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BRASIL.PELO

CC] do Senado

aprova regras
de. segurança
A Comissão de

Constituição e [ustiça do
Senado aprovou ontem

projetos que autorizam o

monitoramento de presos
por meio de pulseiras ou
tornozeleiras eletrônicas.

•

Também votou a divisão de
detentos nas prisões de
acordo com o crime
cometido.•83

RENOVAÇÃO -

eDL elege nova

diretoria para o

biênio 2007/08
o empresário João

Batista Vieira foi eleito
'presidente da eDL
'(Câmara de Dirigentes
Lojistas) de Jaraguá do Sul.
Ele fica no cargo até maio
de 2009, A vice-

presidência será exercida
Por Wanderlei Passold. 115

Talento em duàs rodas
Com apenas oito anos de idade, o
jovem José Brayan Soares, de
Massaranduba, vem despontando no

cenário nacional de motocross. Ele é o

atuallíder do Campeonato Brasileiro na
f!Nm.,iJi'iffM,�,f!!il�'i!IIMIi!!)lfíjji"

categoria SOcc B (oito a dez anos).

Brayan também disputa provas de motovelocidade no Estado e compete desde os quatro anos, quando foi vice-campeão estadual. -7I

ESTRATÉGIA t
Bauer se reúne
com líderes pal 1

propor 'trentão
O secretário estadual clt

Educação, Paulo Bauer,
promove hoje à noite um

encontro em Jaraguá do
Sul para tratar das eleições
municipais do ano que vem.

O tucano deve propor
aos líderes partidários uma

aliança entre PSDB,
PPS,PMDB e DEM, além
do pp.

O presidente do PSDB
local, vereador Eugênio
Garcia, disse que é uma
reunião "informal". ·3

29°
MÁXIMAMíNIMA
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Produtos sensuais e eróticos
saç@sexshoplaragua.çom.br

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

Genlro Gomercial Fail 2' piso sI. 37

Chuvoso durante 'o dia e

à noite.1I B6

campanha do

'nUAf\lTO (VIAlS GENTE,
MAIS QUENTE.

o CORREIO DO POVO
f'�d.e..!de-1919
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Museu: novo olhar
Mais uma vez Jaraguá do

Sul inova na área cultural e

educacional. A idéia de fazer
um "pool" entre os museus da
cidade para comemorar a

SemanaNacional de Museus,
queserá de 14 a 20 de maio, é
mais uma vez uma mostra do

que é a PPP Jaraguá (Parceria
Público-Privada). Dois museus
da/iniciativa privada e um pú

�ico vão juntar as forças para
m''dstrar à comunidade novas

fofmas ver às museus que têm

à�lâisposição na cidade.
,G <É uma promoção do Minis
t�no da Cultura, do Museu His
tórico de Jaraguá do Sul Emílio
dà'Silva, do Museu Wolfgang
Wêege - Parque Malwee e do .

Museu WEG. O nome do pro

j€to é "Um olhar aproximado...
r�itando os museus".

(o;No material distribuído à

imprensa pelos promotores, as

O museu precisa ir
além de suas, paredes.
Ele é feito de sons,
cheiros, olhares e

emoções"
(Alcioni M. Ruddeck)
três responsáveis pelos museus

definem o que é esta boa idéia.
"Com um olhar aproximado,
sensível e paciente no acervo

do museu é possível ver a ação
do tempo e das mãos humanas.
Esse mesmo olhar instiga a

procura por pequenos
detalhes tão reveladores que
fazem toda a diferença tanto

nos objetos do próprio museu

como em nossas vidas",
filosofa Ellen Annuseck, do

Museu Wolfgang Weege.
Já Grazielli Madeira

Canuto, dJ) Museu Weg, diz:
"No mus/lL descobrimos a

produção dos bens culturais
da sociedade, a prática das

experiências comuns de vida
individual e coletiva. No
museu quebramos o hábito

apenaSi
contemplação e

passamo a' investigar e

Ploduzir conhecimento".
E pa fechar, o pensamen

to de Alcioni M. Ruddeck, do

MusetEmilio
da Silva: "O

muse recisa ir além de suas

pared s. Ele é feito de sons,

cheiros, olhares e emoções. Em
suas entrelinhas é que

cleguimos
perceber o que

a]J,
. entemente não é visto e,

n ssa descoberta, ativamos
nossa compreensão de mundo

para a construção do nosso

futuro. O museu é livre ... ".

I. ENTRE ASPAS.
�TJ;

Um dos princípios da administração pública é a impessoalidade. Não
precisaria esta polêmica se a constituição fosse seguida. Penso que antes
da lei, vale uma ação. Quem é contra o nepotismo qusconvide seus

familiares a deixar os cargos de confiança".
Maria Lúcia Richard (PMOB), vereadora de Guaramirim, sobre o nepotismo.

ile,

A

II-pretendemosJançar candidato a prefeito, mas ainda é cedo para definir as
�rl •

.

��ligações". _'.

Jaír Augusto Alexandre, presidente regional do PTB.
VJ

• PONTO DE VISTA

A escola do crime não
..- . ..

�al vingar .

f

I Fatos recentes relacionados . Estatuto da- Criança e do

� prática de extrema violência Adolescente (ECA) prevêem
� 6analização da vida têm aos .adolescentes a responsa

wrovocado um sentimento de bilidade pela realização de

ihdignação e uma sensação de condutas descritas como

�ue estamos vivendo próximos crimes, penalizando-os com a

�a barbárie. Tais fatos têm aplicação de medidas sócio

teacendido um tema que não educativas, incluindo a

� novo: -a redução da maiori- privação de liberdade.
�ade penal, a qual ganha ou Outro fator a ser considera

werde espaço na opinião do é a ineficácia do sistema

pública �riodicamehte. .

carcerário brasileiro, o qual
! Poderíamos nos deixar levar não tem servido como agente

relo discurso fácil, e aceitar de recuperação e ressocializa

,órmulas simplistas que dor nem mesmo dosmaiores de

pretensamente solucionariam 18 anOs os quais cumprem
bu diminuiriam o problema da pena. Ao contrário, nossõ

, Violência em nosso país. Porém, sistema. carcerário tem servido
é necessário que a sociedade como uma "escola" da crimina
I

brasileira faça uma análise lidade, Estudos internacionais

tnais profunda e realista das revelam que os casos de

çausas e conseqüências acerca reincidência para os detentos
do tema. Primeiramente, é em presídios e penitenciárias
hecessário desconstituir a são de 60%, ou seja, seis em
I

falácia de que o menor irifrator cada 10 presos voltam a

hão está sujeito a nenhum tipo cometer algum tipo de crime.

de punição. Pelo contrário, a Historicamente, o Estado

�onstituição Federal e o brasileiro tern fugido de suas

•Pedro Uczai
Deputado Estadual (PT-SC)

responsabilidades e se es

quivado de cumprir integral
mente o ECA, contribuindo
para o aumento das mazelas

sociais, como a falta de
moradia e escolas, a explo
ração de crianças e adoles
centes através do trabalho
infantil e a prática da pros

tituição infantil, entre outros.

É preciso que a sociedade.
reflita por que tudo isso não

têm causado a mesma indig
nação de quem defende a

redução da maioridade penal.
Afinal, é visível aos olhos de
toda a sociedade brasileira

que, somente com medidas de
inclusão social, será possível
avançar na luta contra a

vi�lência cada vez mais

presente em nosso cotidiano.
Dizer não à redução da
maioridade penal significa
um estímulo a novas opor
tunidades e esperança aos

adolescentes e jovens brasi-
" leiros.

O CORREIO DO POVO
,
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Carga tributária
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.

O valor das
'. marcas
Para dar uma idéia do' valor
da marca. Enquanto o

-

Comandante Rolim era vivo,
os clientes da TAM eram

torcedores fanáticos.
Voava-se em um aparelho
inferior aos Boeings da

Varig, pagava-se um preço
de passagem maior, e

ninguém chiava. Hoje em

dia, nas rodas de
executivos, um dos

esportes prediletos é
criticar a TAM. Já conheço
muitos deles, que perderam
a "vergonha" de voar de
Gol. Se entrasse uma linha

para clientes corporativos,
qual seria a probabilidade
de rníqração dos atuais

passageiros da TAM para a

nova linha. Esse é um

exemplo claro para mostrar
o valor da marca - que não

.

é meramente a marca, mas

um conjunto de valores e de

percepções que a cercam.

Agora, pergunto, nos

últimos anos a TAM

conseguiu melhorar a

rentabilidade e agregar 'valor
à companhia?

� lulsnassil.blig.lg.com.br

III DO LEITOR

I�M;tBI1iGUTERMAN
Exaustão do
Exército
o general Robert Scales Jr.
deu um depoimento
contundente ao Senado dos
EUA sobre os problemas do
Exército 'americano no lraque.
"A condição da nossa força
terrestre é perturbadora. Dois

terços de nossas brigadas
regulares e virtualmente
todas as nossas brigadas de
reserva não estão prontas
para o combate", declarou.

Segundo ele, o Pentágono
cometeu graves erros no

planejamento da guerra.
"Soldados demais
enfrentando missões em

demasia por tempo
excessivo resultam em um

Exército que passa mais

tempo em combate do que
em casa", disse ele, que
chamou a atenção' para o

desafio ocasionado

por isso: "Pela primeira vez

desde a Guerra Civil
Americana, são as

. condições dos soldados que
determinam a estratégia, em

vez de a estratégia
determinar as necessidades
de nossas forças".

.

/ .

4:!bIOg.estadáo.com.brlblog/guterman

Oportunidade histórica
o governo Lula levantou a

bola. Santa Catarina precisa
chutar. A oportunidade está à

nossa frente e o governo do
estado não pode perdê-la. Para
se ter uma idéia dos efeitos

positivos da política econô
mica nacional, a arrecadação

.

no estado teve um aumento

nominal de 11,5% no primeiro
trimestre de 2007, em relação
ao' mes�o período do ano

'passado.
Com o Programa de Acele

ração do Crescimento (PAC),
o governo Lula iniciou um

investimento que chegará a

R$ 5,7 bilhões até 2010, com
obras que resolvem nossos

principais gargalos em rodo-

vias, ferrovias, portos, aeropor
tos e geração de energia. É
mais do que o dobro dos R$
2,2 bilhões que o governador
pediu ao presidente Lula para
resolver os problemas do caixa

do estado. E ainda tem os

investimentos em saneamento,

habitação e infra-estrutura
urbana-direto nos municípios.
Serão muitos anos gerando
riqueza, novos empregos e

tornando geograficamente
mais homogêneas as

condições de cornpe titivi

dade empresarial. Somado ao

que o governo Lula faz - Bolsa
Família, Pronaf, ProUni etc
e o que ainda vai fazer -

Programa para a Educação,

'uti! PAULO KUPFEI(;

A arrecadação tributária
federal aumentou 10,16%,
no primeiro trimestre. De
janeiro a março, os

contribuintes despejaram
mais de R$ 100 bilhões nos,

cofres da Receita Federal -

i
recorde para um primeiro )

trimestre. A arrecadação de:
março, praticamente um

terço do acumulado
trimestral, também foi
recorde e aumentou quase
12% sobre março de 2006.
Para uma inflação anual
abaixo de 3%, são valores

que mostram um avanço
firme sobre o bolso do .

contribuinte. Acontece que,
para obter tal resultado,
não houve a criação de
novos impostos, nem foram
feitas alterações em, I' ir:"rr
alíquctas.Jta verdade, se •

ocorreu alguma novidade
visível na área, esta veio
das isenções e

desonerações fiscais
concedidas. Como então
aumentou a carga tributária?
A economia cresceu e os

.

órgãos arrecadadores foram
mais eficientes.

4:!economlnlmo,nomlnlmo,com.br
I

-. 1

• Ideli Salvatti
Senadora - PT/SC

.. J

corn ênfase para o ensind

tecnológico - temos todas a�
.

,

condições para seguir o

exemplo do Brasil e construir
um novo ciclo de desenvolvi!
menta sustentado. I

O PAC é um passe com

açúcar. Se por conta dele o PI�
catarinense crescer pelo meJ?0�
1% a mais, por exemplo, isso

representa um acréscimo de R$
900 milhões na renda estaduall
que trarão benefícios reais para
toda a sociedade. Mas s�
faremos esse gol se houver u�
projeto do estado que potení
cialize as ações nací.onais,

__sontribuindo para melhoraiainda mais a vida da

pessoas.

