

parceria com o Case (Centro
de atendimento a saúde e

educação) e Apae (Associa
ções de. Pais e Amigos dos
Excepcionais) .

N a oportunidade, foram'

analisados os projetos .de
inclusão implantados no

município - dificuldades para
ensinar e quais os recursos

necessários para facilitar o

ensino nas diversidades. Se
gundo a coordenadora peda
gógica, Patrícia Thives, desde
o ano passado são feitas

.-"
.

.

reumoes para se constnnr

uma proposta sólida". "Os
encontros acontecem regular
mente. Estamos em fase de
adaptação, na tentativa de
dar a base para as escolas,
pensando na inclusão,
enquanto sistema, enquanto
professores, porque esses

alunos precisam ter um olhar-

DIVULGAÇÃO

Inclusão é tema no evento

específico, direcionado a

eles", explicou.
Atualmente, emGuarami

rim, . existe cerca de 40
crianças com necessidades,
especiais em escolas regula
res. "Sabemos da importância
da inclusão, o quanto ela 'é
necessária .
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Mannes no 'quarto do Papa
DIVULGAÇÃO

E empresa de colchões Mannes, de Guaramirim, está na
lista de móveis que compõem o quarto que o Papa Bento
16 vai se hospedar no Seminário Born Jesus, no centro da
cidade de Aparecida. O Papa {içará hospedado entre os
dias 11 e 13 de maio. O aposento possui 50 metros

quadrados e o colchão Tendence Visco (foto) e o

travesseiro de Visco-elástico, serão os produtos daMannes
em que o Bento 16 vai descansar durante a visita. O
colchão conta com sistema de molejo que proporciona
comodidade e suporte de peso acompanhado com o

conforto da espuma visco-elástica injetada.

Mutirão
AAmobimi (Associação deMoradores do Bairro dos

Imigrantes) realiza no próximo dia 1º de maio o 2°
Mutirão de Limpeza do Bairro. O evento começa às 8
horas na.sede daentidade. O objetivo é.recolbtttodo
o lixo espil. uas do bairro e às n1ârgens da
BR�280.Â tende consCientÍZar ás pessoas
para a necessidade de se tratar a questão do lixo com

atenção e

�

que o lixo produzido nas casas é de

responsabilidade de cada morador. Papelão, Papel,
plástico, embalagens de refrígerantes, água, óleo de
cozinha, vidro, embalagens de leite longa vida, latinhas,

. serão recolhidóspela: entidade ..

• LOTERIAS

• Sena '

concurso: 860

. concurso: 716
09 - 11 - 13' .. l.8. -> 25
28 - 31 - 40 - 43 - 60
62 - 73 - 74 - 75 - 81
84 - 85 - 87 - 96 - 98

concurso: 213
01 .. 03 - 04 - 05 - 08
09 - 1 O - 11 - 16 - 18
19 - 21 - 23 - 24 - 25

_._ Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Físicos Coordenadoria

1I!m...'!I de Licitações e Contratos
lAusllAossw

PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2007
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O' MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, através de seu Seçretário interino de

Administração, torna públlcn para conhecim_ento dos interessados na licitação
acima, que promoveu a seguinte RETIFICAÇAO no item 03 do Edital: Onde está
escrito R-15 lê-se R-13, ficando o item da seguinte forma: Item 03-1 O Un PNEUS

175/70 R-13. As demais cláusulas permanecem inalteradas, inclusive a data de

éntrega dos envelopes e credenciamento das empresas, visto que a retificação não
altera as propostas.
A íntegra do Edital e a retificação poderão ser obtido no seguinte endereço: Rua

. Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul

SC, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 24 de abril de 2007.

ALIRE JOSÉ BERTOLDI
Secretário interino de Administração

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Parceria com Universidades
Dança
A Casa da Cultura de

Guaramirirn realiza no dia 15
de sete ro no pavilhão"B"
do Par rue Municipal de
Event o festival de Dança.
As in criçôes j á foram
aberta ;a todas as escolas do
munic io.: O evento conta

també com apresentação
especi is de grupos convi

dados

O curso de Arquitetura e Urbanismo da Unerj está
desenvolvendo disciplina em ambiente virtual em parceria com
a USp, Universidade Federal de Minas Gerais e PUC do Rio
de Janeiro. A idéia do atelier virtual"Habitar a Cidade 2007"
é reunir acadêmicos das diversas instituições. São propostas

quatro áreas nos centros das cidades envolvidas. Os estudantes
de [araguá podem optar pelas áreas das outras três cidades.
Além do intercâmbio entre alunos e professores, o site propõe
uma reflexão sobre a habitação e o ensino. O espaço virtual

pode está no endereço www.saplei.eesc.sc.usp.br/
habitaracidade2007.

Diversãorabalho do Instituto Rã- ,

o para a Biodiversidade
se mostrado mais uma vez

na televisão.
ORBS�TV esteve na sede
a instituição para gravar o

rograma Santa Catarina em
Cena. O programa vai ao ar

no dia 12 de maio, ao meio

dia.O tema' da semana será

Ecossistemas Catarinenses:
natureza e vida.

Cerca de 300 crianças na

faixa etária dos três aos 12
anos passaram o último
sábado entre muitas brinca-

. deiras. Elas integram dez

grupos de culto infantil,
projeto da Igreja Luterana. O
encontro paroquial aconteceu
no pátio da Comunidade
Cristo Salvador, na Barra do .

Rio Cerro, em Jaraguá do Sul.

Festival

PIERO RAGAZZI/OCP

Stammtisch de Guaramirim
As inscrições para o 2ª Stammtisch de Guaramirim estarão

abertas as partir de 2de maio, na Casa da Cultura "Paulino

João de Bem" e na Secretária de Esportes, Lazer e Promoções
de Eventos. A inscrição custa R$ 50, quantia que será revertida
para' as obras da sede da Apae de Guaramirim. Este ano o

.

encontro será realizado no dia 14 de julho, na rua Geronimo
Correa. No total, serão 42 grupos e a presença das bandas
Eko's Band e a Som da América já foi confirmada. Informações
e inscrições podem ser feitas no telefone 3373�4269 (Casa da
Cultura) ou n3373�5605 (Secretaria de Esportes).

No dia 25 de maio aeon-

.

tece o 13º Festival Estudantil
da Canção. No total seão 51
estudantes de escolas munici

pais, estaduais.' e do ensino

superior, que mostrarão seus

talentos no evento musical. O
festival é sempre no Ginásio
de Esportes Arthur Muller.
� ano passado o evento

contou com apenas 40 can

didatos.

\

<'

Projeto Cidadã.,
No último domingo, a' Prefeitura de Gurartnirim

realizou mais um Projeto Cidadão, va escola Lauro

Zi.rmtP.ematm. Pautado no incentiV'�&prática e esporte
a, o evento d� rtunidade de
e a: co1l'luni tn um dia de

entre: to.Alémddl rildademostrou
seexemplode cidadania, Issopôrqtié,fotaffi arrecadados
cerca demeia tonelada de alimentosn.ão perecíveis. O
público também compareceu de forma expressiva, foram
mais de 800 pessoas.O projeto contou com a animação
de seisbandas da microrregião, além. de um grupo de

Rap.

Sábado, 28, acontece em

Jaraguá do Sul o primeiro
. desfile de moda para cães. O
desfile contará com quinze
cachorros de raças variadas.
Os animaizinhos de estima

ção passarão portratamentos
de beleza nos' dias que -INDICADORES
antecedem o evento, inclu- /

indo sessões. de hidratação,
tintura, pape-lotes, chapinha
e massagens relaxantes. O
desfile acontece no "Banho
& Tosa Amiz.ade'', Rua
Roberto Ziemann, 2756,
Bairjo Amizade, dia '28,
'sábado, das 9 às 11 horas da
manhã. Informações pelo
3275�1887. A entrada será
gratuita .:

Desfilé'

FARMÁCIA FAMíLIA

CONTRATA
FARMACÊUTICO
TRATAR: 3371-7874
3370-9689,
RUA: 25 DE JULHO, 577
- VILA NOVA

Furto
Na segunda-feira, 23, por
volta das 12 horas, na
Rua Cel. Procópio Gomes

.

de Oliveira, em Jaraguá
do Sul, a PM encontrou
uma motocicleta
abandonada, a Honda/NX
350 Saara de placas
MBA-5420, havia sido
alvo de tentativa de furto'
que não se concretizou,
por encontrar-se com a .

roda traseira com trava
_ antifu rto.

Porte
No último domingo, às
2h20,nosfundosna
ciclovia nos fundos do
Líder Club, em Jaraguá
do Sul, a PM realizou
abordagens, no qual
encontraram com um

facão com

aproximadamente 30 em

de lâmina. Ele e arma

foram encaminhados a

Delegacia de Policia para
serem tomados os

procedimentos cabíveis ..

�

OBITUÁRIO
Faleceu.ás 05:00h do dia

24/04, a senhora Raulina,
Wendorff Siebert, com
idade de 73 anos. O
velório foi realizado na

Capela Mortuária Cristo I

Bom Pastor e o ;�

sepultamento no cemitérig�
da mesma localidade.

Faleceu ás 05:45h do di�1;
24/04, o senhor Haroldo"
Scbunke com idade de 69
anos. O velório foi

.ir

realizado na Capela Nossa,
Senhora de Fátima e o ,Ii

sepultamento no cemitério,
da mesma localidade.

DÓLAR (EUA) COMPRA

COMERCIAL 2,034

PARALELO 2,10

TURISMO 1,963 2,123 II

EURO : !