Os textos para esta coluna deverão ter nomáximo 1.680 carac., Fonte Times New Rom�n 12 e podem s�r �nviados por
e-mail redação@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, c�p
89251 200, Caixa Postal 19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serao

publicados). 1
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ENCONTRO: lÍDERES POlÍTICOS SE REÚNEM RESERVADAMENTE HOJE À NOITE

Paulo Bauer vai propor 'frentão
�

de partidos para eleição de 2���,
�Intenção é reunir
PSDS, PMOS, OEM

_. e até o PP ern urna

única coligação

CAROLINA TOMASELLI

JARAGUÁ DO SUL

PSDB, PMDB, DEM

(PFL), PPS e PP. Todos em

uma única aliança na dis

puta pela Prefeitura de [ara
guá do Sul na eleição do ano

que vem. A criação de um

"frentão" já estaria sendo
articulada pelos líderes dos
partidos, que participam hoje
à noite de uma reunião

organizada pelo secretário
estadual de Educação, Paulo
Bauer (PSDB). As discus
sões, entretanto, não envol
veriam oPT.

O presidente do PSDB,
vereador Eugênio Garcia,
disse que a reunião "infor
mal" vaidiscutir a possibi
lidade de se repetir e, inclu
sive, ampliar, a coligação
estadual que elegeu Luiz

.

Henrique. "Existe a vontade
do governador de se manter

a grande aliança onde for
� possível. Não vejo dificul

dades neste sentido. Eu,
politicamente, não tenho

Tucano estará hoje à noite em Jaraguá do Sul para tentar costurar acordo com I(deres partidários
restrições com pessoas de

.

nenhum partido de Jaraguá
do Sul", declarou.

Segundo Garcia, ainda
que o PSDB tenha seus pré
candidatos a prefeito - Irineu
Pasold eNiura Demarchi dos
Santos -, o partido está aberto
a negociações. ''A política é a

arte de negociar. Nossa in

tenção é lançarmos candi
dato, mas nada impede que
possamos indicar o vice. São
conversas que deverão evoluir
cada vez mais, principalmente
a partir de março do ano que
vem", comentou.

O presidente do PP,
vereador Dieter Janssen,
também considera prematura

as negociações sobre possíveis
alianças, mas admite que as

conversas de bastidores
existem. Além do PT, parceiro
no segundo turno das eleições
para governador, disse que
este ano o PP já conversou

com o PSDB, PFL, PMDB e

também com o PR do prefeito
Moacir Bertoldi. "Corno
presidente do Pp, sempre tive
um bom relacionamento com

todos os presidentes de'
partidos e isto, no meu

entendimento, é muito

importante", comentou

Janssen, para quem as discus
sões este ano devem ser

facadas em torno de projetos
e assuntos de interesse da

Descompasso
A obra que fecha a Rua

Ângelo Tancon, na Figueira,
foi embargada pela Fiscali
zação da Prefeitura no dia 3
de abril, por falta de licença
e autorização. A notificação,
emitida em nome de Désio
Deretti, foi assinada pela
esposa, Larissa. Mas a

Prefeitura e a Secretaria de
Urbanismo aucorizaram a

cOnstrução. "Passaram por
cima da fiscalização",
denunciou o órgão público.

Lei Orgânica
,

o Artigo 100 da Lei Orgâ
nica do Município, que versa

sobre bensmunicipais, estabe
lece as normas para a alie
nação, "subordinada à exis
tência de interesse público
devidamente justificado",
confirmando a ilegalidade da
obra.
A lei foipromulgada em 2002,

sendo assinada pelos ve

readores, entre eles.Piazera.

Reação
Agora a Fiscalização quer

saber da Procuradoria do
município em qual lei foi
baseada a autorização da
obra. "Não há base legal para
a autorização", afirma,' ga
rantindo que não são apenas
30 metros de rua depois do
portão, como informou o .

secretário Afonso Piazera. O
órgão público lembrou ainda
que, 'no novo "condomínio"
tem investimentos públicos
em infra-estrutura.

Contradição
o secretário de Urbanismo,

Afonso Piazera, foi anteontem
à tarde, na Rua Angelo Tan
con para tranqüilizar os'
moradores, dizendo que a obra
estava legalizada e prosse
guiria normalmente. No

, entanto, para a reportagem de
O Correio do Povo, informou
que não esteve no local
porque "tudo já estava

resolvido".

comunidade como a reforma

O CORREIO DO POVe>

Mariani diz que SDR
não é caso encerrado �

,np
. -ít'J�����.�-- �

Secretário de infra-estrutura: "Conversas sobre nomeação prosseguem:' Bb
.

ação do secretário regior{�fom
tem gerado grande expeSS"t
tativa. entre as lideranças,JD
regionais do PMDB, já que a

SDR foi comandada pelos,
tucanos durante todo o g(j\Jj
vemo anterior. Entende quejfu
PSDB tem direito a pleiteaéã/
titularidade da Regional, mâsí
afirma que os peemedebistas]
não aceitarão imposiçõesn
"Nada vai ser goela abaixo,
sem ouvir o grupo. E é assiffl'
que temos feito", declarou.j;

Mariani lembra que seis
dos 11 cargos da SDR devem
ficar com o PMDB, três com
PSDB, dois com o PFLe um

com o PPS. "Está é a distr'r.
buição. Como um secretári�
com incompatibilidade cornos
gerentes vai tocar a SDR? A,
região vai ficar prejudicada e

o governo também. Min�a.
preocupação é neste sen

tido", disse, acrescentana8
.�I

que Chiodini, se não for rib'_:'
meado para a Regional,
deverá ocupar uma "posiç§';
importante" no governo.
"Talvez até melhor que a

SDR de Jaraguá". (CT)

JARAGUÁ DO SUL

Apesar da confirmação
pelos dirigentes estaduais do
PSDB, o secretário estadual
de Infra-estrutura, Mauro
Mariani (PMDB), garantiu
ontem que ainda não foi
definido qual partido coman

dará a SDR de Jaraguá do
Sul. Em reportagem publicada.
no último sábado, a tucana

Niura Demarchi dos Santos
política, o nepotismo e o disse ter sido confirmada
transporte coletivo.

l'
titular pelo secretário esta-

A reportagem tentou dual da sigla, Dalírio Beber.
contato por telefone come "Algumas pessoas colo
Paulo Bauer, mas não obteve caram que já está acertado,
sucesso. o que leva a alguns posiciona

mentos ásperos. Mas não está
nada decidido", afirmouill AS ALIANÇAS EM 2004

JARAGUÁ NO RUMO CERTO

PFL/ PP / PSOB / PV

JARAGUÁ PARA TODOS

PC do B / PMOB /
PSB/ PT
VIVAJARAGUÁ
PDT / PL/ PPS / PTB

Mariani, em entrevista ao O
Correio por telefone. O secre

tário disse que, nas últimas
três semanas, promoveu dois
encontros entre o governador
Luiz Henrique e o indicado
ao cargo pelo PMDB, Carlos
Chiodini, que foi parceiro de

ocampanha de Mariani em
2006.

Ele destaca que a nome-

ARQUIVO/OCP

ul:::.f)

MOSAICO
Particular
o ex-presidente da

Câmara de (Jua.lanúrim,
Ivlado Kuczkowskí (PPS),
informou que encomendou
pesquisa de. intenção de
votos, ..mas negou que
tenha incluído apenas duas
possíveis canslidaturas. "É
uma pesquisa científica
feita para análise interna do
partido", disse.

Explicando
o ,diretor de Educação de

Massaranduba, Vilson
Eichstadt, descobriu o

motivo do não reingresso do
professor Rodolfo Strinagri
aos quadros da Prefeitura.
Disse que Stringari pediu
licença por dois anos e tem

que ficar dois anos. Mas por
que.não disse isso na ocasião
da reportagern?

A VERDADE ...

Em resposta à matéria veiculada nesta coluna (mosaica) na
data de 25/04/2007, no Jornal Correio do Povo, ao contrário
do que foi publicado, informo que na condição de Secretário

r

Municipal, estou à disposição da Administração a qualquer- l

momento, quando necessário, e não apenas no período de I I f

turno único. Acrescento que trabalhei normalmente no 'I' I

período de férias coletivas, e inclusive, no período de ponto.;
facultativo, ri.o final do mês de Dezembro/2006,. devido a

.

I

necessidade de acompanhar o atendimento e demais açôes-.
do Governo Municipal. Informo que viajei à Rio Branco -

AC, para visitar familiares da minha esposa, e ainda com or
intuito de apresentar o meu filho de 1 ano e 2 meses, e não, .

à·

Manaus-AM como publicado. Declaro que não possuo
nenhum vínculo empregatício com o Banco HSBC, sendo .'

que me desliguei definitivamente em Dezembro de 2004,"'J
quando assumi a {unção de Secretário Municipal. Senddl',
assim, me coloco à disposição para qualquer informação eF
ou esclarecimento relativo à Administração Pública,r�
Municipal, e também qualquer assunto na esfera pessoal,'

"

quando necessário, evitando com isso, inverdades veiculadas;'
. em meios de comunicação.

;::

'I:

Atenciosamente,

Marcelino Schmidt
Secretário de .Administração
(47) 9922-1314

Promessa
/

o vereador Terrys da Silva
(PTB) está em Florianópolis,
onde reivindica a instalação
de unidade de coleta de
sangue na cidade. Garante
que volta a tempo de
participar da sessão que vota,
em primeiro turno, o projeto
do nepotismo. Mas o que,
todos querem saber é se é
contra ou a favor.
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SINT.E: "REGIONALMENTE MOSTRAMOS QUE A CATEGORIA TEM SANGUE NAS VEIAS", DIZ DIRETOR

Professores fazem paralisação
\

� querem promess �. cumpridas\ CESAR JUNKES/OCP

Ro�rigo Sonni, do Sinte, liderou a reunião desta quarta-feira e afirmou que a adesão ao manifesto foi "histórica"

magistrados da rede estadual
de ensino ao Sindicato da

Alimentação, o grupo apro
veitou para discutir os

problemas enfrentados pela
categoria. No topo dessa lista
está o não-cumprimento da
maioria das promessas feitas
ao longo da greve realizada'
no ano passado. Na época,
alguns deles chegaram a ficar
34 dias sem entrar nas salas
de aulas e, no ápice do

processo de reivindicações,
somaram quase 100 mani

festantes somente no Vale do

Itapocu.
Tudo isto com o propósito

de induzir o governo de Santa
Catarina a colocar em prática

___""._, "__"'_4_ .•\__ ='44.�'�lW�
AI

OiPI ••N·'.I •.A.·O

.... Mobilização reuniu
.

80 magistrados e

parou outros 120
no Vale do Itapocu

KELLY ERDMANN

REGIÃO

Dez escolas completa
mente paradas, outras com as

atividades paralisadas de
maneira parcial, 200 profes
sores e cerca de 10mil alunos
sem aula. Esta foi a realidade
vista durante a última quarta
feira na região de Jaraguá do
Sul.

Em meio a reuniões que.

levaram, pelo menos, 80

Voc.ê acha justa a paralisação feita pe,los
professores?

"Em um ponto eu

concordo.�Eles estão
dando algo para o povo e

. poor isso merecem salanos
melhores. Não somos

.
nada sem educação".

Josiane Varia, 24, dona
de casa

"Sim. Eles são mai-
I remunerados e sempre
têm pouco apoio".

\ Leila Maria d, Sil.va, 46,
autônoma

"Concordo parcialmente.
A paralisação.. nem sempre

é a sOlução".
Jos.é Klein, 44,

representante comercial

aquilo que havia sido suge-

JdO
anteriormente. Conforme

diretor do Sinte (Sindicato
os Trabalhadores em

. Educação) regional, Rodrigo
Sonni, a única conquista foi
a incorporação de um dos
abonos solicitados (R$ 100)
.aos salários dos professores ..
Mas, além disso, falta a

. descentralização dos recursos
referentes a cada unidade

escolar, os planos de saúde

para os ACTs (admitidos em

carát�r temporário) e a inclu-
<' são de serventes e meren

e deiras no quadro do magisté
rio. Outra reclamação é

quanto à eleição direta de
diretores e sobre reformula-

ção do estatuto e do plano de

cargos e salários do setor. "O

governo tem tentado fazer

isso, só que sempre vem com

propostas para diminuir os

nossos direitos", afirma.
Ainda segundo Sonni,' a

mobilização de ontem é

"histórica" porque jamais
tantos professores deixaram
de entrar nas salas para
reivindicar direitos conside
rados justos por eles.
A gerente de Educação da

SDR (Secretaria de Desen
volvimento Regional, Deni
Rateke, informou que as au

las perdidas ontem serão repos
tas em dia a ser definido junto
com o governo do Estado.