I COMPRA

2,7738' ,t,

0,6550%

.",.
,._
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CLASSIFICATÓRIA: DECISÃO DEFINIRÁ OS BRASILEIROS QUE DISPUTARÃO O MUNDIAL EM OUTUBRO • LINHA
JOÃO NETO/FOTOJUMP

I; A�AGUÁ DO SUL

[
'A possibilidade de ga-

r antir o décimo título conse-

u�ivo empolga o jaraguaense
, lç,ssander Lenzi, de JaraguáI'
dSul, para a decisão do 20º
ampeonato Brasileiro de Jet
'. O piloto é considerado

;' Ol}\ dos melhores do mundo
I J

a categoria Freestyle
'ifnobras livres) e será uma
'11>
..1
'.;:;.

riesta terceira e quartas
etapas, que encerram o Cam

peonato Brasileiro. "Estou a

desenvolvimento tecnológico
dos equipamentos.
A programação das finais

enato Gaúcho é
';çon·firmado no Flu

10 DE JANEIRO
Renato Gaúcho é o novo

écnico do Fluminense. O
úncio foi feito na tarde de
'tem. O treinador volta ao

" c��be depois de quase quatro
.�s longe das Laranjeiras e

. s urn ano e nove meses no
C"Dmando do Vasco. A apre-
sentação acontece amanhã, às
l�h, na sede tricolor. Além do
inador, acertou a contra-

aÇão do preparador físico
bandre Mendes.

São Paulo quer
quatro jogadores

MAURIcIO VAl/VIPCOMM Após a eliminação do

Campeonato Paulista, a

diretoria do São Paulo se

prepara par� dar o troco no

São Caetano, mas fora do'
campo. Quatro jogadores da
equipe do ABC estão na

mira do time do Morumbi.
No entanto, a diretoria
tricolor prefere não dizer
quais seriam os atletas que
interessam ao clube. Espe ...

cula-se que o zagueiro Thia
go, 27 anos, e o meia Dou

Renato volta depois de quatro anos glas, 25, são alvos certos.

depois a primeira apresen
tação do Freestyle (referente
a terceira etapa). No do
mingo será realizada a

segunda série de baterias do
circuito fechado e Freestyle,
válidas pela terceira etapa.
Em seguida, começará a

disputa da quarta etapa, com
a primeira série de baterias.
Na segunda-feira, aconte
cerá a segunda série.de bate-
rias.

'ES"P'ANH'A"" ,
.. "í,�1;·'

J"" j"': .. ,'.. _ I

Real interessado
,

no meia Diego
De acordo com a edição de

ontem do diário espanhol
Marca, o brasileiro Diego,
atualmente no Werder
Bremen, pode ser o novo

reforço do RealMadrid para
a próxima temporada. Assim,
o clube espanhol poderia
reeditar a dupla Robinho e

Diego, campeã brasileira com
o Santos em 2002, A direção
do Real acredita que o

brasileiro cumpre os quesitos
necessários para atuar no

clube.

Na Colômbia
Está difícil de tentar achar alguém do time da Malwee que está na
Colômbia, para as disputas da Libertadores da América. Mas os
horários dos jogos já foram divulgados. Amanhã, o time
jaraguaense jogará às 21 h30 (horário de Brasília) e o segundo
confronto será sábado, às 16h. Se houver necessidade, o terceiro
jogo será domingo, às 13h, Todas as partidas terão transmissão da
Rádio Jaraçuá. As partidas acontecerão na cidade de Fusagasugá,
que fica perto da capital Bogotá. O adversário da Malwee será o

Independiente Santa Fé.

Trilheiros
No último fim-de-semana, no
'Autódromo de Jaraguá do Sul,
aconteceu o 10 Encontro de
Trilheiros. Na categoria Força
Livre Especial, os três
primeiros colocados foram
Luciano "Boca" de Oliveira,
Vanderlei Spezia e Leandro
Massaia. Na Nacional foram
Leandro Massaia, 'Adriano
Medeiros e Marquinhos Motos.

"

Circuito
Neste domingo acontece a 2a
Etapa do Circuito Microrregional
de Vôlei Mirim Feminino, em
Guaramirim. Na Chave A estão
'ADV/FME Jaraguá do Sul,
Schroeder e Amivôlei e na B tem
Colégio Evangélico Jaraguá,
Cecar/Guaramirim e DME/
Massaranduba. Os jogos
começam às 8h no Ginásio
Rodolfo Jahn.

·

:
·

"

j
�
•
•

_\

,
essander Lenzi muito perto

'�econquistar o 10° brasileiro
I
Competição acontece das principais atrações em todo vapor me preparando é a seguinte, no sábado serão

D este sábado, a partir Boa Esperança (MG). As para esta decisão e espero realizados os treinos oficióOs
finais começamneste sábado manter a boa performance ,e vistorias, em seguidaO; áS 14h, n� cidade às 14h, na Represa de Furnas nas quatro baterias que serão acontece a primeira série de

� e Boa Esperança e prosseguem no domingo e realizadas", destacou o cam- bateria do circuito fechado e

segunda-feira. A competição peão mundial de 2001.
também definirá os brasileiros O catarinense de Jaraguá
que disputará o Mundial, de do Sullembra que nesses dez
6 a 14 de outubro, em Lake anos que participa do
Havasu, no Arizona (EUA). Campeonato Brasileiro de Jet

Líder da categoria Ski a categoria Freestyle
Freestyle Profissional, Lenzi evoluiu muito. Ele explica
informou que vem treinando que as novas manobras que
em ritmo forte e já adiantou foram e continuam' sendo
que fará duasmanobras novas criadas são resultados do

\ Vôlei de Praia
,
" .:, Neste sábado tem etapa do
'1
\

Circuito Amivôlei/Acaraí/FME
"

de Vôlei de Praia. As
categorias em disputa serão

I
volley-four e infantil, no

masculino e feminino, As
, inscrições, que custam R$ 6
! por dupla e R$ 4 no four,
adem ser feitas pelos
elefones 3372-2789 e 9975-
6271 ou pelo e-mail
cezarol@terra.com.br.

')

)

�ft
.5PDRi CiNiER

JARAGUÁ DO SUL

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

Fone: 3055-2656
�- ,.,-'.� • � - ._�--,._._--�_ •• __ o

Jogos da Copa Sesi
estãe na fase decisiva
JARAGUÁ DO SUL

o Com as partidas do fim-.
de-semana, os jogos da fase
municipal da Copa Sesi estão
chegando nas finais. As
rodadas decisivas acontecem
apenas nos dias 5 e 6 de maio,
já que neste fim-de-semana
tem o feriado do dia do
trabalhador. As quartas-de
final do futsete masculino, no
Sesi no sábado (5), serão
entre Karlache x Seara, Weg
x Menegotti, Néki x Sasse e

Duas Rodas x Malwee.
As semifinais do futsal

feminino, dia 5 no Parque
Malwee, serão entre Marisol
xWeg eMalwee x Sol Sports.
O futsal sênior masculino
também chega as semifinais
e AMC Têxtil x Metalnox e

Marisol x Malwee jogam no

Parque Malwee dia 5. Já o

futebol de campo já está nas

finais, no campo da Me
negotti no domingo, dia 6.
Malwee x Menegotti deci
dem o terceiro lugar e Weg x
Néki disputam o título. A
Malwee terá dois desfalques,
aMenegotti três e aWeg um,
todos suspensos.

.

Adriano' pode deixar
a Inter ainda em 2007

OIVULGAÇAo/fME :

MILÃO
Apesar do título italiano

conquistado neste fim-de
semana, o atacante Adriano
pode deixar a Inter de Milão
na próxima temporada. O
presidente e dono do clube,
Mass-imo Moratti, demonstra
confiança no camisa 10 da
equipe, mas não garante sua

continuidadeno time.Na atual
edição do Italiano, Adrianonão
conseguiu repetir o bom
desempenho. Adriano ameaçado no clube Italian�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SA I QUARTA-FEIRA, 25 de abril de 2007 O CORREIOESPORTIVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

EM SÃO PAULO: RICARDO PEREIRA CONTINUA PREPARAÇÃO PARA' Ó MUNDIAL DA MODALIDADE
v

Caratê jaraguaense disputa zonal
sul e sudeste no litoral paulista

. .

caratecas dos quatro Estados
do Sudeste e dos três do Sul.
Somente de Santa Catarina,«
são 70representantes. "Nosso ;
Estado sempre foi bem.
Acredito que os atletas da
nossa cidade voltem com bons

resultados", disse o professor
Arnoldo Formigari.

Dos sete atletas, apenas
Júlio César Trindade Filho

(categoria infantil)" é estre

ante na competição. Os
outros seis são o Ronaldo
Américo (infantil), tetra-

.

campeão estadual; Camila
Wittkowski (juvenil), cam
peã estadual; Anderson

Arantes (infanto-juvenil),
pe� catarinense; Ricardo
Pereira (adulto) bicatarinense;
Jean Lehmert (juv,enil), bi
catarin:ense e Peter do Carmo

(adulto), campeão catari

nense.

"Esta competição é de alto
nível, pois os melhores atletas,
do Brasil estão em São Paulo e

no Rio de Janeiro", comentou
Formigari. Já o atleta Ricardo
Pereira, que vem se preparando
para omundial damodalidade,
disse que a oportunidade é boa
para se preparar. "Tenho

grande expectativa para esta

competição. Meu objetivo é

conquistar o título tanto no

kata (luta imaginária) como

no kumitê".
Pereira também concorda

que a competição é de alto
nível e por isso acredita que
terá dificuldades. "Em um

brasileiro a média de partici
pantes é de 1,6 mil, e neste

zonal, chega a 1,2 mil. É no

zonal que se encontra a elite
do caratê brasileiro", infor
mou o atleta. Depois do zonal,
que acontece de 2 7 a 29 de
abril, a Associação Formigari

. terá pela frente a 2a Etapa do
Estadual, dia 19 de maio, em
Rodeio.

Sete caratecas da

\:ç;i�çã:h::Fo.rm�gari
'. J�,rtl aftJanJl(corn
á .seleção catarinense

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Sete atletas da Associação
, Formigari de Caratê viajam
amanhã para Guarujá (SP),
onde disputam050Campeona
to ZonalSul e Sudeste Interes
tilos. Considerada umas das
competições mais difíceis do
Brasil, são esperados 1,2 mil

Pilotos se preparam para etapa do brasileiro
5",'::'

De [araguá do Sul, os re
presentantes são Eduardo
Spredemann (boys 7 anos),
Caio Ferreira (boys 7 anos),
Henrique Vieira (boys 7
anos), Vinicius da Silva (boys
8 anos), Caetano Belatto
(boys 9 anos), Leonardo Spre
demann (boys 11 anos), Ma
teus da Silva (boys 13 anos),
Guilherme Getelina (boys 15
anos), Nelso da Silva (cruizer
40/44) eMaria Isab�lly Borges
(girls 9/10 anos). Destes, ape
nas Guilherme (Real Vidros/
Markolf Bikes/Sol) e os ir
mãos Leonardo e Eduardo
viajam sevra-feir-i . Guilherme Getelina viaja sexta-feira para etapa nacional em Rio do Sul

Dez pilotosd� Associação
Jaraguaense de Bikers esta

rão, no fim-de-semana, em
Rio do Sul, onde disputam a

2a Etapa do Campeonato Bra-
.

sileiro de BMX. A competi
ção, que é a última seletiva

para os atletas que buscam

vaga para o Pan-Americano,
começa na sexta-feira à tar

de corri os treinos-livres e no

sábado acontecem as provas,
com cobertura da SporTY. A
competição é organizada pela
Confederação Brasileira de
Ciclismo.

'
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Abel Braga deixa o

comando do Colorado
PORTO ALEGRE

O treinador Abel Braga,
que está deixando o Interna-

.

cional, comanda na tarde de
hoje o último treinamento no
clube que o contratou - pela
quarta vez na história - há
16 meses. Antes do trabalho
ele esteve reunido por meia

hora com o grupo de jogado
res quando, segundo as infor

mações colhidas por todos os

repórteres que acompanham
o dia-a-dia do clube, já co

municou sua saída.

Abel promete uma entre

'vista coletiva ainda para o fi
'nal da tarde,. início da noite,
quando confirmará sua saída.
O vice-presidente de futebol
do clube, Giovanni Luigi, tam
bém prometeu falar sobre o as

sunto. O dirigente, curiosa
mente, comunicou antes do
iníciodas atividades que "se o
Abel sair, sai todo mundo".

Provavelmente Luigi se

referia à comissão técnica,
que inclui o preparador físi
co Eduardo Silva, o auxiliar.
técnico Leomir Souza e o

treinador 'de goleiros Ilo
Roxo. O preferido do clube
para' substituir Abel é
Geninho, hoje no Goiás, mas
nesta terça-feira surgiu a in.

formação que Vadão, hoje no

Atlético Paranaense, é uma

opção forte.
'

Luigi confirmou também
que Abel tem propostasd
clubes da Europa. "Ele:e mu
treinador prestigiado, .tem
contato de muita gente. Ele
tem, sim, proposta da Euro.
pa", explicou Luigi. Apesar
de negar ter feito contato

com outros técnicos, o diri
gente do Inter afirmou que
tem feito "várias viagens p�ra
ver reforços", mas qtie"-ii�
momento é complicado' fe-
char negócio. .

,i'

Abel Braga deixa o Internacional depois de 16 meses de frabaího

Brasil quer encostar
em Cuba- nos jogos
RIO DE JANEIRO

Encostar em Cuba no nú
mero de medalhas. Este virou
o alvo do Comitê Olímpico
Brasileiro para os Jogos Pan
Americanos. Segundo o chefe
da delegação, MarcusVinícius
Freire, o Brasil tem condições
de 'ultrapassar oCanadá e che

gar perto dos cubanos. Quarto
colocado em 1999 (no Cana

dá) e em 2003 (na República
Dominicana), os brasileiros

.

nunca ultrapassaram a marca

de 29 ouros na história,
conseguida no último Pan.

Já os cubanos, que desde
1971 chegam em segundo au

em primeiro (no caso dos [o
gos em Havana, em 1991) nO

quadro geral, conseguiram 72
ouros em 2003. "Queremos n()Í

aproximar em total de meda'
lhas. Eles ganhammuito ouro,

. "

é impossível alcançá-los assJ1l1,

afirmou. A melhor colocação
brasileira em um Pan-America'
no foio segundo lugar, em 1963,
em São Paulo. Naquela época,
Cuba ainda não era uma potên'
cia esportiva. Quatro anos de'

po�,osbrasileirosconse�
o terceiro.
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A DEPUTADA ANA PAULA
LIMA É A PRIMEIRA
MULHER A ASSUMIR A
PRESIDÊNCIA DA ALESC

CHINA.AMEAÇA RELAÇÕES
CASO EUA MANTENHAM

. ,DENÚNCIAS DÉ PIRATARIA @B3

�������------'--"�'---------�-------------------
INVES,TIMENTOS: MEC VAI APLICAR CERCA DE H$ 1 BILHÃO �

Educação básica

éprtorídade do PDE
o plano cria o índice
de Desenvolvimento
da Educação Básica
para apoiar os que
têm os indicadores
educacionais baixos

BRASíLIA

O governo lançou oficial-
,mente o PDE (Plano de De
senvolvimento da Educação).
Apesar de conter medidas em
todos os níveis-do segmento,
a prioridadê dó plano é a

educação básica, que vai do
ensino infantil ao médio.
O plano prevê a fixação de

metas de qualidade nos mu

nicípios. "Você fixa o mínimo
de qualidade, estabelece
metas, dá apoio técnico,

oferece mais recursos e ao
.

,

mesmo tempo cobra resul-
tados expressos na apren
dizagem. Porque a escola exis
te para o aluno aprender, an
tes de mais nada. Penso que
é o grande momento do pla
no", afirmou o ministro da

Educação, Fernando Had
dad.

O .PDE cria também o

IDEB (Índice de Desen-
,

volvimento da Educação
Básica) para apoiar às Pre
feituras que têm os indi
cadores educacionais mais
baixos. O índice leva em con

sideração o rendimento 'dos
alunos, a taxa de repetência
e a evasão escolar. O MEC

(Ministério da Educação) vai
investir cerca de R$ 1 bilhão
neste ano para atender os

municípios com os piores
índices.

Outra novidade'; 'é a
- c ..�,) \�

implantação da Pràvittha
Brasil, para avaliar a alfa
betização de crianças de 6 a

8 anos. A prova será seme

lhante ao exame Prova Brasil,
que é aplicado a alunos de 4ª
e 8ª séries do ensino fun
damental. A idéia é avaliar a
alfabetização das crianças
para corrigir eventuais pro
blemas a tempo.

N a educação superior,
uma das principais medidas é

ampliar o acesso, com meta

de dobrar o número de vagas,
que hoje é de 580 mil. Está
prevista també� a articulação
entre o Fies (Programa de
Financiamento Estudantil) e

o ProUni (Programa Univer
sidade Para Todos), permitin
do o financiamento de 100%
das bolsas parciais do ProUni.
(Agência Brasil)

,-OJ'')".

. ,).�.;,
_ ':2. ': -.,: 'i;i' ,;� • .

A Provi�h'a Brasil vai avaliar a alfabetização de crianças de 6 a 8 anos de todo b Brasil
•. . @"

Arqueólogos acham 'país pré-histórico' INSS reconvoca Recebimento do Bolsa,
�.

'. .

.

DIVULGAÇÃO mais de ,1-1, . mil
'

Faml'll·a tem nova dataBRA BRETANHA

b
"

'f"
,., , '

,

ene icanos
Arqueólogos da Universi

dade de Birmingham, na

Grã-Bretanha, descobriram
um "país pré-histórico" no

fundo do Mar do Norte. A
área, onde teriam vivido co

munidades de caçadorés que
retiravam da natureza o que
preCisavam, foi inundada pela
alta nos níveis da água do mar
depois da última Era do Gelo,
há mais de 8 mil anos.

Os pesquisadores dizem
que a descoberta é muito

importante, já que vai per
mitir o mapeamento da "pai
sagem pré-histórica mais bem
conservada da Europa".

Os cientistas da Univer
sidade de Birmingham estão
usando tecnologia de explo
ração de petróleo para conse
gUir recuperar os detalhes da
área que foi tomada pelo mar.
A. região �ai da Costa Leste
da Grã-Bretanha até as ilhas
Shetlands e a Escandinávia.

Artistas gráficos fizeram simulações de como seria a comunidade

Para Vince Gaffney, que
lidera a pesquisa, "foi como
encontrar um outro país".

Ele acredita que a desco
berta também serve como um

alerta sobre o aquecimento
global, que pode' varrer
populações inteiras da face
da terra.

"Algumas vezes, essas

mudanças podem ser sutis e

vagarosas', mas outras vezes,
elas podem ser extremamente
rápidas. Isso pode ter sido
muito traumático para essas

comunidades", diz Gaffney.
De acordo com a pesquisa,

a região, que ocupava 23 mil
quilômetros quadrados, teria
levado 4 mil anos para ser,

completamente coberta pela
água do mar. (BBC Brasil)

O INSS (Instituto Naci
onal do Seguro Social) pu
blicorfontem.Zq, o edital re
convocando 11.680 bene
ficiários de todo o pars que
fizerain� o censo na rede
bancária, mas deixaram de
apresentar algum documento
ou forneceram informação
incorreta.

Esses segurados ,têm 30
dias para comparecer ao

banco. Caso contrário, terão
o benefício bloqueado por
três meses. Nesse período é

possível reativar o benefício
no próprio banco. Após esse

prazo, o benefício é cessado
e só pode ser reativado em

uma Agência da Previdência
Social. Apenas quem tem o

nome no edital que precisam
comparecer ao banco
pagador. Mais informações
acesse o site: www.previ
denciasocial.gov.br

BRASíLIA

Os 11 milhões de parti
cípantes do Programa Bolsa
Família terão um novo

calendájio para receber o

benefício, em todo o país.
Atualmente, quem tem aNIS
(Número de Identificação
Social), impresso no cartão de

.

recebimento do benefício,
entre 1 e 5 recebe no fim de
cada mês e aqueles que têm o

NIS terminado entre 6 e zero,
sacam o Bolsa Família no

início do mês seguinte. A
partir do mês de maio a data
do pagamento será alterada,
todos os beneficiários vão
receber no mesmo mês:

Segundo o diretor de
operação do Bolsa Família do
Ministério do Desenvol
vimento Social e Combate à
Fome,Antonio CarlosOliveira
Júnior, além da antecipação
do benefício em uma semana,

o novo calendário vai redu-.r
as filas nos postos de recebi
mento.

Os locais de recebimen:o
do Bolsa Família não serão al-

I

terados, apenas as datas ir; o
mudar. Desde janeiro, for» n
distribuídos' 20 milhões de

panfletos aos beneficários co TI
as novas. datas. Mas, que n ,

ainda tiver alguma dúvida p )

de ligar na Caixa Econôrm. a
Federal no telefone: 0800-574-.