"Luta por piso maior
Escolas de todo Estado

suspenderam ontem as aulas

para protestar contra a insti

tuição do piso nacional de R$
850 para professores, que
tramita no Congresso. O valor

corresponde a 30 horas de
trabalho e sem diferenciação
de escolaridade. Em Brasília,
a categoria participou de uma
marcha para reivindicar piso
de R$·1.050 pará professores
co� magistério e R$ 1.575
para quem tem ensino

superior. Em Santa Catarina,
o piso dos educadores com

magistério é de R$ 430,
enquanto-os profissionais com
formação acadêmica recebem
R$ 693, ambos corn auxílio

alimentação de R$ 60.
Para o presidente do Sinte

regional, Sebastião Camargo,
"os servidores estão assumin
do responsabilidades do

governo". "Os diretores

promovem bingos, realizam

rifas e contam com a ajuda
voluntária dos pais para
manter a estrutura das
escolas", comentou.

Em relação ao PDE (Plano
de Desenvolvimento da

Educação) lançado na terça
feira pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, o

presidente do Sinte considera
a iniciativa válida. Salienta,
no entanto, que o plano só
vai funcionar se os recursos

destinados à educação sejam,
de fato, usados para esse fim.
"Nâo pode acontecer com o

Fundeb (Fundo da Educação
Básica) o mesmo que ocorreu ,

com o Fundef (Fundo do
Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valori

zação doMagistério), quando
parte dos recursos foram
usados para pagar professores
aposentados. Esse' dinheiro
deveria ter saído do Tesouro

Nacional", afirmou.

O CORREIO DO POVOI.iA
r

�

F,alta de infra-estrutura I

revolta categoria
Além da discussão sobre as

reivindicações não atendidas
pelos governos estadual e

federal, a reunião do Sinte
também serviu para profes
sores dividirem algumas
situações vivenciadas no dia
a-dia. Somam-se às reclama

ções de salários defasados a

falta de infra-estrutura para
trabalhar.

Conforme Vinícius Scha
ne, responsável pela disciplina
de História em uma escola de
Guaramirim, é difícil dar aula
porque as salas estão comple
tamente.depredadas. Paredes
sem pintura, ventiladores, e
portas quebradas, retoques no
teto feito com'folhas de jornal
e tinta, falta de material
didático. Estas são alguns dos
problemas já visto pelo pro-

. ,

fessor dentro das unidades'""
escolares do Estado. "Tudo se" II,

C)'atualiza, menos a educação" ,"

dispara, . 'lU,
Com opinião semelhante, 'l�

Mislene Pickcius e Izabel
Oneda também_participaramW
da paralisação de ontem'R
Elas lembram que a luta por
melhorias é permanente

. 'I
mas, quase nunca tem con ...

. "A I'
.

tJL
quistas. r\.8 esco as precisam,r:"
passar o pires constante.. I

.
I"

mente para conseguir qual-
." d' I b i

"
quer COlsa , con ena za e ..
/' Xf
E por este motivo, segundo '.

d
.

d V'J
as uas magistra as, que as, .

mensalidades não são espon-
�/a

tâneas na maioria das insti-
'I,

tuições e também passa a ser",
necessária a organização de
rifas e bingos ao longo do ano

JI,

I
.

[';)'etivo. (KE)

Professoras dizem que escolas precisam "mendigar"
� � �m

MARISTA REALIZA
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORES

Nos dias 14 e 15 de abril aconteceu nas dependências do
. Colégio Marista São Luís o 1 ° Curso de Capacitação de :'

Monitores da PJM (Pastoral Juvenil Marista) com os participantes
de Joinville, sao Bento e Jaraguá do Sul. Participaram 16
rnonítorese 5 assessores.
O curso teve como

objetivo principal a
capacitação dos
monitores para
protagonizar nos
encontros da PJM, ou
seja, trabalhar com as

crianças (3°e 4° anos)
e adolescentes (6° aos
go anos)
desenvolvendo encontros de formação, humanização e

integração.
O curso também promoveu momentos de reflexão sobre a

sexualidade na adolescência com a biõloga Nara B. Winck, o
•

ministério de ser monitor, as etapas de formação, as diretrizes da '

.

organização de um encontro da PJM e a oficina de cartazismo
desenvolvida pelo Ir. Marcondes.
No encerramento, o grupo assumiu o compromisso de serem

'

animados nas atividades da PJM, a fim de construir um mundo
mais humano, ético e feliz.
"Partilhar experiências com outras realidades abre portas" (Diego
Bairros)

'G
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OMDIM: GRUPO DE VOLUNTÁRIAS BUSCA A REESTRUTURAÇÃO FAMILIAR

QUINTA-FEIRA, 26 de abril de 20071 5

nferência debate violência contra mulher
''!:, Criação de delegacia
,:: especializada no

Itl município será

ebatida hoje

'; lANE ZANGHELINI
�I ARAGUÁ DO SUL

A instalação da Dele
\. ada daMulher nomunicípio
, erá abordada na reunião de

-I elegados regionais, que

,'acontece hoje em Floria

;'lnópolis. O chefe da Polícia
; Civil do Estado, Maurício
.r' José Eskudlark, disse que será
I eito um levantamento das

, possíve�s áreas disponíveis e

ao número de funcionários
,necessários para realizar o

tendimento. Em algumas
I cidades (como Chapecó e

L uritibanos) as delegacias da
ulher vêm sendo instaladas

I com a participação das
I refeituras, 'que cedem

psicólogos e assistentes
sociais. Ele informou que, por
enquanto, não existe previsão
para o espaço começar a ser

construído.
A violência doméstica e a

necessidade de uma

delegacia de proteção à

mulher namicrorregião foram
,

debatidas na "1 ª Conferência
municipal de políticas para as

,

Ih "
mu eres, que aconteceu

ontem e terça-feira no Cejas
(Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul). O evento,

que abordou o tema "O papel
damulher contemporânea na
sociedade: conquistas e

desafios" foi promovido pelo
Comdim (Conselho Mu'ni
cipal dos Direitos daMulher)
em parceria com a Secretaria
Especial de Políticas para

, Mulheres, Prefeitura, Polícia
Civil, Unerj, Sindicato do
Vestiário e Informa Editora.

O objetivo do encontro foi

incentivar a reflexão sobre o

papel damulher na sociedade
e a busca da igualdade. A
presidente do Comdim, psi
cóloga Elenir Escopelli, disse
que, apesar das conquistas, a
mulher ainda se depara com

a relação cultural de "domi
nância" exercida pelo ho-
'mem. "A sociedade ainda é

patriarcal, e a mulher deve
lutar para conquistar igualda
de e espaço", comentou.

O evento contou com' a

participação de 120mulheres
em três oficinas, que abor
daram a construção da igual
dade, as políticas, propostas
para mulheres e a partici
pação das mulheres nos

espaços de poder. A con

ferência realizada foi a

primeira etapa para realização
da "2ª ConferênciaNacional
de Políticas para as Mu-

I

lheres", que acontecerá em

Brasília de 18 a 21 de agosto.

. -

�

�Ulheres debateram políticas e par}�aram de oficinas que levaram à reflexão sobre desafios entrentados
0S

� .�q

"Duas m'u açressões.reçlsíradas neste ano
.A delegada regional

I Jurema Wulf disse que um

terço das ocorrências na
ri l)l[crorregião esjão relacio
nados à violência contra

, mulheres e menores de
I idade. "Isso corresponde a

aproximadamente dois mil
registros este ano", calcu
lou. A maíoria dos casos

engloba lesões Forporais,
ameaças, calúnia e difa
tnaçãb, geralmente motiva
dos pela embriagues.
Jurema diz que o maior

problema para instalar a

delegacia da mulher no

município é a falta de pessoal.
Segundo ela, seria preciso
cerca de dez pessoas para
prestar o atendimento ade
quado. "Ouço falar da reces
sídade desse espaço na região
desde que comecei a tra

balhar na polícia. Isso já faz
16 anos", ·comentou. Segundo
a psicóloga Elenir, existem
hoje 12 delegacias de prote
çãoà mulher funcionando no
Estado.

Para suprir a falta de
espaço especializado no

município, voluntárias db
Comdim atendemmulheres
que sofrem violência domés
tica em salas cedidas na

, Delegacia Regional. O
grupo é formado por psicó
logas, advogadas e conse

lheiras do Condim e tem o

objetivo de prevenir novas
violências e buscar a

reestruturaçãosfamiliar,
Informações sobre a Central
de Atendimento podem set ..

obtidas pelo telefone (47)
3370-8383 comMarlyWulf
ou Elenír Escopelli. (DZ)

, ,SeCretaria de Saúde e o Setor.do Bem-estar Social de Guaramirim promoverem, na terça
:Ira, o 3° Seminário Multidisciplinar do Idoso, reunindo mais de 100 pessoas da terceira
uade.

, evento contou as palestras: "Sexualidade na maturidade", "Incontinência urlnárta", "IdosoRelações Familiares", "Sociedade e Perspectivas", além de oficinas e atividades físicas.loco principal foi discutir temas pertinentes à realidade do idoso.

CDL de Jaraguá do Sul tem nova diretoria :DI

A CDL (Câmara de Dlri
gentes Lojistas) de Jaraguá do
Sul tem nova diretoria. O
atual presidente, Waldemar
Schroeder, deixa o cargo e

assume João Batista Viei��,
quer preside a entidade aY.é
maio de 2009.

'

Esta reformulação já 'era
esperada já que o empresário
foi sugerido por Schroeder
liderando chapa única para a

eleição. A vice-presidência
ficou com o ex-diretor de SPC
(Serviço de Proteção ao

Crédito), Wanderlei Passold,
que passa o cargo paraNeivor
Bussolaro. Para a direção

. financeira, o escolhido é
SandroMoretti.

Na avaliação de Schroe-'
der, a principal conquista
du_rante o. período que per-

PIERO RAGAZZI/OCP :{I

Waldemar Schroeder passa cargo para João Batista Vieira

maneceu à frente da CDL é
a concretização do projeto
"Escola de Fábrica". Já no

topo da lista de metas não

atingidas está o número de
novos associados. "Queríamos

.

790 e chegamos apenas a 740",
revelou. Como explicação, o .

atual presidente da entidade
cita as dificuldades econô
micas enfrentadas no setor

comercial brasileiro.
Mesmo sem chegar ao

número de integrantes dese
jado, afirma que o acréscimo

conseguido foi favorável.
"Tivemos 40% de aumento .

Quando assumimos eram 531
associados", contabiliza.
A posse da diretoria eleita

por aclamação, 'ontem, acon
tece no dia 17 de maio.

Empresários e Clie discutem segurança
GUARAMIRIM

Empresários e lideranças
comunitárias estiveram reu

nidos na última segunda-
,

feira, no auditório da Aciag
(Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de Guara
mirim), para discutir propos
tas de segurança para omuni
cípio.

O presidente do Clic
(Conselho de Líderes Comu
nitários), João Dalpra, apre
sentou algumas medidas de
segurança que podem ser

implantadas. Entre elas, proi
bir o consumo de bebidas
alcoólicas em locais públicos,
restringir atividades de me

nores após àmeia-noite, limi
tar horártos de funciona
mento de bares e similares até
23 horas e cumprir o Artigo
22 do Estatuto da Criança e

Adolescente que impõe aos

pais a obrigação de zelar pelos
filhos menores. Lembrando
que os menores que estiverem
em horários impróprios nas'

ruas, e desacompanhados fi
carão a disposição do Con-

selho Tutelar.
Segundo Dalpra, os pro

blemas mais comuns são o

aumento do consumo de
álcool e drogas por menores,
evasão escolar, falta- de con

trole e guarda por parte dos
pais ou responsáveis. "Damos
o total respaldo a PolíciaMili
tar pra que se cumpram com '

rigor essas medidas", afirmou.
As propostas serão enca

minhadas à Câmara Muni
cipal para análise. A aposta é

que os vereadores as trans

formem em projeto de lei.
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Educação Ambiental
DIVULGAÇÃO

Ra.inha das Orquídeas
concursó Rainha das Orquídeas será amanhã

na Escola de Eduêação Básica Alfredo Zimmermann,
em Guaramirim.O evento é uma realização do curso

de EUsino Médio Integrado ao Turismo da unidade
escolar. A escolna visa divulgar a ExposÍção Sul
Brasileira d� Orquídeas, Bromélias e Plantas

Ornamentais, que estámarcada para os dias 10 a 13 de
.,.

maio, no Parque Municipal de Exposições, Prefeito •

Matioelde Aguia,:c Arainha vaitepresentar a ¢�posição. I
O concurso tem início às 20 horas nas dependências
da escola.