0101 ou no Ministério: 08(.11-
707 - 2003. A ligação é de grac L

Neste mês, o pagamen o

ainda será dividido, ou se J '1,
os beneficiários com o últir o

dígito do Número e

Identificação Social (NI ')
entre 1 e 5 ainda recebe n
entre os dias 24 e 30 de ab, 1

Aqueles que têm N'S
terminado entre 6 e zei ),

',sacam o'Bolsatamilia de ab.il
I no período de 2 a 8. de ma. ).
(Agência Brasil)
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p� ETOS: MICROBACIAS, BID 5 E PRODETUR SÃO TRATADOS NA VIAGEM

tovernador vai aos EUA

palestras e convidará
ex-presidente dos EUA
para vir ao Estado

PATRíCIA GOMES
FLORIANÓPOLIS

Contatos institucionais e

empresariais para dar visi
bilidade e captar investi
mentos para Santa Catarina

começam a ser estabelecidos
pelo governador Luiz Hen

rique nos Estados Unidos. Ele
embarcou na última segunda
fe',ll, 23, com destino a

,
.

'hington, onde visitou na

ú ,'!ma terça-feira o BID

( nco Interamericano de
D �nvolvimento) e o Banco

;"udial. Depois, foi para
P

.

sburgh, finalizando a

se ,nda missão internacional'
d eu segundo mandato em

N
'

'�a York no Dia do Tra
b '" ador, 1Q de maio.

; e a�ordo com o secre-
"�

tá
.

cle Articulação, Inter-
nacional, Vinícius Lummertz

�toa��:�i:f t�!�� ��
"tijetos tradicionais e

importantes para o desen
volvimento do Estado". Entre

.

eles, o programaMicrobacias,\

o BID 5 e o Prodetur. "O

DIVULGAÇÃO

Microbacias desenvolvido

aqui é exemplo mundial e

precisa ter continuidade.
Com o BID 5 prevemos um

novo conjunto de obras que
culminará com a ligação
asfáltica entre todos os

municípios", explica. Com'
,relação ao Prodetur, pen
dências antigas do programa

para o desenvolvimento do
turismo serão renegociadas
"para que recursos fluam
ainda este ano", ressaltou o

secretário.

Hoje, em Pittsburgh, o

governador assina convênio
de cooperação com o maior

laboratório de produção
natural dos Estados Unidos, o
National Energy Technology

Laboratory. "Mediante este

convênio será transferido para
Santa Catarina o que há de
mais moderno em tecnologia

J carv�o�': diz Lummertz.

manha, Ja em Nova York,
iz Henrique ministra uma

s�rie de palestras. Nos três dias
em que ficará na cidade, o

governador fará palestras para
oÓmselho das Américas, para
universidades e centros de
eSlt[l.;lldo ,- brasileiros, terá,

encontros com empresários e
"

ainda com o ex-presidente dos
Estados Unidos Bill Clinton.

Segundo .Lurnmertz, Clinton
será t),onvidado para vir a

<,SantaCatarina palestrar sobre
,®a geração de energia ecoló

,

gica.

Mulher assume a

. �sembléia legislativa
�i� \

FLORIANÓPOLIS

Em.135 anos de história da
Assembléia Legislativa, a

deputada Ana Paula Lima

(PT) é a primeira mulher a

assumir a presidência da Casa.
A 'Passagem de comando
aconteceu em sessão "sin

gela", como caracterizou o

presidente licenciado deputa
do Júlio Garcia (DEM), na
manhã de ontem, 23, no ga
binete da presidência.

Ana Paula Lima é a se

gunda vice -presídente do

parlamento catarinense. Com
o licenciamento de Julio Gar
cia, o primeiro vice-presi
dente, deputado Clésio Salva
ro (PSDB), deveria assumir.

No entanto, Salvaro estará

fora do país, acompanhando a

comitiva do governador Luiz
Henrique em viagem aos

Estados Unidos.
N a presidência por dez

dias, Ana Paula disse que 'vai

"conduzir a Casa com respon
sabilidade" e imprimir a mar

ca da mulher catarinense no

Legislativo. (CNR/ADI)

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ALIANÇA
Convoca todos os sócios Patrimoniais para se reunirem em:

Assembleia Geral Extra-Ordinaria
Data: 01/05/07
Horário: 15:00hs
Local: SER Aliança· Rio Cerro II
.Ordem do dia:

Alterações 'no Estatuto
Waldino Hornburg
Presidente

APOSENTÀDORfJf ,.'.

Lei beneficia
policial temínína

O governador Luiz

Henrique sancionou nesta a

lei complementar que reduz
de 30 para 25 anos o tempo
de serviço necessário para

que as policiais militares
femininas possam requerer a

aposentadoria em Se. O ato

contou com a presença de

deputados e comandantes da

corporação, além de mais de
uma dezena de policiais
militares. Entre os compro
missos de sua administração,
está a correção de distorções
nos, critérios de promoções,
por exemplo, pois havia casos

de praças com mais de 30
anos de serviço sem ne

nhuma promoção. "Dentro
deste princípio de valorização
do pessoal da Segurança
Pública, estabelecemos como
critério que nenhum policial
fica sem ascender a gradua
ção superior num prazo de
sete anos", (SECOM/SC)

Pelo Estado
Se�or de se critica reforma agrária paralela
A tentativa de reparar a dívida histórica do país com indígenas e afrodescenden
_l-\tes tem provocado absoluta tensão no setor produtivo de Santa Catarina. "Esta

política de igualdade racial e social apregoada pelo Governo Federal não passa de
uma reforma agrária paralela sobre terras em pleno uso", reclama o presidente da
Associação dos Legítimos Proprietários de Terras daAntiga Fazenda São João, Luiz
Manica.Acompanhado de agricultores e empresários doMeio-Oeste, ele estáhospe
dado no apartamento funcional do deputadoGervásioSilva, emB'rJlsília;'onde partí- .

cipa, amanhã, do FórumAgrário Empresarial. Ontem, fez contato com os senadores
Raimundo Colombo e Neuto de Conto e com o deputado Celso Maldaner pedindo
ajuda para evitar o despejo de área de 8mil hectares, entre Campos Novos eAbdon
Batista, já reconhecida às familias quilombolas.

estatística da violência
'Para o jornalista Caco Barcellos, a verdade está
nos números. E a violência, intrihcada no Estado
e na sociedade brasileira. Ele aponta que há uma
"guerra de classe" quemata 48mil pessoas PÇlr

I ano no Brasil. "E é por nada, não é nem para ter

petróleo como fazem os americanos", compara ele,
em relação às 68milmortes da Guerra do Iraque.

'

Barcellos, que abriu a programação da série "Brasil
em Debate" da Alesc, sustenta que o Estado Brasileiro
é responsável por grande parte da violência que
atinge predominantemente os pobres. Asmortes por
latrocínio - e portanto, praticadas por assaltantes -,
revela, correspondem a nomáximo 5% dos homicídios
no Rio ou em São Paulo. Enquanto àquelas praticadas
pormatadores da Polícia ou de esquadrões privados
chegam a 12% e 20%, respectivamente. "Num país onde
a pena demorte é proibida, o Estado não pode praticá
la oficiosamente. No Rio, morre um jovem a cada sete
horas. Em São Paulo, uma pessoa por dia", aponta.

oder da interinidade
O governador em exercício, Leonel Pàvan, levou
o embaixador da República deMoçambique
no Brasil,Murade IsaacMuraigy para almoçar
em restaurante da Barra da Lagoa, em
Florianópolis. O país africano tem interesse na

produção de aves e de têxteis catarinenses e
no knoui-hou: do cultivo de camarões. Muraigy
também esteve com a presidente em exercício
daAssembléia, deputadaAna Paula, a quem
contou que 30% do Parlamento no seu país e a
primeira-ministra, inclusive, sãomulheres.

Demarcação de agenda
Ministro Tarso Genro adiou para quarta
que vem, depois db feriado, audiência com
deputados catarinenses que pedem revoga
ção de portaria demarcatória de duas novas
e duas ampliações de áreas indígenas no

Estado. Em áreas do Oeste onde vivem 650
famílias de pequenos agricultores.

Protestos na rua
Cerca de 800 manifestantes do Movimento
de Defesa da Propriedade Dignidade e Jus
tiça, de acordo com a PRF, interditaram por
períodos ontem a BR-282, rias proximida- '

des deMaravilha, em protestoà cessão das
áreas indígenas.

'
,

Boi na linha
Os dirigentes governistas. estabeleceram
como condição para Jair Sebastião "Nanga"
Amorim permanecer na SDR de Brusque
que não concorra à Prefeitura de São João
Batista ano que vem. Há quem aposte um
dedo' que é para apoiar a reeleição de Ader
bal Manoel dos Santos. Pode sentar: o pre
feito é do Pp, mas havia prometido assinar
ficha no PSDB. Dia 21, quando completaria
45 anos. Se assinou, não anunciou.

Saipralá
"Não sou engraxate de millco e nem covei
ro de revolução. Tenho direito à liberdade
de escolha." Foi assim, cheio de metáforas,
que'Nanga teria se recusado a assumir
compromisso de ficar fora da disputa para
manter o cargo.

Alívio
Conab começa a resolver o estrangula
mente na produção familiar de feijão no

Estado. Tem R$ 11,5 milhões liberados
pelo Governo Federal e vai comprar a saca
do produtor por R$ 60 - bem acima gas
R$ 40 praticados.no mercado. O grão vai

engordar o estoque de segurança alimen
tar da União. Chapecó, [oaçaba, Araran
guá, Criciúma, Xanxerê e Sombrio estão
na lista dos locais de compras.

- Aliança fechada
Em Xanxerê, a aliança governista fechou
de cabo a rabo. O PMDB de Julio Bodane
se fica na titularidade da SDR e concorre à

prefeitura com apoio doDEM ano que vem.
.

Para selar o pacto, embarcam já também no

mandato do democratista Avelino Mene

golla, que não pode concorrer à reeleição.