• I

Festa do.Maracujá
Começa amanhã, 27, e vai até o dia 29 de abril a 8ª

Festa do Maracujá, em Araquari. O evento conta com

gastronomia à base de maracujá, que serão oferecidas em
barracasmontadas na praça central da cidade. As iguarias
vendidas na festa sâo preparadas por entidades assistenciais
domunicípio. A expectativa é que 80mil pessoas prestigiem
o evento, que traz também apresentações artísticas. No
mesmo período acontece a Expofeira Agropecuária e

Industrial, no pátio da Escola de Educação Básica
Almirante José Boiteux, com entrada franca.

• LOTERIAS

.

.,

• DUPLA SENA ", ,

concurso: 1742
--��--...

08 - 54 - 57 - 64 - 66

06-31-32-42-43-47

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Vestibular da
Acafe
As inscrições para o

Vestibular de Inverno do
Sistema Acafe iniciam dia 10
de mai0.j seguem até 11 de

junho. :lxticipam do Vesti

bular Unificado Acafe 13

instituições de ensino

superior de Santa Catarina.
As provas acontecem nadia
1 Q de julho. Informações no

site: www.acafe.org.bi.

colunidade

Música

Núcleo doa data-show
O Núcleo Setorial de Metal Mecânica da Acijs e Apevi fez

a doação para as duas entidades de um equipamento data
show. A entrega foi feita pelo coordenador no núcleo Leandro
Bauer. A doação se destina ao uso das entidades, gesto que o

presidente do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, Paulo
César Chiodini, considerou importante já que se tratar de
uma ferramenta importante nas atividades voltadas ao

associativismo. O núcleo é bastante atuante e conforme
Leandro Bauer, em 2006, os eventos do núcleo envolveram

mais de 1,5 mil participantes e um índice de 90% de satisfação.

Círculo de Leitura
Acontece hoje mais uma

edição do Circulo de

Leitura, em Jaraguá do Sul.
Desta vez o evento conta

com a participação do
escritor e professor Maicon
Tenfen (foto). O encontro

está marcado para as 17
horas na Grafipel Megastore.
O círculo se reúne uma vez

por mês e consiste em uma

conversa informal sobre livros

que estejam sendo lidos no

momento.

N0Bpróximo sábado, 28, a

, Prefl1!itura de Guararnirim
Em comemoração do Dia do Indio, na semana passada, I "C'rea iza o programa omuru-

as crianças que participam das Oficinas de Educação dade em Ação". O evento
Ambiental do CRAS (Centro de Referência de Assistência d d

te...
nirá to as as secretarias a

Social) do bairro Jaraguá 84, estudaram a contribuição que
a inistraçãomunicipal para

dos povos indígenas para os dias atuais. Elas aprenderam .

ões e serviços nas áreas
como os índios lidavam com a: fauna e a flora, visando sociais e de saúde. O
sempre a manutenção do equilíbrio sustentável. Entre os

programa vai atender as

. assuntos levantados estavam as línguas tribais, alimentação comunidades de Serenata,
dos índios, instrumentos de caça, construção demoradias, Quati, e Poço Grande e

entre outros. O trabalho encerrou com desenhos e pinturas acontece das 8h30 às 14h30
desses povos impressos pelas crianças e adolescentes em J' no Bairro Caixa D'água.

.

vasos de cerâmica (foto). .',
.

Hoje, às 20 horas, o grupo
Música Popular 3 (MP3),
juntamente com a Scar,
inaugura projeto "Paleo
Livre". O MP3 é formado

pelos violonistas Enéias

Raasch, Luiz Lanznaster

Jú�or e pela violinista, Keroll
Weidner. O evento visa

incentivar os talentos da

região.

Dia do Desafio
Estão abertas até segunda-feira, 30, as inscrições para os

municípios participarem da nova edição do DÍa do Desafio.
Este ano o tema é "Esporte por uma comunidade ativa" e visa

mobilizar omaior número de pessoas para realizarem 15 minutos'
de atividade física, para estimular a prática regular de atividade
física. O Dia do Desafio é realizado em todo o mundo e

acontece no dia 30 de maio, das O às 21 horas: Para participar,
as Prefeituras devem entrar em contato com a unidade do Sese
mais próxima. No ano passado participarammais de mil cidades
em 19 Estados, mobilizando mais de 28,6'milhões de pessoas. O
continente americano foi o que mais envolveu pessoas em

atividades físicas em 2.867 cidades de 24 países das Américas
do Norte, Sul e Central.

Software
Livre
No sábado, 28, a Sociesc

(Sociedade Educacional de
Santa Catarina) realiza a 3ª

Edição do Festival Latino
americano de Instalação de
Software Livre. Q encontro é

considerado omaior evento de
difusão do software livre da
América Latina. Fazem parte
da agenda do evento, pales
tras e seminários com temas

'ligados ao desenvolvimento e

adoção do software livre, O
festival é uma realização do

pelo Grupo de Usuários Linux
de Joinville (Guxlle) .

O evento acontece das 8
às13h e é gratuito.

Conselheiros Tutelares
Os císeo novos membros do Cotlselho Tutelar de

Porhetode, eleitos Rot votação terça�fêil'a, 17,
foram oficialmente empossados na última segunda
feira, 23. Os novos conselheiros (foto) receberam o

certíficado das mãos do prefeito Ercio Kriek.�\ da
equipe doCMDCA �(J8onselhoMu�dpalde IJí1!�itos
da Criança e do Adolescente). Ao todo foram. 19
candidatos que se colocaram à disposição na disputa
pelas cinco vagas parao cargo de Conselheiro Tutelar.
A eleição foi realizada na Cârna.'ta. de Vereadores,
recebendo o voto de 95 entidades governamentais e

não-governamentais.

. FARMÁCIA FAMíLIA

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

----------------_.,<':_�---��------�---------�--�--
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Tentativa
O Agrkultor P. A. G., 60
anos, confessou ter atirad01
em seu sobrinho. Ele foi
preso em flagrante após ter
atirado em um menor com
14 anos e outro de 13 anos
que invadiram sua

residência. Segundo ele,
desconhecia que havia
pessoas em sua lagoa

, furtando peixes, que
somente efetuou o disparo
em direção a um vulto as

margens do lago. Os
-adolescentes foram
encaminhados para o

Hospital e passam bem. A
tentativa aconteceu na

última segunda-feira, na .

Rua Domingos Rosa,
Próximo Caixa D

'

agua, no
bairro Ilha da Figueira.

Drogas
Também no domingo, na
Rua Esteria Lenzi Friedrich,
no Centro de Jaraguá do 'B

Sul, a PM localizou o

veículo GM Kadet placas
JMN-0530 de Sumaré
(SP), em atitude suspeita.

. O condutor estava

acompanhado e ao ser

abordado foi encontrada
com o casal uma bucha de
cocaínacom

aproximadamente 50

gramas.

OBITUÁRIO

Até o fechamento desta,;,1edição nenhum óbito fOI

registrado pelas
funerárias da região

,

I J
.�

. do

• INDICADORES ECONÔMICOS' bo
"! COl

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,019 2,021

PARALELO 2,09 2,19

TURISMO 1,967 2,133

EURO I!: JA

I COMPRA VENDA

2,7547 2,7567

• BOLSAS DE VALORES

11 BOVESPA

fie NIKKEI (Tokio) .

0,6880%
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'li TALENTO: PILOTO DE MASSARANDUBA COMEÇOU A DISPUTAR COMPETiÇÕES COM QUATRO ��2� • LINHA

200 Campeonato Sênior
Começa neste domingo de manhã o 200 Campeonato Jaraguaense
de Futebol Sênior. Os jogos acontecem a partir das 8h30. Na Vila
Lalau, jogam Caxias x Cruz de Malta e Kiferro x Cruzeiro. Já no Rio
Molha tem Vitória x Ponte Preta e Rio Molha x Mecânica Taió. As oito
equipes jogam entre si em turno único e os quatro melhores se
classificam para a semifinal da competição. A segunda rodada está
marcada para os dias 5 e 6. No primeiro dia, sábado, jogam Caxias
x Ponte Preta e Vitória x Kiferro a partir das 8h30 no Vitória. No
Domingo tem Mecânica Taió x Cruz de Maltae Cruzeiro x Rio Molha,
no Cruzeiro, em Massaranduba.

I
: �LlMARPIVAnOa,i ��SSARANDUBAOI I i .

IC'· l' dI om oito anos, o pi ato e

�assaranduba, José Brayan
,; P�dilha Soares ainda pode ser

',clmsiderado uma revelação
tio esporte. Mas já tern um

�S' pom currículo, já que
;, compete desde os quatro. Na

, tinieira competição que�

disputou, o Estadual de
Motovelocidade em 2003, era
considerado o piloto mais

jovem do Brasil e ficou com

o segundo lugar nas 50cc.
Hoje, ele disputa compe
tições demotocross e já lidera
o Campeonato Brasileiro nas

50cc B, que é para atletas de
oito a dez anos. E Brayan já
foi campeão brasileiro, em
2005, na 50cc A (seis a oito

anos).
Na etapa do último fim

de-semana, em São José do
Vale do Rio Preto (RJ), ele
ficou em primeiro lugar na

terceira e em segundo na

quarta etapa, já que cada

cidade sedia duas compe
tições. Hoje, Brayan (Netuno
Transportes/Nene Motos/
Gata Bakana) tem 83 pontos
na competição, contra 78 de
Enzo Lopes (RS). O jovem
piloto tem de se dividir entre
os trabalhos da escola e os

treinos na pista. Tanto que
durante a entrevista ao

Correio do Povo, pediu várias
vezes para ir embora, pois
tinha de fazer a tarefa.
Desinibido, Brayan também
mostrou estilo na hora das
fotos.

Bravan tem como maior
incentivador o pai José,
conhecido como Zezeco. "Eu

que pedi para ele comprar
umamoto", lembrou o piloto.
E para as próximas etapas, o

jovem procura apoio. "Hoje
a maior dificuldade é elA
conseguir patrocínio. Ele
(Brayan) tem muito talento
e todo mundo sabe disso",
disse o também piloto Beto
"Schumi" Alchini, que

acompanha Brayan rias

competições. Já neste fim
de-semana, Brayan participa
de outro brasileiro, mas na

categoria 60cc, em Carlos
Barbosa (RS). Já a próxima
etapa nacional de 50cc será,

.

nos dias 12 e 13 de maio, em
Brasópolis (MG).

ARQUIVO/PIERO RAG-!\ZZI DE FREITAS .

i:: �ARAGUÁ DO SUL
Neste fim-de-semana, a

.

equipe Apa/Malwee/FME
tticipa de duas cornpe

, tições. Em Criciúma, Dione
, �lena (110m com barreiras)

� e]limo-ne Ferraz (l.500m
j§!; rasos) bus-cam índice para o
101 Cf� lUlpeonato Brasileiro [uve-

I nil. Já em Curitiba, no Cam-
.

peonato Paranaense Adulto,
�ililan Barrionuevo busca a )(éM"
lllarca para disputar o Mun
ia! de Menores no salto em

�tância. -

Adriano Moras: técnico da equipe

SUPERLIGA

Cimed viaja em

busca da vitória
A Cimed viaja hoje para

Betim (MG), onde disputará
a quarta pãrtida da final da
Superliga Masculina de Vô
lei, contra o Minas. O ·téc
nico Renan Dal Zotto pediu
aos seus jogadores que man
tenham o foco. "Pedi aos jo
gadores que mantenham a

concentração. Demos um

pequeno e importante passo,
mas temos um jogomuito di
fícil pela frente e· será muito

importantemanter o foco".

TIRO OLíMPICO .

Samuel Lopes no

Circuito Brasileiro
O atirador Samuel Lopes

viajou ontem para Resende
(RJ), onde disputa uma das
etapas do Circuito Brasileiro
de Tiro Olímpico. A compe
tição será de 27 a 29 de abril.
No primeiro dia acontecem as

provas de carabina dei-tado,
no segundo a do 3x40 e no

último a carabina de ar

comprimido. Samuel Lopes foi
antes para o Rio de Ja-neiro,
para uma série de treina
mentos supervisionados.