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC colunaadi@cnrsc.com.br

ADRIANA BALDlSi:Anrm COM CARLA DARIANO E PATRICIA GOMES/FLORI;\ /.POllS E LETICIA SCHLINDWEIN/BRUSDUE.

I.Allsc
Associação dos Diários do Interior

i
L___�,, ,

Associados: A Gazeta· Biguaçlj em Foco· O
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Sul- Destaque Catarinense· Diário da Cidade -.
Diário da Manhã· Diário do Iguaçu· OlMo O
Iemoo- Folha da Cidade· Jomal da Manhã·
Jamal O Iguassu - Municfpio Dla·a-dla • Notisul
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PED: PROGRAMA É LANÇADO OFICIALMENTE EM BRASíLIA
./

(,E o século da elite
do saber', diz Lula
..-Ministro Hadpad
promete eletricidade

'3i

nas 18 mil escolas
da rede pública

BRASíLIA

o presidente Lula (PT)
.

lançou oficialmente, ontem,
em Brasília, o PDE (Plano de
Desenvolvimento da Educa
ção). N a solenidade de

lançamento, o presidente
disse que o programa coloca
o Brasil no "novo século da

educação". "Este é o século
da elite do saber, e não da
elite do berço e sobrenome".
Lula lembrou também

que antes não havia uma

visão de conjunto no trata

mento da educação. Segun
do ele, o Fundeb (Fundo de

Manutenção de Desenvol
vimento da Educação
Básica), aprovado no final de
2906 pelo CongressoNacio
nal, é um dos "esteios dos

AGÊNCIA BRASIL

Haddad criticou a progressão continuada, instalada nas escolas paulistas
PDE", e vai aumentar em dez
vezes o investimento federal
nas áreas mais carentes do
ensino.

Na avaliação do ministro
da Educação, Fernando
Haddad, o PDE é a "tra
dução legítima da visão
sistêmica da educação", que
envolve da expansão do
ensino infantil, com a cria- .

ção de creches, até o

programa de manutenção de
doutores no Brasil, com a

distribuição de bolsas.
Haddad criticou a pro

gressão continuada, instala
da nas escolas de São Paulo
pelo governo do PSDB, na
qual fica vetada a repetência
dos alunos ao final de cada
ano.

"Me '

�.I!I Profissional da Area Adminsitrativa
en08

Pré-requisitos para o cargo de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

.Formação: Ensino Médio Completo;

.Conhecimento em informática;

.Disponibilidade para trabalhar no horário das 14 às 17h / 18h às 22h30
(segunda a sexta-feira) e das 7h30 às 12h30 (sábados);

.Preferencialmente que resida nos bairros: Vila Rau, Água Verde, Estrada

.Nova, Vila lenzi, Francisco de Paula, Nova Brasília ou outros .

•Caberá ao proflssiona executar atividades ligadas à área administrativa.

Interessados comparecer até dia 27/04/2006 (6a feira),
período vespertino munidos de Carteira de Trabalho e

curriculum vitae.

Rua dos Imigrantes, 410 - Vila Rau - Jaraguá do Sul
Fone (47)3275-8400

O software Adobe Photoshop CS2, o padrão profissional em edição de
imagens e líder" no mercado de geração de imagens digitais, oferece mais
recursos do que você imagina. Ferramentas criativas e inovadoras ajudam
você a obter resultados extraordinários. Adaptabilidade sem precedentes que
permite que você personalize o Photoshop de acordo com a sua maneira de
trabalhar.' (Fonte: Adobe) .

O SENAC inova mais uma vez trazendo este software mais próximo de você
através de nossa capacitação "Tratamento .de Imagem com Adobe
Photoshop" .

TRATAMENTO DE IMAGEM COM ADOBE
PHOTOSHOP

Informe-se pelo fone 3275-8400
SENAC - Ótimo no seu currículo

• PELO MUNDO Associação dos Olarlos do Interior - AOI/SC
colunaadl@cnrsc com br �

-rb. 'ti
"

China ameaça
EUA nOrraso da
denúnci� de

.

pirataria rOMe

.

A vice-primeira-ministra chinesa, Wu Vi; afirmou ontem
.:»

que as queixas apresentadas oficialmente pelos Estados
Unidos à Organização Mundial. do Comércio (OMC) contra

�)a China por pirataria terão graves conseqüências na relação.l,
entre os dois países.

.

\.-

"É uma pena que os EUA tenham ignorado ,

completamente o progresso significativo da China e lOa
apresentado o caso à OMS", disse Wu na apresentação ;!sqde um fórum internacional sobre direitos de proteção
intelectual, em Pequim. l-XS

"A decisão infringe o consenso estipulado para'lfiq
solucionar conflitos através do diálogo. Além disso, é a

primeira vez que se apresentam dois casos ao rnesrno
tempo contra o mesmo país", destacou a vice-primeira- -ITN�l

ministra. m.H
Além da pirataria chinesa, os EUA se queixaram

formalmente no dia 9 de abril das restrições à venda de j
I livros, música e filmes. A China limita o acesso a ·ifff:3
conteúdos estrangeiros, para permitir o desenvolvimento) r lid
de seus setores nacionais» nsrn

A decisão "terá um enorme efeito adverso" sobre as moo

relações entre Washington e Pequim, disse Wu, aO')bq
anunciar que seu Governo decidiu "responder segundo as uprr
normas da OMC" e "lutar até o fim". cI;m

.Segundo Vi
O governo 1

i
"lutar até o

f,"
\

ATAQUE SUICIDA Um carro-bomba explodiu ontem em
uma base militar etíope próxima a Mogadíscio, matando
ao menos seis pessoas, incluindo o autor do ataque,
informaram

testemunhaStà
Efe. Esse é o segundo

atentado do tipo em men de um mês na Somália.
,

FERIDO EM ATENTADO O filho do ministro de Eletricidade
iraquiano ficou gravemente ferido ontem em um atentado
com uma bomba na Universidade de Bagdá, que matou
'uma pessoa e deixou outra ferida. A bomba estava dentro
do armário do jovem na faculdade .. _

.dnv
Linha Direta com .... ,J1J

O Cliente ,c }

Única Apresentação

ç;;, Criatividade e comunicação; ;QJ=i
{;) Dinamismo I Iniciativa;
':;; Flexibilidade I Negociação;

-

ô) Liderança I Motivação; "d\
C\;)l' Organização I Planejamento; q eb
(;;, Relacionamento Interpessoal;

.

reI)
(;;, Tomada de Decisões; Ij�aB
C, Visão Sistêmica do Atendimento;A

© A importãncia de manter o foco no cliente;
© Despreparo técnico e comportamental dos profissionais;
(Qi A prospecção de vendas no mercado competitivo;
(;;; As operações de venda por telefone e Call Center;
,g, Preconceito no atendimento x empatia com o cliente;
!;S A superação de metas e resultados;
e Falta de objetividade, interesse, atenção e gentileza;
�) Deserçaruzaçêo de informações e processos;

C; Dificuldades de relacionamÉmto com clientes;
© A venda no processo porta a porta;

(;;� Contr�le do stress;
© Tolerância à Frustração.

( '.)B

f;j':1g

�'Ilq
ob

Linha Direta com ... O Cliente
Valores de ingressos:Dia: 26 de Abril (Quinta-feira)

Horário: 20 h
Nucleados

R$ 26,00 a unidade
Duração Total do Evento: 1 h e 30min

Associados Aoevi-Acüs
Local: Grande Teatro Scar R$ 28.00 a unidade

�
APEVI
�-:::::.:�

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

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

Ilealizoçào;

CORREIODO POVO

,
-,

Seres Humanos
Sereshumanoséàvia-rs.net -

-

SEBRAE
-
-

ACIJSC
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
DE JARAGuA DO SUL

ContafU$ para convenções c espetáculos:
Cel.: (51) 8422-7815

seres:humanos@via�rs.net
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VIAGEM: A CAPITAL ROMA GUARDA HERANÇAS DOS ANTEPASSADOS

Os encantos turísticos

que SÓ. a Itália te:rp
.

A deliciosa cozinha
'italiana e seus

vinhos atraem

os turigras

Quando se fala em Itália,
logo se lembra da cozinha

.

italiana e seus vinhos. A

principal característica da
cozinha italiana é seu

equilíbrio saudável. Ingre
dientes básicos da mais alta

qualidade são cozinhados de
maneira simples, retendo
assim seu sabor e frescor

original. Os que desejam
experimentar a cozinha
italiana devem ir não só aos

restaurantes famosos, mas

também às mais modestas
trattorie e roticerie. Nestes
ambientes caseiros, a quali
dade é excelente e os preços
moderados.

Uma boa opção é pedir
indicações aos moradores do

lugar, que sabem onde se pode
comer um sanduíche ou café

expresso no balcão de um bar

pode custar apenas a metade
do preço dos mesmos servidos
à mesa de um restaurante.

Isto é válido para rápidas
refeições.

As especialidades regio
nais incluem trufas e Agno
lotti (macarrão recheado) do
Piemonte, onde os vinhos
Barolo e Asti Spumante são

excelentes. Na Lombardia,
experimente um Risoto Alla
Milanese (arroz com açafrão),
Osso Buco (perna de vitela),

DIVULGAÇÃO

A Torre de Pisa sempre chamou a atenção do rnúnco inteiro por ser
uma construção inclinada.

queijo gorgonzola e panetone; passa a ser uma Bistecca Alla

Risi e Bisi (sopa de arroz e er- Fiorentina, na Toscana, que
vilhas) e Fegato Alla Vene- é também a origem do vinho

ziana (fígado acebolado) são Chianti.

especialidades de Veneza, IlÍperdível também são as

que produz os populares <' compras. Roupas masculinas
vinhos Soave e Valpolicella. �

e femininas, cerâmica, obje
Vale a pena uma viagem a tos em abastro e mármore,
Emília, só por causa dos seus esculturas em madeira, bor
Cappelleti ("chapéuzinhos", dados, jóias de ouro e prata,
em italiano), Prosciutto Di camafeus, corais, artigos de
Parma e Parmigiano Reggía- couro, violinos e outros

no, acompanhados por uma instrumentos musicais. As

boa garrafa de Lambrusco. lojas em geral fecham entre

Um T-Bonesteak à Italiana 13 horas e 16 horas; reabrindo
fica mais especial quando até às 20 horas.

Museus e galerias valorizam obras
O mais importante mu

seu arqueológico da Europa
fica em Nápoles - Museu
Nacional de Arqueologia -

com milhares de pintura.s,
murais deHerculano e-,P6m
péia; grandes coleções de
cerâmica bizantina que são

as mais belas da Europa.
EmVeneza, o Palácio dos

Dages é uma combinação de
palácio e galeria de arte,
valorizado pelos seusmagni
ficentes afrescos e k�,plên�
dido pátio. Está ligado ao

antigo presídio pela famosa
Ponte dos Suspiros.

EmMilão, a Galeria Bre
ra contém o Casamento da

Virgem, de Rafael, e grandes
obras de Corregio, Carpac-

o belíssimo Arco de Constantino é um dos pontos mais visitados

cio, Bellini e Ticíano.
E tem ainda, a Torre de

Pisa, em Pisa, famosa por sua
inclinação.

Consulte o seu agente de

viagens. Normalmente, as

agências oferecem pacotes
interessantes, tanto pelo
roteiro como também pelos
seus preços atrativos. Visite
a Europa, passe pela Itália.
Vale a pena!

r

DADOS PRliNCIPAIS DA ITALIA

Itália
_.,_ •• .........n�
. --
• IS<_�
- .....

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Dficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraçuá do Sul/SC, toma público pelo presente
edital, que LUIZ PiAl, CI RG n' 15/ R-l.134.024-SESP-SC, CPF n'248.385.279-34, industriário e sua esposa DORLY PiAl, CI
RG n' 2,442-599-0-SESP-SC, CPF n' 623.153,409-00, costureira, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de

Bens, anterior a vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Ano Bom, n' 650, em coruoà -SC, requereram com

base no art. 18 da Lei n' 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,situadQ na Rua 94-Pedro Altamir Hoffmann, perímetro
urbano de Corupá/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Corupá/SC, centorrne Certidão n' 083/
2006,expedida em 08.12.2006, assinando como responsável técnico, o arquiteto Franklin de Oliveira, CREA n' 24.869-3, ART
n' 2561273-5. O desmembramento é decaráter residencial, possui a área total de 45.857,16m', sendo constituído de 2 (duas)
parcelas e remanescente. ?

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação do presente A.
edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficíala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do Sul/SC.

•

Jaraguá do Sul, 20 de Abril de 2007.
A OFICIALA

JARAGuA DO SUL; 20 DE ABRIL DE 2007.

A OFICIALA� �=) ""14"=�\5f!..k.-I

COMUNICADO

O PET CENTER SHOp, está buscando no Mercado, profissionais formados na área de Medicina
Veterinária, para atuarem em estabelecimento comercial e Clínica Veterinária, no centro de

Jaraçuado Sul.

Interessados entrar em contato pelo telefone (47) 3372-0050 ou via
E-mail: petcenter@uol.com.br

Jaraguá do Sul, 20 de abril de 2007.

•n• Secretaria de Administração
•e. Diretoria de Recursos Físicos

PlmITUIIl..
Coordenadoria de Licitações e Contratos

lARIGuA DO SUI

PREGÃO PRESENCIAL N° 01'6/2007-FMS
SECRETARIA DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ALTERAÇÃO
O MUNICiPIO DE JARAGUÁ 00 SUL, através de seu Secretário de Administração, toma público para conhecimento dos interessados na licitação acima, que promoveu
a seguinte ALTERAÇÃO no objeto dos itens 01 e 02 do Pregão Presencial na 016/2007, como segue:

rn;Mol'
Item Odte Un Descricâo dosmatcriaiL--
OI 5.000 Un l'OI.DER PRÉ-NATAL

Formate: 45 x 21c111. (aberto)
Formato: 15 x 21cl11. (Fechado)
Papel: couche brilho 115g.
Cor:4x4
Acabamento: Dobrado

02 5.000 Un CARTEIRINBASIS PRE NATAL
Formate: 22 x 15cm._(abc.rto)
Formato: II x l Scm. (fechado)
Papel: verge 1500.
Cor: 4x 4

O item 03 continua inalterado. AcabamCJllo: Dobrou. e gr-.lmpe!!!'!!__

Em conseqüência das alterações, fica alterada a data de entrega e abertura dos envelopes assim definida: DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:
Até às 09:00 horas do dia 08 de maio de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na RuaWalter Marquardt nO 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha; O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 09:30hs do dia 08 de maio de 2007, na sala de reuniões da Coordenadoria
de Licitações e Contratos. A Integra do Edital e a alteração poderá ser obtido no seguinte endereço: RuaWalter Marquardt na 1.111 , bairro: Barra do Rio Molha,

município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.;araquadosul.sc.aov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 23 de abril de 2007.

JOSÉ ALiRE BERTOLDI

Secretário interino de Administração

1\ "J.
--------------------------------------------------� � �.1
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De "bra os aber
o ��([l CQ)�, (IDlE

s"
Novo projeto da Scar inicia nesta quinta- "

, feira com o cantor Enéias Raasch e . _

,," I
�

promete dar espaço aos artistas de
• J

Jaraguá do Sul e região. Show é gratuito e

pode ser visto a partir das 20h no

Pequeno Teatro
do Centro Cultural. ;,01

·;1 j

i':()

")q
, '.IL

Scar começa feira de cada mês. Para lançar a nova investida da características do projeto. forma, a entrada � gratuita, que o "Palco Livre" é abertoamanhã mais um quem gosta de música esta é Scar i:t partir das20h, no "Queremos novamente mediante convites para diferentes tipos de
projeto social com a chance de se divertir ao Pequeno Teatro do Centro cumprir a nossa função distribuídos, e quem se manifestações artísticas,bJetivo de beneficiar os som de Enéias Raasch. Cultural. O show de cerca social de abrir espaço a,?s apresentar tem acesso aos como dança, teatro ertistas e o público da região O cantor se junta a Luiz de Ih30 é composto por artistas locais", explica. equipamentos da instituição. música em geral.Maise']araguá do Sul. "Palco Lanznaster Júnior, no violão, músicas próprias do trio. Além disso, a idéia é fazer A agenda anual de informações estão noivre" é o nome do e à violinista Keroll Weidner. Segundo Lorena Hagedorn, tudo isso de maneira a não espetáculos ainda não foi www.scar.art.br ou podemr0grama que deve Eles formam o MP3 e têm executivo dá entidade, 'estas gerar custos a eles e muito divulgada pelos ser obtidas através dbransformar a última quinta- como responsabilidade são algumas das principais menos ao público. Dessa organizadores. Vale lembrar telefone 3275-2477.

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

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
A Família do Futuro
(14hSO - Todos os dias)
300
(16h50, 19h10, 21h30- Todos
os dias)
Cine Shopping 2
Número 23
(15h15, 17h15, 19h15, 21 h15 -

Todos os dias)
Ponte para Terabitia
(15h30, 17h20, 19h1 O, 21 h -

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

Seg/Ter/Qui)
Cine Shopping 3
Motoqueiro Fantasma
(16h40, 18h50, 21 h - Sex)
(15h -

.

Sab/Dom/Seg/Ter/Qua/Qui)
Ponte para Terabítia

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

dias)

Joinville

Cine Cidade 1
Caixa 2
(15h, 17h - Todos os dias)
300

(19h, 21 h15 - Todos os dias)
Cine Cidade 2
O Atirador

(16h10, 18h40, 21 h1 0-
SeX/Seg!Ter/Qui)

.

(13h40, 16h1 0, 18h40, 18h40-
Sab/Dom/Qua)
Cine Mueller 1
300 '

(16h3Ó, 19h1 0, 22h - Todos os

dias)
A Família do Futuro
(14h - Todos os dias),
Cine Mueller 2
As férias de Mr. Bean

(14h10, 18h, 20h, 21 h50 - Todos
os dias)

.

A Família do Fúturo
(16h - Todos os dias)
Cine Mueller 3
Hannibal - A Origem do Mal
(14h20, 16h45, 19h20, 21 h40 -

.

Todos os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
As Férias De Mr. Bean

04h10, 1Bh, 17h50, 19h40,
21 h40 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
300
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - Todos
os dias)
Cine Neumarkt 3
Sunshine - Alerta Solar
(19h30, 21 h45 - Todos os dias)
A Família Do Futuro (Dub)
(14h30, 16h50 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 4

.

A Colheita do Mal
(15h10, 17h10, 19h10 -Todos
os dias)
Cine Neumarkt 5
As Tartarugas Ninja - O Retorno
(14h20, 16h1 0, 18h - Todos os

dias)
A Estranha Perfeita
(19h50, 22h - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Hannibal - A Origem do Mal
(14h40, 17h, 19h20, 21h50-
Todos os dias)

� SERViÇOS
Projeto
JARAGUÁ DO SUL
Estacionamento do

Supermercado Breithaupt
"Brincando no Bairro" - Rio
Cerro- 28 de abril, das 9 às 17
horas

Tradição
JARAGUÁ DO SUL
Museu Histórico Emílio da Silva
II Noite Cultural Polonesa
3 de maio, às 19h30

I.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Continuam ·denúncias de devastação

A Comissão Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Jaraguá do Sul
vinha recebendo diversas denúncias de agressões ,a natureza segundo
reportagem do Correio do Povo, de 18 a 24 de abril de 1987. A
Prefeitura havia colocado um fiscal a disposição da Comdema, para
notificar as denúncias, principalmente de desmatamentos, como os

ocorridos no Pico do Jaraguá, no Jaraguazinho e na região de Ribeirão
Grande do Norte e Santa Luzia, onde as matas nativas estavam sendo

· desmatadas e os mananciais de água, ameaçados pela exploração
irracional.
De acordo com os denunciantes, em abaixo-assinado ao órgão, os
madeireiros eram de outras regiões. Existiam também informações
seguras de que de 20 a 25 caminhões de toras deixavam diariamente a

região do Manso e adjacências, legal e ilegalmente.

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

o papagaio da Márcia e do Gerson clicado no domingo de Páscoa após um

banho glorioso.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Apresentação
o grupo "Música Popular a
3" inaugura o projeto
"Palco Livre", projeto que
incentiva os talentos da

região. A apresentação
será amanha, às 20 horas,
na Scar.