DE FUNDO

Sub-20
A equipe Malwee/FME
estréia amanhã, em Timbó,
pelo Estadual sub-20. Atuais
campeões, os jaraguaenses

, jogam contra o time da casa
às 20h. No sábado, é a vez

de enfrenta o JEC de manhã
e São Bento do Sul à tarde. O
retumo da primeira fase será
nos dias 25 e 26 de maio, no
Ivan Rodrigues, em Joinville.

Semifinal
Amanhã tem a semifinal do
Campeonato de Futebol Sete
Sênior, no campo da
Karlache. Às 19h30 jogam
Automóveis Jaraguá e Cruz
de Malta e, na seqüência,
tem Santo Antônio x Kiferro.
A final está marcada para o

ldia
4 de maio, também de

sexta-feira. Boa pedida para
quem gosta de futebol. As
disputas prometem .

Reforços
Às vésperas da decisão
estadual, o Criciúma
anunciou ontem três reforços
para a disputa da Série B do
Brasileiro. Do Atlético de
Ibirama chegam Luiz André e

Maurício, artilheiro do
Catarinense 2007. Além
deles, o atacante Cláudio,
que tem passagens por
Figueirense, PSV da Holanda
e pelo futebol do Catar.

h .

,

, Bjavan Soares é uma das promessas do motocross e já conquistou o título brasileiro em 2005, então com seis anos

. Çom oito anos, Brayan Soares
... Üdera brasileiro de Motocross
e Ifl,�';: -,'" .

-

,��"N'_
'f J�vem corredor
i( v�nceu duas das

I

! uatro etapas
'" disputadas até agora

W
.5PDRi tENiER

JARAGUÁ DO SUL

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

Fone: 3055-2656
---

' .. )

)

.;

"

Malwee inicia hoje a

busca pelo 30 título
FUSAGASUGÁ (COLÔMBIA)

, A Malwee enfrenta hoje
o Independiente Santa Fé, às
21th30 (de Brasília), pela
primeira partida da final- da
Libertadores da América. Em
busca do tricampeonato, os

jogadores se sentem motiva
dos e estão em Fusagasugá
desde segunda-feira, para se

habituar à altitude de 1,9 mil .

metros. "Não sentimos muito.
Mas existe uma diferença.
Acredito que estamos prepa
rados fisicamente para
enfrentar isso", disse Chico.

Ontem à tarde a equipe
fezmais um treino e o camisa

15 disse que o técni- co
Fernando Ferretti não vai
mudar o esquema para este

jogo. "Estamos treinando o

que sempre fizemos de me

lhor. Só temos de resgatar o
que foi perdido depois da
Taça Brasil, quando defen
demos a Seleção", comen
teu ainda. Sobre o adversá
rio, Chico acredita que o jogo
deve ser difícil. "É umaj
equipe muito técnica. J á

�

enfrentamos eles em 2005. e
agora eles vêm reforçados
porque se juntaram com outra �

equipe daqui". A partida será :.

transmitida pela Rádio ,;

[araguá.
ARQUIVO/PIERO RA�AZZI DE FREITAS'

Chico acredita no bom preparo físico da equipe para enfrentar a altltud:

�Atletas buscam índices
� �

+éneste fim-de-semana
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A Media Provisória
elimina também a

CPMF sobre aposentados
e pensões pagas
por fundos de pensão
em nome do INSS

BRASíLIA

ACâmara dos Deputados
aprovou ontem a medida
provisória que corrige a

tabela do IR (Imposto de
Renda) da Pessoa Física em

4,5 % ao ano, até 2010. A
medida integra o PAC

(Programa de Aceleração do
Crescimento) ...

e ainda
precisa ser aprovada pelo
Senado. A novidade é a

O CORREIO DO POVO 81

FUNCIONÁRIOS DO SETOR,
ADMINISTRATIVO DA
POLíCIA FEDERAL DE SC
FAZEM PARALISAÇÃO ® 82

LAPANJANI DIZ 'QUE IRÃ ,
CUMPRE REGRAS DO TRATADO
DE NÃO-PROLIFERAÇÃO ® 83

ampliação do número de
pessoas que serão isentas de
pagar o imposto. Atual
mente, quem ganha até R$
1.257,12 por mês não precisa
declarar o IR. Caso a

correção entre em vigor, na
declaração do ano que vem,
o teto salarial para a isenção
será de 1.313,69.
A mudança também

afeta as alíquotas de quem
ganha mais do que isso. Com
a correção, na declaração de
2008, a alíquota de 15% do
IR será aplicada sobre todos
os que ganham entre R$
1.113,70 é R$ 2.625,12, no
ano que vern. O percentual
de 27,5% só valerá para
quem tem renda mensal

superior a R$ 2.625,12.
AMP elimina também a

CPMF sobre aposentadorias
e pensões pagas por fundos
de pensão em nome do
INSS. Também não haverá
mais incidência do tributo
sobre a transferência de
dinheiro entre duas contas

do mesmo titular, desde que
uma delas seja conta-salário.
DECLARAÇÃO

Cerca de 9,2 milhões de
contribuintes ainda não

entregaram a declaração à
Receita Federal. A expec
tativa do órgão é de que pelo
menos 23,5 milhões de
contribuintes prestem c_2ll.t.f!s
até o término do prazo, na

próxima segunda-feira, 30. , Cerca dI:!, 9,2 milhões'de�cO'ntribuintes não entregãram a deêlaração, o prazo termina na próxima segunda

MUDANÇA: 'A ALTERAÇÃO AUMENTA O NÚMERO DE ISENTOS DO IMPOSTO DE RENDA

Câmara aprova reajuste de 4")5%' ao ano para o I
-

l..

.

,

or
..,,,,"',,'

� f

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos !r7q�ent�dor�s QQ. delicioso ambiente desf(uté)rájo
ae músi6a ao vi\{o e participarão desorteio de
�.ri'1�est;;�

i'f;f'
blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

confira em nossa versão on.line as coberturas completas dos eventos

APREFERIDA
Gisele Bündchen já conãrmou presença novamente na
passarela da Colccl no Fashion Rio. E parece que nesta
temporada a modelo mostra as curvas poderosas em um
blqufnl da marca.

LUC BESSON NO BRASIL
Esta semana, em uma plantação de soja
brasileira, o cineasta Luc Besson iniciou
as filmagens de seu mais novo projeto em
parceria com o fotógrafo francês Yann
Arthus-Bertrand: trata-se de Boomerang,
uma produção cujo tema serão os

problemas do meio-ambiente. Em uma
iniciativa inédita no mercado, o filme
estará disponível para distribuição sem

qualquer custo, urna vez que os

investidores tenham recuperadc seu
investimento no filme em 10%.

ESTUDANTES DE MODA
...Design e Artes Plásticas estão
convidados pela Damyller Jeans a-

participar do concurso "Jovens Criativos",
onde os interessados devem criar uma
estampa para camiseta, com base no
tema liA fauna e a flora brasileiras". Os

.

primeiros colocados terão entre outros
prêmios, as estampas reproduzidas pela
empresa no Brasil, EUA e Europa. As
inscrições vão até 18 de maio, e podem
serfeitas pelo site www.dmylr.com.br
MAIS MP3
O grupo MP3. Formado pelos amigos
Enéias Raasch, Luiz Lanznaster Júnior, e
Keroll Weidner, Inaugura o projeto "Palco
tlvre", . idealizado pela SCAR para
Incentivar os talentos de Jaraguá do Sul e
região em apresentações gratuitas' no
Centro Cultural. O espetáculo acontece
hoje, às 20 horas.

tbcái: CH0PERi� 1'5
DiaeHorarío:�7/03�22h30mip�. ,t� f.. .t> .

Atrações: SPECIAL HOUSE/Alp-HOP tom o� OJ$
.Xalinho e Edu Schwartz.
+ Info: 47 9958·�254ou 9914·5442
Local: CHOPERIA BIERBUDE
Dia e Horarlo: 28/04·21 h
Atrações: Jeasl e Nattl- Jolnvllle.
+ Info; 47 32750537
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Servidores da PF fazem

parazílação por 48 horas
...Cerca de 1,6 mil
pessoas foram
chamadas no Estado
e 580 já saíram da PF

BRASíLIA

,

Os servidores do setor

administrativo da PF (Polícia
Federal) decidiram fazer uma t'

paralisação por 48 horas a

partir de hoje. O protesto é

pela reestruturação do PEC

(l1l:mo Especial de Cargos)
qtfe compreende, dentre ou

tr�s medidas, a valorização
salarial e a realização de con
cJrsos públicos para admissão
d�s profissionais.

.Para a representante dos
. sewidores em SantaCatarina,
F(�yia Matte, o atual sistema
con.cede "muitos benefícios" a
tJ'F�eirizados. "No Estado,

,..,'

atl:l;almente, há uma defasa-

gem muito grande. Tivemos
u

�.'
concurso em 2004, em

q ,
,� 1,6mil pessoas foram cha

n/âdas. Dessas, 580 já saíram,
pois não foram valorizados na
profissão".. '

Policiais federais de, todo o país na assembléia em Brasília

_ Segundo a presidente do

Sinpec - PF (Sindicado Na

cional dos Servidores do Pla
no Escpecial de Cargos da
PoÍícia Federal), Hélia Casse
miro, o maior problema en

frentado atualmente pela
categoria é que o número de
contratados terceirizados é

maior que o de admitidos por
concurso.

Ela classifica a situação
como um "descaso" com os

profissionais da Polícia Fede-
.

ral, e acrescenta que isso

resulta em uma defasagem no

setor.

�
Caso as reivindicações

ão sejam atendidas, a

ategoria vai propor uma série
de medidas com o objetivo de
atrasar as viagens no período
dos jogos Pari-americanos. O
movimento vai se reunir hoje
na sede da Polícia Federal em
Brasília para decidir a agenda
das próximas reivindicações.
(Agência Brasil)

, .

TCE lança, sistema
eletrônico on-line
FLORIANÓPOLIS

Interessados em acom

panhar processos que trami

tam no TCE (Tribunal de
Contas do Estado) agora

podem receber informações
sobre o andamento de maté
rias do seu interesse por e

mail. Na semana passada, o
TCE lançou o Sistema Proces
so Online, que possibilita o

envio de informações perso-

nalizadas e atualizadas sobre
o trâmite de processos para o

endereço eletrônico previa
mente cadastrado. O cadas
tramento é simples e o serviço
é gratuito.

Para receber informações
pelo Sistema ProcessoOnline
é necessário preencher um
cadastro no endereço do
Tribunal de Contas na inter
net (www.tce.sc.gov.br).

Agradecemos a todos os amigos e familiares por
toda carinho, força e apoio depositados nesta hora

que perdemos um amigomas ganhamos um anjo
intercedendo por nós.

Reforçamos que a missa de 7° Dia, será celebrada
no dia 27/04/2007, sexta ..feira, às 19:00h na Igreja
Matriz São Sebastião. Centro - J, raguá do Sul.

f) Celesc opera
com novo sistema

A partir de 7 de maio, a

Celesc Distribuição passa a

operar em todas as suas lojas
de atendimento comercial
com o SIGA (Sistema Inte

grado de Gerenciamento e

Atendimento). Para implantá
lo a empresa fechará, entre
30 de abril e 4 de maio, todos
os seus 173 pontos de aten

dimento ao cliente distribuí
dos pelo Estado. A Celesc
investiu até agora, em torno

de R$ 30 milhões. Com o

fechamento dos pontos de
atendimento comercial
durante quatro dias, levando
em consideração o feriadão
de 1 Q de maio, os consu

midores não terão acesso a

serviços como pedidos de

parcelamento, por exemplo.
Retirada de segunda via e

consulta de débitos poderão
ser feitas pelo site www.cele
sc.com.br. Pedidos de novas

ligações e religações deverão
ser feitos pelo telefone
número 0800 48 01Z0. Casos
de emergência permanecem
sendo ateudkk 1$ pck J 0800 48
0196. (SECOM/SC)

Pelo Estado

'Até 30 demaio pode ser vista noMASC, em Florianópolis, a
mostra de esculturas de Camille Gaudet, uma das mais ousadas
artistas do século passado emusa trágica do mestre Auguste
Rodin Depois, só é certo em Paris. IveteAppel da Silveira
esteve na abertura para sublinhar a gentileza de LilyMarinho,
patronnesse da exposição temporária no Brasil. Aliás, por falarna
circulação recente da primeira-dama, não seria de se supor que,
depois de ter participado de 12 campanhas domarido, possa
imaginar ummandato em cota própria? E não seria a primeira.

,

j
I

President,e do PMDB volta à estrada
l

A ,s�cesS!o ao Govem� �o Estado em 2?1O já� dois .campos demarcados. O da r
.l'\sltuaçao e o da OpOSlçaO, onde, dos cmco maiores, ficaram apenas o PP e o ,Pr. i.

Com três pré-candidatos à sucessão de Luiz Henrique, a definição do grid de larga-
da dos governistas passa pelas eleições municipais. E sob o interesse do PMOB de
garantir a pole position que EduardoMoreira começa hoje umnovo circuito de visitas
aos 293 municípios catarinenses. Pelo Extremo-Oeste, nas coordenadorias de' Itapí
ranga, Maravilha eDionísio Cerqueira.Opartido soma atuahnente 115 prefeitos. Os
mais otimistas sonham com 150 prefeituras ano que vem. Os nem tanto, acham que,
com a atual política de alianças, que restringiu espaços do PMDB em favor do PSDB
e doDEM, a sigla não chega a eleger 95 prefeitos.

.'

em' circula ão

. ...

um sim, um nao

v

o

8

u

Representantes dos proprietários rurais e de empresas
ameaçadas de desapropriação de terras requeridas pelos
quilombolas no Meio-Oeste - Luiz Mâníca (2Q na foto) e
CiriloRupp (42) intercalaram-seno pedido de apoio aos

deputados Valdir Colatto, Edinho Bez e Djalma Berger
esta semana em Brasília. Hoje, o último compromisso é
no fórum da Confederação deA�cultura do Brasil.

Ass<:�_(�gão .dos Diários do Interior - ADIjSC colunaadi@onrsc.com.br

ADRIANA BALDISSARElLi. COM COLABORAÇÃO DE FABIANO KVTACH/RIO NEGRlNflO E PAtRICIA GOMES/FLORIANÓPOLIS,
----�,--------------�

Boi verde em Coxilha Rica
Elizeu Mattos convida mais de dezena
de autoridades, de Raimundo Colombo
ao prefeito Renatinho, passando por de
putados, procurador da República e dire
tor do Iphan, para um churrasco com boi
verde dia 4 na Coxilha Rica, em Lages. O
produto orgânico será servido ao final da
primeira audiência pública da Area de
Proteção Ambiental desenvolvida pela
iniciativa privada.

índice de popularidade
Movimentação sindical ontem na frente
'do prédio da Secretária de Educação pedia
"fora" para Paulo Bauer. O ex-vice deAmin
e ex-secretário de Vilson Kleinüning foi o

primeiro do novo colegiado governista a

virar vidraça.

Poisentão
Deputado Pedro Uczai ficou ímpressíona
do com a coragem do bispo evangélico Ire
no Lucas Vieira em defender a redução da
maioridade penál em audiência pública on
tem na Alesc. Tem inclusive deputado que
concorda com a criminalização aos 16 anos,
mas só revela fora domicrofone.

- Mãeémãe
Hospital Homero de Miranda Gomes, de
São José, comemora o cadastro número 100
de doadoras de leite materno. Aboa vonta
de das mães é tamanha que faltam frascos
para a coleta nos 12 bancos de leite de se.

Mercado alternativo
Moveleiros de Rio Negrinho conseguiram
uma alternativa de mercado à crise que en
frentam desde 2002 com a desvalorização
cambial e a falta de repasse dos créditos

, tributários. Vão produzir móveis para o kit
habitacional da Cohab. Esta semana, a pre
sidente da companhia, Maria Darci Mata
Beck, discutiu o projeto com o setor.

Inclusão urbana .

Cohab, aliás, tenta pegar uma boa beira de
R$ 100 milhões que o Ministério das Cida-.
des pretende aplicar em infra-estrutura ur-

I
bana nas áreas de ocupação irregular e de
baixa renda emgrandes.cidades,

Nome à funçã�
Sobrenome mais do que apropriado para
jornalista da Celesc: Ricardo Hecker Luz.

Troca de parceiros _

No dia em que assumiu o governo, Leonel
Pavan conversou com Carlos Pissetti. Tem
esperanças de que consiga arregimentá-lo
para o PSDB de Itajaí. Pissetti concorreu a

deputado pelo ex-PFL mas teve sua candi
datura sufocada pela dePaulo Bornhausen.

Para acalmar
CelsoMaldanerinforma ter ficadomais tran
qüilo desde a ligação que recebera dominis
tro da Justiça. Tarso Genro teria lhe dito que
a portaria não decide a desapropriação das
terras, mas apenas abre os estudos sobre as

áreas indicadas como indígenas.

Disputa com Exército
o líder do MST João Pedro Stédile lançou
ontem na Capital o Comitê Papanduva pela
restituição das terras no Planalto Norte doa
das ao Exército pela Colonizadora Lumber.
"Foi o pagamento pelo serviço sujo do Exér
cito na Guerra do Contestado, que colocou
até a força aérea para matar cidadão", na
ínterpretação de Lucídio Ravanello. O :MST
ocupou e desocupou a área recentemente

após promessa de negociação com aUnião.

Agenda cheia
Stédile também participou da instalação
dos cursos de especialização emAgroecolo
gía e em Educação Camponesa na Ufsc e,
de quebra, reforçou manífestação popular
contra o novo Shopping Iguatemí,

-

'se

Associados: A Gazeta - Bíguaçu em Foco· O
Correio do Povo. Correio LageanQ • Correio do
Sul· Destaque Catarlnense • Diário da Cidade
Diário da Manhã· Diário do Iguaçu - Diário O
Tempo. Folha da Cidade· Jornal da Manhã·
Jornal O Iguaasu • Municipio Dia-a·dla· NÇltisul
- OAtlântico· Jornal Perlll· O Vale - Sui Brasil·A
Tribuna - Tribuna Catarlnanse - V01. Regional
-------_...........-
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SENADO: CCJ APROVA MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRESOS

Estados determinarão a

necessidade do aparelho
�Comissão também
votou a divisão dos

__, detentos nas prisões
segundo o crime

BRASíLIA

AComissão de Constitui

ção e Justiça do Senado

aprovou ontem projetos que
autorizam o monitoramento
de presos por meio de pul
seiras ou tornozeleiras ele
trônicas. As propostas, de au
toria dos senadores Magno
Malta (PR-ES) e Aloizio
Mercadante (PT-SP), deter
minam o rastrea-mento de

presos que estão em liber
dade condicional, regime se

mi-aberto ou saída tempo
rária das penitenciárias -

além de presos de alta

periculosidade que ainda
cumprem regime fechado.

Os projetos prevêem, no
entanto, que caberá à]ustiça
determinar se os presos de
vem ou não sermonitorados.
O relator dos projetos, s�na-

DIVULGAÇÃO

Torres não vê ofensa ao princípio do respeito à integridade física e moral

dor Demóstenes Torres

(DEM�GO), argumentou
não vislumbrar "na mera

utilização de uma pulseira,
tornozeleira qualquer ofensa
ao princípio do respeito à

integridade física e moral do
preso".

Pelos projetos, caberá aos

estados definir se os presos
deverão utilizar pulseiras ou
tornozeleiras eletrônicas. As
modalidades foram esco

lhidas para evitar constran-

gimentos aos detentos.
N a semana passada, o

governador José Serra
(PSDB) apresentou ao Sena
do projeto similar que tam

bém prevê o monitoramento
eletrônico de presos. Os

parlamentares argumentam
que as pulseiras eletrônicas
podem ajudar na redução da

criminalidade, uma vez que
os presos serão acom

panhados pelas autoridades
policiais. (Folha Online)

sanae '

fiI 'Profissional da 'Area Adminsitraliva
anos

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 profissional 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

Cdgb411

TRATAMENTO DE IMAGEM COM ADOBE
PHOTOSHOP

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 aludam '

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" .

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

• PELO MUNDO
.;,.�

O principal negociador da questão nuclear do Irã, AI/:Á
Larijani, disse ontem ao chegar a Ancara que discutirá "novas
idéias" para solucionar o caso com o responsável da Política, �Externa da União Européia, (UE), Javier Solana. Segundo '�,.Larijani, o processo de negociação foi interrompido pelas i
condições "irracionais" da comunidade internacional.

Larijani se referia à exigência do Conselho de Segurança ,l�
da ONU de o Irã suspender totalmente seu programa de;:osqenriquecimento de urânio. oJ

"Agora há novas idéias. Eles vão apresentá-Ias a nós, lrl�
por isso estamos aqui", disse o alto funcionário iraniano. f.! 8

Larijani afirmou que o programa nuclear do Irã cumpre
as regras do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP) e 0!Àfl8
estabelecido pela Agência Internacional de Energia Atômica
(AIEA), além de aceitar as inspeções rotineiras des
especialistas da ONU.

rbs
"Não vejo que tenhamos feito nada de mal neste assunto", � ;

disse Larijani, acrescentando que os problemas são de,�:51
natureza política e que um confronto não servirá a ninguém. IRq.

,

ffiq

-lsq
-I)

Irã discutirá

"nova� idíiasll
para Impcisse
nuclear

ONU exige \'suspensão I

do programa

MANDíBULA DE DINOSsA\JRO Uma equipe de pesquisadores
franceses descobriu a man�íbula de um dinossauro herbívoro do
período cretácio superior, junto à estrada A7, perto de Vitrolles, na
França. O jornal"La Provence" revelou ontem a descoberta
paleontolóqica. de idade de entre 83 e 65 milhões de anos.

'2

ATAQUE NO IRAQUE Quatro pessoas morreram ontem em ataque
de um grupo armado na

locali�de
de Faluja, 55 quilômetros a

oeste de Bagdá. Por outra parti, as tropas americanas detiveram
quatro homens em batidas corea a insurgência em várias aldeias
próximas à cidade.

'

VEXAME Membros da Guarda Real do Palácio de Buckingham, que
protege a rainha Elizabeth II da Inglaterra, gravaram vídeo no qual
aparecem alcoolizados e desnudos, provocando mal-estar na coroa n�!m ..

Britânica. Os militares se mostram com as jaquetas abertas, riem e
setocam.

Linha Direta com ... ,",
f..--':':

O Cliente

Única Apresentoçõo
-r8q
IH,::t

o Criatividade e comunicação;
� Dinamismo I Iniciativa;
(v Flexibilidade I Negociação:
(:)) Liderança I Motivação;

(:) A importãncia de manter o foco no cliente;
�3.! Despreparo técnico e comportamental dos profissionais:
r:;, A prospecção de vendas no mercado competitivo;
�) As operações de venda por telefone e Call Center;
(;J Preconceito no atendimento x empatia com o cliente;
t:;;) A superação de metas e resultados;
(�;; Falta de objetividade, interesse, atenção e gentileza;
© Desorganização de informações e processos;
;;;) Dificuldades de relacionamento com clientes;
,:;.') A venda no processo porta a porta;

1(;:) Organização I Planejamento; ,)2

� Relacionamento Interp,essoal; '.3

�) Tomada de Decisões; l
\� Visão Sistêmica do Atendimento; I
,:;, Controle do 'stress;
t;;) Tolerância' à Frustração.

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

Horário: 20 h
Nuclecidos

-

/��.:�n' ;

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

Associados Apevi··AGÍJs
Local: Grande Teatro Scar R$ 28.00 a unidade

Demais Interessados>�'
R$ 40.00 a unidadeIngressos a venda no seguinte local:

R: Octaviano Lombardi, n° 100
Czerniewicz - lit!!!] (47) 3275 7024

Reolllo¢6o;

o
CORREIO DO POVO

PkbUCA.iD--�1919

Seres Humanos'
Sereshumanos@via-rs.net

-
-

SEBRAE
-

ACIJSC
ASSOCIAÇAO EMPRESARiAL
OE JARAGuA O ...

Contatos para convenções e espetáeules:
ca.. (51) 8422-7815

�_,_eres�hu,-",m=:tno=s�,,-,,_vi:::...:e-rs=,.11='-'_ ../
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8E�EZA: O PERFUME SE TORNOU UMA NECESSIDADE

Cheirar bem é preciso ..
.

DIVUlGAÇAO

Perfumes e substâncias
cheirosas são o sonho de
consumo de todas e de todos.