�Concerto
Através do projeto Sonora

Brasil, o Grupo de

Percussão da Universidade

da Bahia realiza concerto

no dia 3 de maio às 20h30,
no Auditório da Unerj ..

• PREVISÃO DO TEMPO

Possibilidade de chuva no Norte do
Estado

,

Tempo instável, com muitas nuvens já pela
manhã em todas as regiões e chuva a partir
da manhã do Oeste ao Litoral Sul e a partir
da tarde da Grande Florianópolis ao norte do,
estado. Há risco de temporal isolado.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE QUINTA

MiN: 23° C MiN: 24° C
MÁX: 34° C MÁX: 28° C
Sol com pancadas de Chuvoso
chuva

� Fases da lua

SEXTA

MiN: 16° C
MÁX: 21° C
Chuvoso

SÁBADO t�
MiN: 18°C�
MÁX: 24° C
Nublado

NOVA CRESCENTE � LfJgendas

;::-"Z__, /�
x.,,/J Çf) W

Ensolarado Parcialmente
nublado

Chuvoso

MINGUANTECHEIA

12/0303/03 18/03
Nublado instável

25/03 �
Irovoada

\.

. \')
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• ANIVERSÁRIOS �

LEIA O MUNDO. I:

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

O Correio do Povo. m!:

Ele traz uma cobertura completa da sua cidade ein,i I

região, com dados completos dos fatos de sua :Ii; I
comunidade, ou seja, o mundo que interessa a VOCli! I

','; :,. , •• "., .' I

'O �ORREIO·IDO ROVOr
��>'" h

,���""x�,

.:' '.' :;.. ,,: Todo mundo lê ,

�
" ��:�«:;>"';"h"

� � � h
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NOVELAS

li" arcos procura por Sônia na, �asa de

litt. Ester, mas não a encontra. Clóvls �n�ra
" a casa de Marcos e procura por Soma.

it lóvis segue Marcos e descobre que
\, õnia voltou para a casa de Piragibe,

lóvis vê �s �ois. se beijando .na
�', espedida, Lia Vibra quando Ruth av:sa

•

" ue vão se mudar para o casarao.

li:: abriel depõe que viu Clóvis levando

il'" amilo desacordado" �ilberto ouv� a

Ij:' iscussão entre Gabnel e Jeremias,

fi; uth confirma para Gilberto que fez um

�. lana contra Clóvis e o ameaça para que
o.conte a verdade, Marcos assina o

, ontrato com Alberico. Maria diz a Anal�
\ti ue será a sua segunda mãe. Ruth e Lia

e mudam. Clóvis pede' ajuda a Ruth

arapegaro bebê de Sônia.

I

,GLOBO - 19H

" Ninguém consegue localizar Lance e

:j;, Arthur tem uma crise de nervoso com a

lli:: confusão. Gui se sente culpada por
ti' ance não aparecer na inauguração.
r;, Lance acorda na cabana do rio e vê
£" Maria que promete desamarrá-lo
': quando ele se declarar para ela. Dorinha
,'i não deixa que Plácido vá embora

" levando Débora, Elizabeth ameaça Laura,
que passa mal. Lance tenta se soltar.

" Vanessa organiza um bingo para animar
i: os convidados, Gui tenta animar Arthur,

Leila beija' Tadeu. Lance se solta,
. Elizabeth prepara um plano ao saber que
(" aria levou Lance para a cabana do rio.

organa e Tadeu pressionam Maria e
, la confessa o seqüestro. Lance ouve

arulho e grunhe esperando ser salvo, O
barco de Celina e Cândido vira, Maria,
adeu e Morgana não encontram Lance
acabana,

. Clemente combina com Isidoro buscá
I,: lo na rodoviária. Lucas vê Ana Luisa na
! 'greja, Paula fica radiante ao saber que o
u vô está voltando. Herminia pede que
.; ais não maltrate Paula e recebe um
" esafora como resposta. Cássio elogia

ateus por ele trabalhar e fazer cursinho,
s lemente pede para Cássio levá-lo à
I odoviária. Tais garante a Marion que vai

,

proximar Belisário e Antenor com a
, jUda da irmã boazinha. Vidal diz a
I, ntenor que o restaurante não vai bem.
,

"amila confessa a Susaninha que está
"�i :paixonada por Mateus,. mas precisa
,!i erminar com Fred antes, Isidoro

" 'onhece Paula e
.

conta que ela foi
<; ,uqada por Amélia. Antenor vai comer
'I �o restaurante deWagner.

,) do Sol
",.;

�a é firme e diz ao pai que foi ela
quem chamou Cléo e Marcelo, pois se

, ele não tivesse mentido, não precisaria
saber quem é e de onde veio por outras,

pe.ssoas, Agenor quer levá-Ia para casa,
,

mas Rosa reage e o enfrenta, Cléo e
I Marcelo ficam pasmos coin a postura
, a menina, Verônica quase joga água.

ara apagar o fogo do curto-circuito
, uando Tom debela o incêndio com o
I xtintor, Ao invés de agradecer, Verônica
eclama que ele sujou tudo e começa
aiS um bate-boca entre ambos, até

" ue numa explosão a luz de apaga,
Leonardo jura para Lorena que esta foi a
�Ima vez que ele caiu nas suas

rmadilhas e sai do hotel aborrecido,

, c!das Opostas
: En�anto aguarda Jacson, Joana se
lembra da discussão que tivera com

,J!ferson e vê um revólver sobre a
, cadeira, Carmem segue para depor na
�Oilcia com. Roberto, Joana e Jacson

aomeçam a conversar amistosamente,
�Ié que ela toca na morte de Jéferson e

: Seu paL Jacson se descontrola,
, Ie

ana não se intimida e avança,
Jé�brando que já não era namorada de
erson multo antes deles ser preso,

ão admite e começa a ameaçá
indo Joana pelos ombros.

J�ana alcança o revólver e aponta para
cson que manda que ela atire nele.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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� � PASSOU MAL
Siri, do BBB7, ficou
internada em São Paulo
neste fim de semana por
causa de uma intoxicação
alimentar. Todo o alvoroço
aconteceu por causa de
um salmão estragado que
a ex-BB comeu num

restaurante japonês. Que
azar, hein? Ela teve que
tomar soro na veia e ficou
retida no hospital por
apenas duas horas. Mas
assim que soube, Alemão
foi para o hospital visitar a
amada.

��NOVELA
Algumas das cenas dCf
'nova novela das 19 horas
da Rede Globo, Os Sete

Pecados, serão gravadas
em �ariloc�� (Argenti��),
de acordo com a colunà
de Patrícia Kogut no jornal
O Globo. Inicialmente, as
imagens seriam gravadas
emAspen (E�A):"mas a

produção mudou de idéia:
Entr�,9s atores que
vial�m ao local estão

,Reygêldo Gig.necchini e
Gi.ovãima A�tonelli.

��VAI TER MAIS
É bom o "Homem-Aranha 3"
dar bastante lucro. Tudo
porque o filme entrou pra
história como o mais caro já
produzido. A bolada investida
foi de US$ 500 milhões. Com
isso, até Tobey Maguire e

Kirsten Dunst, que já tiveram
um affair e hoje mal se

comprimentam, andam se

dando bem. E os dois vão ter

que se aturar mais um

pouquinho. É que a Sony
avisou que a história vai, sim,
ter uma quarta parte. E, clare,
um aumento generoso no

salário dos atores.

��HOMENAGEM
Nair Bello'vai receber mais);
uma homenagem. A atriz

, g.�rhará lltn teatro"çqm
nome. Idealizado pelo
diretorWolf Maya, o teatro

> NairBelio será inaugurado" .

no dia 17 de maio, no
Shopping Frei caneca ..emr

; São Paulo, O musical
.

"Garota Glamour", com
;'fotia Meirelles e'Renato
Rabelo no elenco, marcar

i1� .?��s.tréia.9.R ," .

aço;' qtre �preser:lta 2
lugares e uma das

..

r1]elhores?acústicaSi�a
cidade.

��EM FORMA
O que a força de vontade não
faz. Britney Spears, 25, que
queria voltar à sua boa forma e ...

conseguiu! Fotos publicadas
pelo tablóide "Daily Mail"

comprovam que a popstar
voltou a exibir o corpinho que
um dia encantou os fãs.

Flagrada depois de uma aula de

dança Britney Spears vestia top
rosa, minissaia jeans e meia
arrastão. Além das aulas de

dança, ela fez uma

lipoaspiração e tem freqüentado
sessões de bronzeamento
artificial.

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

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 a, poucos
meses depois, ganhou popularidade mundial. Fonte: wikipedia.org

A�vinha
.

..

O loúco chama o psiquiatra de plantão, entrega um vidrinho e
fala:
-

DO�ltor,
acabei de descobrir um remédio que faz a gente

adivi ar as coisas! O senhor não quer experimentar?
O mé ..

' 'co para ser gentil pega o vidro e toma um gole.Em
seguida, dá uma cusparada e com nojo, diz:Mais isso é urina!
Adivinhou! Tá Vendo como o remédio é bom?

II HORÓSCOPO

Não chore Joãozinho
O garotinho está num canto do pátio chorando muito até que e a

profess�ta vai dar uma força e diz:
.

- Não c l�re, Joãozinho! Sabe por quê? '

- Não s ',' não professora!
- Porque quando gente pequena chora muito acaba crescendo e
ficando feia...

.

- Então professora quando a senhora era pequena deveria ser a
maior chorona da turma, não é mesmo?- Um regime!

L

SOBRE O JOGO

É um jogo de lógica
muito simples e

viciCijlte. O objetivo
é preencher um
quadrado 9@x9 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

Áries 20/3 a 20/4
Que tal reservar esta quarta-feira para namorar,
paquerar e conjugar o intransitivo verbo amar?
A natureza apaixonada que você tem, somada
ao clima de romance que paira pelas suas

'redondezas, vai dar uma mistura pra lá de
caliente, Nem sempre ser impulsivo é algo
negativo ... Sinal verde pra você: deixe fluir e tire
o pé do freio,

Câncer 21/6 a 21/7
o lugar do seu tesouro não é embaixo do seu

colchão, não, é em cima dele. O lugar do seu
tesouro é você e seus sonhos, a sua poderosa
capacidade de imaginar e criar mundos,
destinos. Sonhe com vontade, com toda a cor,
textura e sabor, mergulhe em profundidade e

detalhe. Eis sua força, propulsão para a

realização.

Escorpião 23/10 a21/11
Por favor, desligue a maquininha das

preocupaçôes. Você é bom em pôr coisas (e
pessoas) no freezer, esqueceu? Faça isso por si,
escorpiano querido, se dê um tempo de paz.
Sabe como é, mesmo sem querer, você pode
acabar detonando algo ou alguém lmportante.
Não ao estresse e sim, sim, sim ao amor, ao
prazer e à alegria!

Peixes 19/2 a 19/3
Pegando altas ondas e surpreendendo surfistas
de outras praias. Sim, este é você, peixinho,
despertando sensações por onde passa. Que
maravilha! Como a disposição é de sobra e

vontade não lhe falta para deitar e rolar no seu

lugar ao sol, mantenha-se sintonizado com sua

intuição, abra as escamas para as mudanças de
vento e maré.

Libra 23/9 a 22/10
Vai dar o maior pé. Mesmo com orçamento
apertado, com o nariz torcido dos retrógrados e

renitentes, com a inveja dissimulada dos
preguiçosos. Você caminha em direção à luz,
tem um belo ideal, uma contribuição real para a

comunidade. E sabe ser bem determinado e
.

obstinado quando quer. Vai, anda com fé, que a

fé não costuma falhar.

Capricórnio 22/2, a 21/1
'

Muitos capricornianos acreditam que construir a
sociedade é seu dever exclusivo. Como é que o

pessoal conseguiria se virar sem a sua eficiência
e seu comprometimento, não? Ok, cartsslmo,
cabritos não estão na montanha a passeio, mas
isso não os impede de fazer um pit-stop para
apreciar um pouco a paisagem, dar uma
paqueradinha ...

.

Touro 21/4 a 20/5
Ai, meus sais! Sua estabilidade pode levar uma
sacudida de alguma coisa ou alguém muito
arrogante ou, no minima, muito cara-de-pau.
Antes de se deixar levar pelo lado errado, pense
se isso tudo não é uma lição ... Enquanto você
se pergunta e tenta descobrir a resposta,
desligue o celular faça a festa em casa. Você, o
convidado mais que especial.

Leão 22/7 a 22/8
Está meio sem tempo? Pois é, há muita coisa
acontecendo nesse palco iluminado e você
precisa se organizar pra não ficar atrás do pano.
Ser o personaçern principal requer, além de
talento, dedicação e persistência, palavrinhas
que você deve decorar em seu texto. Nem pense
em jogar o script pro alto, meu rei, pode ter
gente de olho no seu trono.

Aquário 21/1 a 18/2
Era uma vez um aquariano que ... O resto é por
sua conta, Sendo o feliz proprietário da sua

história, quem dá os tons e as tintas é você. A
imaginação está cotadissima na bolsa de
valores interna. Imaginar é artigo fino, também
feito para ser aplicado no dia-a-dia. A roda e o

fogo já foram inventados: e a sua contribuição,
cadê?

Sagitário 22/11 a 21/12
Super-homem, Mulher Maravilha, a galera do X
Men ... São tantos personagens com sede de
aventura. Se você olhar pra dentro, vai
perceber que o que tem em casa é mais
emocionante que um rali. Uma oportunidade de
ouro para ver de perto seus desertos, pântanos
e demais geografias: autoconhecimento puro.
Não vá se perder por aí.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Estrelas cadentes riscando o chão, respostas
aos seus pedidos ao alcance da sua mão. Faça
a colheita, delicie-se com os frutos. Não bobeie,
geminiano, não fique olhando pra cima,
esperando que o tudo de bom que você deseja
caia do céu bem em cima de você. O que você
há muito procura pode estar al, pertíssimo.
Atenção é tudo.

Virgem 23/8 a 22/9
Será que é assim tão importante definir o sexo
dos anjos, a raça das formiguinhas? Defender
tão acirradamente determinados pontos de vista
muitas vezes tem tons de teimosia e rabujice
que podem chatear seus pares. Converse com
seus dons analíticos, amigo Virgo. Você sabe
muito que nem tudo é oito ou oitenta, preto ou
branco.
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DESAíOA
· O empresário Lio Tironi, que
sem sombra de dúvida fez um
dos melhores trabalhos frente
à diretoria do "Moleque
Travesso", depois do término

/' do campeonato'Catarinense,
que acontece dia 15 de maio,
deixará a presidência do
clube. Segundo o próprio Lio,
"largo o comando, mas não

abandona a diretoria; vou

ajudar o futuro presidente no
que for preciso, amo o

[uventus".

POKER
No próximo domingo (29), a

galera apaixonada pelo Poker,
capitaneada 'pelo Dr. Marlon
Souza [r., poderá novamente

participar do 4oTorneio
Principal de Poker, que
acontece no Beira Rio Clube
Campo, a partir das 14 horas.

RIRFAZBEM'
Para quem gosta de dar umas
boas gargalhadas, hoje à noite

estará' acontecendo em

Joinville, a partir das
20h30min, no Teatro Juarez
Machado, o show A' Todo
Vapor, com o comediante Ari
Toledo.

IDADENOVA
E bem nesta quarta-feira que
o empresário e amigo de

longa da data, JurgenJoachim
.

[oesting, o popular Igue, corta
o bolo e recebe todo o

carinhos de seus amigos e
·

familiares pela troca de idade..
Felicitações da coluna.

CAFÉ COM ARTE
Hoje à tarde, a partir das 15

· horas, o pessoal bacana da
Associação [araguaense de
Artistas Plásticos (Ajap),
promove no, Beira Rio Clube
de Campo o Café com Arte.
Na ocasião, além de prestigiar
os trabalhos de nossos artistas
e saborear um delicioso café,
os presentes poderão ganhar
brindes que serão sorteados

pelos próprios profissionais.

MAU HUMOR NO
CALOR
Essa é boa: um estudo da
Universidade de Cambridge
(Grã-Bretanha) criou um
índice para avaliar o grau de
humor dos europeus. A
conclusão é que os P1âis
bern-humorados e satisfeitos
com a vida vivem em países
mais frios, no norte do
continente, tipo Dinamarca.
Já nos países mais

ensolarados, como Itália,
· Espanha, a tchurrna é mais

mal-humorada. Há
controvérsia, nego véio!
Alguém já viu gente mais.

bem-humorada que _

nordestino brasileiro? Vodu!

O CORREIO DO POVO
(

Por Moa Gonçalves � Sugestão (moagonçalves@netuno.com.br)

A gerente da loja Lene Derneterko, <itíamorado HugoDias e o proprietária Marciano Demeterko,
dUrante coquetel de lançamento da lója Discothéqúe no Shopping Breithaupt, em Jaraguá.

II DICAS DE TERÇA
�-----------

"Aqui se planta, aqui se colhe".
* Ir no Restaurante
Allegro. Menu requintado,
lugar perfeito para um

jantar a dois.
**

Não tem jeito: a noite mais
agitada é no Smurf s
Lanches.

o garotão Lucca Rozza Rocha, filho de Ana Lúcia Rozza e do juiz de direito
Mareio Renê Rocha, abraçado pela avó e dinda Zoraide Rozza, recebe hoje
muitas bicocas pelaidade nova.

• TE CO�JTEU
Recebi um e-mail pedindQo:pªr,a.que eu não publicasse na coluna
a placa do carro e nomê'�:J(oii,\ jo:v,éro .que; devido um PQrre.te
daqueles, baga pura, adormeceu dentro de seu carro e - o que é
pior - com o motor ligado e OI pé acelerando no último, giro.

,
. h

Chegou a pegar fogo! Isso :i',�onteceu bem recente'-.,nas
imediações da Javel, e por felicjtt�de o motorista saiu totalnlente
ileso. Ele foi salvo por 'um transeunte que circulava na ocasião.
Mas tudo bem, podem ficàr tranqüilos, eu não vou publicar, pOis
censta que' o rapaz já pagou todos os pecados possíveis e um

pouquinho mais.
**

No próximo dia 23 de maio, com apoio total de alguns cafés que
reunem as mulheres mais descoladas da cidade, a Revista Nossa,
promove no Kantan Sushi Lounge a Primeira Noite da Champanh

'

só para elas. A renda do evento será 100% doada para a enticl.
Novo Amanhã. . ..c",>:'\'.( _t"
* * . < �:'. ;'�/�:�',�;�.Y��
Recebi gentil e bonito con�ite de casamenm da íóviml' Adria'
Conti, filha do casal Valdir e Marilu Bauer Conti, com o jpve��
Dirceu Kienen, filho de Pedro e Marines. Kienen. Será realizado:'
em nove de junho, às 20h 30m in, na Igreja Nossa Senhora Rainha
da Paz. A recepção será para 650 convidados no aristocrático'
Clube Atlético Baependi.

.... .

h;;
**, -

_'.
-

":'(.'::,J.,'�.�,� �}';;t/3�:'�i;�;�-
Segundo as expectativas da Noite do Ti-iti-ti (testa em que eles��Õ':
entram, que acontece no próximo dia quatro de maio no Baependi),
o frege deve atrair mais de quatrocentas mulheres de Jaraguá e

Região. Quem avisa são as organizadoras, pessoal da Creche
Constância Piazera.
**

No dia quatro de maio também tem a terceira Noite da Ilha. A

promoção é do amigo Jorge Vieira, do Restaurante Arweg.
**

Estarão abertas a partir de 2 de maio 'as inscrições para a 2a
Stammtisch de Guaramirim. Haverá limite de partleipaçâo, apenas
42 grupos. Para se inscrever, basta passar na Casa da Cultura
"Paulino João de Bem" e na Secretária de Esportes, Lazer e

Promoções de Eventos, e pagar a taxa de R$ 50,00 que será
revertida em prol das obras da sede própria da Apae. A festa deste
ano será realizada no dia 14 de julho.

o empresário Alceu Graade, o advogado Paulo Mattos e o

fundador da WEG Werner Voigt, no aniversário do prefeito de

Schroeder, Felipe Voigt.
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