Algumas delas, além de

agradável aroma proporcio
nam maciez à pele, o que

provoca uma maravilhosa

sensação de bem-estar.
Esta "necessidade" de

sentir-se cheiroso e limpo não
é propriamente uma novi

dade. Sabe-se que a arte da

elaboração do perfume nasceu
no Egito, muito antes das

pirâmides ; privilégio dos
deuses e dos mortos, que eram
minuciosamente lavados e

perfumados antes de serem

enterrados.
Foram os sacerdotes que

tiveram a feliz idéia de

popularizar o perfume quando
transformaram seus templos
em verd�deiros laboratórios
de manipulação das essên

cias, abertos ao público
interessado no assunto. Os

primeiros clientes foram os

faraós e os membros da

realeza, mas logo o costume

se difundiu entre o povo que
é conhecido na História por
seus salutares hábitos de

Os perfumes, em suas várias classific,ões, ganharam
popularidade e as novidades não para'll de chegar ao mercado

.

higiene; normalmente os Europa e difundiu-se pelo
egípcios se cuidavam bas- mundo, sendo que a partir do
tante, lavavam-se ao acordar, Século XIV a França tornou
e antes das principais refer- se grande produtora de flores

ções também. Nestes banhos e a indústria da perfumaria
eram usados a suabu, uma �desenvolveu-se, perrnane
pasta feita de argila e cinzas, Jjcendo desde então como o

atualmente conhecida como centro europeu de pesquisas
sabonete; depois do banho, na área.

passavam incenso perfumado Atualmente, o perfume
no corpo. ganhou várias formas e con-

A necessidade de essên- tinua sendo uma unanimi

cias perfumadas era funda- dade, uma necessidade bási
mental até mesmo entre os ca. E novidades de produtos

.

soldados que chegaram a fazer nesta linha é que não faltam.

greve porque teria sido sus- Tem para todos os gostos e

penso o fornecimento de bolsos. A escolha pode ser

ungüentos aromáticos. difí)')il, tamanha é a varie-

Foi através da Espanha dade, mas fique atenta a

que o perfume chegou à' algumas dicas.
€!

Tipos de fragrâncias: escolha a sua!
As fragrâncias classificam

se emCítricos Florais quando
utilizam matérias-primas
extraídas de cascas de frutas
tais como lima, limão, laranja,
pomelo, tangerina, ruanda
rina e entre outras. Tais
aromas denominam-se tam

bém "frutados".
Nos Florais Aldeídos a

matéria-prima é extraída das
flores naturais ou desenvol
vida sintéticamente nos

laboratórios. As notas são

delicadas e discretas.
O Fougere é elaborado a

.

pattir de matérias-pr imas
leves e frescas, normalmente
extraídas da madeira, por isso
são também conhecidas como
amadeirados. Geralmente a

elas é acrescentada uma
.

mistura de álcoois, tubérculos
e raízes e são muito utilizados
em fragrância masculinas.

Já os perfumes mais clás
sicos e sofisticados são fabri
cados a partir de substâncias
tiradas do musgo de carvalho.
São os chamados Chipre
Florais.

Os Orientais Florais são

DI�uufAÇÃO

Independente da fragância o importante é sentir-se bem

misturas constituídas normal- clássicos e sofisticados; eles
mente das tuberosas, bauni-

.

têm uni certo frescor inicial
lha, patchouly, ylang ylang; muito característico ..

são marcantes e muito sen- Já os Aromáticos Secos e

suais. Frutados, como o próprio
Couros Secos são fragrân-' nome já fiz, são misturas de

cias extremamente secas, sua secos e frutados cujo resul

matéria-prima é extraída do tado é uma fragrância híbri
tabaco, de madeiras, couro e da. Geralmente usam condi-

. .

musgo.
Os Aldeídos Florais geral

mente são misturas sintéticas,
também usadas nos perfumes

mentos como cominho, estra-
gão, manjericão, cravo, cane
la, noz moscada e, em alguns
CÇlSOS, a pimenta.

o que é?

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, OIiciala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente
edital, que lUll PIAl, CI RG nO 15/ R-l.134.024-SESP-SC, CPF n0248.385.279-34, industriário e sua esposa DORlY PIAl, CI
RG nO 2.442-599-0-SESP-SC, CPF nO 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, nO 650, em Corupá -SC, requereram com

base no art. 18 da lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,situado na Rua 94-Pedro Altamir Hoffmann, perímetro
urbano de Corupá/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Corupá/SC, conforme Certidão nO 083/
2006,expedida em 08.12.2006. assinando como responsável técnico, o arquiteto Franklin de Oliveira, CREA nO 24.869-3, ART
nO 2561273-5. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 45.857,16m', sendo constituido 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
edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a OIiciala 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 DÉ ABRIL DE 2007.

AOFICIALA�'

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

Jaraguá do Sul.

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

Jaraquá do Sul, 20 de abril de 2007.
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Rodrigo Veronese é o mais
novo querldinho das fãs.
Interpretando o

apaixonado Lucas, em
"Paraíso Tropical", ele

_ ���!e �,doce, qosfinhn do
sucesso

Bonitãoecharmoso,
Rodrigo oJ

Veronese virou o

queridinho das fãs logo que

apareceu em "Paraíso

Tropical", na pele de Lucas,
um dos executivos do

Grupo Cavalcanté. Só que
o ator não chamou a

atenção apenas pela
aparência, mas
principalmente pela
capacidade de

interpretação. O
personagem encanta

porque sofre de verdade
pela amada, vivida por
Reneé de Vielmond, e não
dá a mínima atenção ao

preconceito de idade, e sim
ao amor.

A torcida é para que

fiquem juntos e isso poderá
acontecer logo. Segundo
especulações, Ana Luísa vai
se livrar do marido traidor e
percebe que também é

apaixonada por Lucas. Eles
decidem morar fora do
Brasil para ficar bem longe

\)�as más lembranças e assim

terminam felizes para
sempre.

Rodrigo Veronese tern

36 anos de idade e nasceu

em São Paulo, numa típica
família de italianos; ele
confessa que uma das
maiores dificuldades é se

adaptar ao jeito de viver dos
cariocas, já que teve que se

mudar para o Rio por causa
do trabalho na Globo.
l A carreira artística

começou Iogo aos dezenove
anos quando estrelou as

primeiras campanhas
publicitárias. A preparação
para ir às telinhas iniciou
depois na Escola de

Formação de Atores da
Globo, local onde fez parte
da primeira turma formada
em São Paulo.

Curiosamente, a estréia
na televisão aconteceu só
em 1997, na Record,
quando fez o personagem
Leandro, na minissérie
"Alma de Pedra"; depois,
ainda na emissora, foi
emendando um trabalho ao

outro e fez "Estrela de Fogo",
"Louca Paixão", "Marcas da
Paixão" e "Roda da Vida".

No ano de 2004, trocou
a Record pelo SBT e, na

emissora de Sílvio Santos,
participou de "Pequena

.

Travessa", ao lado de Bianca

j

DIVULGAÇÃO

Rinaldi, interpretando o

personagem Alberto.
Ainda comemorando o

sucesso desta novela,
TI:3

Rodrigo Veronese foi ,

h d . JO
c ama o para protagomzaro, .:
folhetim "Crísral" e já tinha _ 'I�JJ'.

!1

gravado algumas cenas
1qquando soube da
B't

substituição pelo excêntrico
91

Dado Dolabella.
O ator prefere não falar '3:

sobre o assunto, mas explica
.)

F

que, na época, soube da
troca de atores através da

�-t:!;'�

imprensa e foi isso o

magoou. Ele alega que tinha
i

contrato assinado e por isso
decidiu reclamar seus
direitos na Justiça. O
processo ainda tramita nas

}.J

.

"vias legais.
Passado o incidente com

:::t

o SBT, Rodrigo Veronese .q

decidiu viajar para Portugal \ 1

.

'8
e dedicar-se a um projeto

..

-'

teatral naquele país. Numa ,U

de suas viagens. para rever a
família em São Paulo, o ator':"
foi convidado para atuar em 1 [

"Paraíso Tropical". A '�
possibilidade de trabalhar
na Globo, mesmo sendo
uma participação especial já
que seu personagem Lucas (:

I

sairá de cenas antes do final 01

da trama, acabou falando :-)

mais alto e ele decidiu adiar'�;;:
a volta às terras lusitanas
por alguns meses.

i -;
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,. PROG-RAME-SE

� CINEMA

Jàraguá do Sul

Cine Shopping 1
A Família do Futuro
(14h50 - Todos os dias)
300
(16hSO, 19h1 0, 21 h30 - Todos
os dias)
Cine Shopping 2
Número 23
(15h15, 1'7h15, 19h15, 21 h15 -

Todos os dias)
Ponte para Terabitia
(15h30, 17h20, 19h1 0, 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 0, 21 h - Todos os

dias)

�oinville

Cine Cidade 1
Caixa 2

(15h, 17h - Todos os dias)
300
(19h, 21 h15 - Todos os dias)
Cine 'Cidade 2
O Atirador
(16hrD, 18h40, '21 h10-
Sex/Seg/Ter/Qui)
(13h40, 16h1 0, 18h40, 18h40 -

Sab/Dom/Qua)
Cine Mueller 1
300
(16h30, 19h1 0, 22h - Todos os

dias)
A Família do Futuro
(14h -;- Todos os dias) .

Cine Mueller 2 . I. '. :

As férias de Mr. Bean
(14h10, 18h, 20h, 21 h50 - Todos
os dias) •

A Família do Futuro
(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 F,érias De Mr. Bean
(14h10, 16h, 17h50, 19h40,
21 h40 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
300·

'

(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - Todos
os dias)

.

Cine Ne.umarkt 3
Sunshine - Alerta Solar
(19h30, 21 h4!ii - Todos os dias)
A Família Do Futuro (Dub)
(14h30, 16h50 :... Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
A Colheita do Mal
(15h10, 17h1 0, 19h1 O-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, 21 h50 -

Iodos os dias)

� SERViÇOS
• I'

\

Festa
ARAQUARI
Centro da cidade
8a Festa do Maracujá
De 27 a 29 de abril

Festa.
. MASSARANDUBA
Salão Glória
3a Festa da Banana
28 e' 29 de abril3 de maio, às
19h30

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

., SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Cohab ganha unidade sanitária

\

A edição de 18 a 24 de abril de 1987 do Correio do Povo noticiava

a inauguração da quarta unidade sanitária municipal. O posto de

saúde havia sido inaugurado oficialmente na manhã de dia 12 de

abril, no Conjunto Habitacional da Cohab em Três Rios do Sul. A

unidade, que entraria em operação no dia 21 daquele mês, teria
dois médicos, enfermeira, secretária e zeladora. O seu

,

funcionamento. aconteceria em uma das residências do Conjunto,
adaptada para tal finalidade.

Membros da comunidade beneficiada e autoridades municipais
presenciaram o ato inaugural. Esta unidade sanitária era.a quarta
implantada pelo governo municipal da época. As demais 'ficavam na

Vila Lalau, Vilá Lenzi e Nereu Ramos.

• O DIA DE HOJE • O cue DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Para ficar bonito da foto, o gatinho Erick subiu na estante e posou para a

dona e leitora Mariléia.

• UTILIDADE PÚBLiCA
�Treinamento
A aula espetáculo em

Atendimento ao Cliente

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

Grande Teatro da Scar.

Ingressos no valor de R$ 40.

�Inscrições
As inscrições para o

Festival Alternativo 2007
estão abertas; e podem
ser feitas na Escola de
Música Bicho Grilo. Serão
20 bandas, a inscrição
custa R$ 5 por integrante.

�Culinária
.

No próximo sábado, 28 de

abril, acontece no Allegro
Restaurante (Rua Barão do
Rio Branco, 805) um
Curso de Risoto, das 9 às
13 horas. O valor será de
R$ 70.

• PREVISÃO DO TEMPO

Tempo instável em Santa Catarina

.

A frente fria se desloca para o Sudeste rio
decorrer do dia, mas ainda há chance de
chuva na madrugada e manhã em boa parte
do estado, melhorando com a chegada de

.

uma massa de ar frio e seco. A temperatura
declina a partir da tarde.

� Jaraquá do Sul e Região

SEXTA QMíN: 18° C " <" , 'f

MÁX: 22° C
Chuvoso

HOJE
(ft{lt,

MíN: 220C, "u f"

MÁX: 26° C
Chuvoso

� Fases da lua

O�MINGO ">
MIN: we �
MÁX: 23° C
Sol com nuvens

SÁBADO ��
MíN:WC�
MÁX: 21° C
Nublado

.

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE � Legendas

� (�:;J Ç[) d 0 �
Ensolarado Parcialmente Nublado instável Chuvoso Trovoada

nublado

o CORREIO DO POV��

• ANIVERSÁRIOS

LEIA O MUNDO

,u: a�
lIn Ir

I
1£ m

Se o seu mundo é saber tudo o que acontece 'i;· �
na sua cidade e região. então seu jornal é.

'

: I

O Correio do Povo. n. Cf
Ele traz uma cobertura completa da sua cidade e aa �i
região, com dados completos dos fatos de sua J" lü

comunidade, ou seja, o mundo que interessa a você·if, �,
,

'}. I

if

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê '

M gêl
ur� enl
�b' Ima

Q,i,:las.

�al
I

LóÁíÁN6PÓLt
MíN: 23°j MÁX: 241\

I' OWl
: �Is
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� Ilnla tem certeza que está sendo

.�! oossrvada por ClOvis, ClOvis é

t, manohete do Jornal como o culpado
I, ,elo atentado a Camllo, Lia nBo gosta

,
: �e saber que ClOvis está escondido no

ii, sOtAO, GIiDerto diz a Ruth que pode
; contar à poHcla que eta obrigou Gabriel

'I a Incriminar ClOvis, ClOvis ouve e fica
, IUrl0so, Ruth nega tudo e diz que é

Intriga de Gilberta, Sônia fica sozinha

em casa com o filho no dia da estréia
, MarcoS, Carola vê um homem

: 'ncasacado no teatro, desconfia e o

t segue, Marcos começa seu show,

� � lIndomar se atrasa para o trabalho.

,< Carola vê o homem entrar na casa de
vr Clóvis, mas não o encontra lá. Sônia

I,: descobre que Daniel desapareceu:A
" �latéia aplaude Marcos, que sorn

Dói vaidoso,
'

,I Arthur cai em um buraco. Vanessa

: promete salvá-lo, Ed resgata Celina e
· Cândido. Plácido, Dorinha e Débora
i alcançam a margem. Nirdo desmaia.
i' Marqui.nho se preocupa com o braço
: machucado de Ana. Tito vigia Lance,
:: preso em um barraco. Arthur se
,: desespera. O grupo de náufragos pensa
ê um modo de voltar ao sítio. Tanaka cai
IT' também no buraco. Arthur liga para Gui
,,: de dentro do buraco e ela tenta acalmá

lo. Lance consegue ligar para Gui, que
J oloca a sua ligação na espera e acaba

· desligando. Tito pega o celular de Lance
·

Os náufragos andam em círculo.
" Husseim resgata Arthur e Tanaka por

· um caminho na caverna que dá no

: buraco.

I lsidoro conta que Silvinha vendeu Taís

'li para conseguir dinheiro e morreu em
,

lunção do vício que possuía. Explica
, �ue, ao recuperar Taís, Amélia fugiu
li com Paula. Clemente diz que, na
I, verdade, Amélia salvou a vida de paula.
1 Antenor, após experimentar os pratos de
,I Wagner Alencar, exige comer um filé

com fritas, arroz e feijão.Ele detesta a

comida que Wagner oferece e o demite.
Paula promete cuidar de Isidoro.Lucas
aguarda seu carro ao lado de Fabiana e

:Xntenor. Ana Luisa chega para buscar o
�ando e se depara com Lucas. Ana

•

. 1IIlsa fica mortificada quando Antenor
I crnta que Lucas pediu demissão.
,

�ássio descobre que Clemente é pai de
lucia.Cássio exige os documentos de

, �ateus.

z do Sol
· ia resiste, mas aceita a ajuda de

'

, liínardo, para levar-lhe até Marcelo.
! �liana se desespera com o sumiço ge

, Rosa, lsabela vê Bernardo entrando no
: laxi, o chama, mas ele não escuta,

,

Marcelo contrata Yvonne para cuidar de
: Belquiss que fica revoltada por ter uma
laxineira bancando a sua enfermeira.

"

Marcelo chega no restaurante onde
,

Rosa e Bernardo o aguardam. Rosa o
culpa pela prisão de Agenor, mas, Marcelo afirma que não sabe nada

, SObre a prisão de seu pai, mas promete
taludá·la. Verônica aceita fazer o
: casamento duplo de dois pares de
• gêmeos, e a confusão já começa na
, entrevista. Leonardo telefona para Zoe,
o

mas ela não o atende .. Danilo fica
" lasoloado por Isabel a, que nem olha

para ele direito,

idas Opostas
Durante o depoimento, Nogueira tenta
�Istorcer tudo o que Carmem diz sobre

: tomada do Iorto pelos moradores,
an�o conta de que houve mesmo uma

I �Sputa pela boca de fumo do morro.
'

as Carmem discute e tenta fazer
'IBvalecer a sua versão dos tatos: a

�oellao aconteceu para salvar Joana e

�llguel das mãos dos traficantes, e que

l
ngUérn sabe quem matou Alencar,

QBonardO e Carmo assistam ao

�BPOlmento, Mar/a Lucia passa como

�::r exclusiva para uma coluna soe/ai a
ela do casamento de Felix a Cláudia,

'Extra
extra@ocorrelodopovo.com.br

QUINTA·FEIRA, 26 de abril de 2007 I 7B

��NAMORANDO
Segundo o colunista
Bruno Astuto, do jornal
"O Dia", Duda Nagle e

Prlsclla Fantln estão

apaixonados, E se eles
namoram na vida real,
apesar de não terem
assumido o romance, na

ficção os dois serão
Irmãos na próxima novela
das 19 horas, "Sete
Pecados". Na trama,
Priscila vive uma socialite

paulistana e fará par
romântico com Reynaldo
Gianecchini.

��ACABOU
Através de seu site
oficiai, o grupo Los
Hermanos anunolou que r

fará uma patada, E não
definiu por quanto tempo,
Segunda jUstlflcarD, os
Integrantes querem se

dedicar a projetosj

pessoais, Para OS'1ãs
que ainda querem ver o

grupo, eles anunciam
que os últímos shows
serão na Fundição
Progresso, no Rio de

Janeiro\,P9S dias &, � 9
de junhà:> �

��SEPARADOS
Isabell Fontana e Henri
Castelli não estão mais
juntos, Segundo o site
Glamurama, a modelo
confessou que está se

separando de Henri Castelli,
No próximo sábado, Isabell
se muda de volta para N
York com os filhos Zion e

Lucas, Henri também está
de malas prontas para
Manhattan, onde vai fazer
cursos de interpretação.
Cada um vai morar nUrtl;
apartamento, mas ela �
garante que os dois vão s

amigos para sempre.

Angelina Jolle entrou com

um pedido num tribunal dos
EUA para acrescentar Q

sobrenome de Brad Pltt à
certJdão de Pax, seu filho
adotivo. Jolle apresentou
uma petição para mudar o
nome do rn�nlnqJ de 3 anos,
para Pax ThJen Jone�Pltf:

'

embora o casal não tenha
casado. Segundo .

assessores de Jolle, e/ã
iI'.

adotou Pax como mãe'
,

,

tnã po

II SUDOKU

��BRIGA
Ana Maria Braga e Marcelo
Frlsonl, que se casaram em' ,

março, tiveram uma brJga no

QltJmo 11m de semana. O
motJvo do estresse, �egundo
uma pessoa prOxima, é que
Marcelo teria exigido que
Carlos Madrulha, eX·l'Tlarldo
da apresentadora, deixe de
ser empresário, dela, Os
desentendimentos

começaram a atrapalhar os
negócios, Ar o clima pesou,
A assessoria de Ana Maria
Braga diz eue' não comenta a

vida pessoal dela.

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

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

III HORÓSCOPO'

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

Piadas
Conversa no Cemitério

,

Era meia-noite e um homem passava em frente ao cemitério,
con�Jetamente apavorado. De repente, notou que havia uma moça
atrá�deJe.
EJe ficou ainda mais apavorado, mas para disfarçar o medo, puxou'
conversa com ela:'

'

- Você não tem medo de passar em frente ao cemitério à meia-noite?
EJa responde: - Eu tinha muito medo quando estava viva, mas agora
já não tenho mais".

BatidaB _

O bebu� tava totalmente travado: quando viu um grupo de pessoas
amontoado na esquina, em volta de cara que tinha sofrido um
acidente no trânsito, EJe vai cambaleando até lá e pergunta:
- Nossa, mas, (hic) o que aconteceu? Por que esse cara tá caído at
-(hic) no chão?

. Ahh, foi uma batida.
- Uma batida, né? Tá vendo (hie) só? É por isso que eu só tomo da
pura! ._ "",

- ,

l
,

-

,

, I

SOBRE O JOGO

É um, jogo de lógica
muito simples e

vic��nte, O objetivo
é preencher um
quadrado19x9 com

números de 1 li 9,
sem repetir números
em cada linha e

cada.eoluna
Também não se

'

pode repetir
números em cada
quadrado de 3x3,

• SOLUÇÃO

Libra 23/9 a 22/10
Mercúrio transita pOT Touro até 11/05 e propõe
um passeio por áreas abaixo da superfície das
coisas e de si mesmo É um momento perfeito
para entrar em contato com seus aspectos
profundos, secretos, que talvez você esconda
até de si próprio. Como resultado, você tende a

mudar alguns pontos de vista e,
conseqüentemente, de atitude.

Áries 20/3 a 20/4
O trânsito de Mercúrio por Touro, até 11/05,
convida a refletir a respeito de tudo que você
considera valores em sua vida, do nível material
ao riível espiritual. A partir de uma maior
definição pessoal sobre a questão, você poderá
desenvolver melhores planos e estratégias para
alcançar seus objetivos e ainda revigorar a
situação de seu bolso.

Câncer 21/6 a 21/7
Que tat um upgrade em seu projeto de vida? A

passagem de Mercúrio por Touro (até 11/05) é
um ótimo momento para meditar sobre seus

planos e ideais, Examine-os, veja o que ainda
está valendo e também o que e como precisa
ser mudado. Invista nas relações com grupos e

amigos: a ajuda mútua leva a alcançar os
objetivos mais rapidamente.

Capricórnio 22/12, a 21/1
Mercúrio transita em Touro até 11/05 e estimula
sua auto-expressão e criatividade. Pode ajudá-lo
a relaxar, a brincar e a curtir mais as coisas.
Inclina a usar sua mente para propósitos lúdicos,
sem se preocupar tanto com a utilidade do que
está fazendo. No futuro, você saberá tirar
proveito do que está fazendo agora apenas para
se divertir.

'

Escorpião 23/10 a21/11 '

A passagem de Mercúrio por Touro, o signo
oposto ao seu, até 11/05, tende a movimentar sua
v/da social e relacionamentos. Saia do escurínno
da sua toca e circule um pouco na superfícle, Els
um bom momento para fazer coisas com outras
pessoas, na área pessoal e profissional. Associar
se e formar parcerias pode ser muito
recompensador, produtivo e interessante.

Aquário 21/1 a 18/2
o trânsito de Mercúrio por Touro (até 11/05)
pode levá-lo ficar-mais interiorizado e P!lon�atlvo. '"

É um cicio de reflexão, para asslrnãação de
.

Idéias e Informações. Você capta multas coisas,
mas nem sempre consegue aproveitá-Ias direito ...
Um pouco de recolhimento vallhe fazer bem,
ajuda a avaliar o estado das coisas e a se

entender melhor,

Touro 21/4 a 20/5
Mercúrio, o planeta das comunicações e do
movimento, transita em Touro até 11/05 e

promete agitar sua vida, no bom sentido. Ele quer
soltar a sua lingua e fazer você se mexer, É um

bom período para fazer contatos com pessoas,
profissionalmente ou por motivos pessoais,
Circule por af. prove o sabor de outros pastos,
troque idéias com o resto da boiada.

Leão 22/7 a 22/8
Mercúrio transita em Touro e aquece suas

comunicações com o rnundo. Neste período,
até 11/05, aproveite para contatar pessoas que
estejam relacionadas a suas metas e objetivos
profissionais, mesmo que indiretamente. Invista
em conhecimento: estude, faça cursos, aprenda
e desenvolva novas técnicas para melhorar sua
performance,

Peixes 19/2 a 19/3
A passagem de Meroúrlo por Touro, até 11/5,
ajuda a coordenar as Idéias e a tirar mais
proveito do mundo prático, é um porrodo
dinâmico e produtivo, sobratudo em atlvldadas

"

ligadas à comunloação, ao trabalho Intalect�al,; ,o,."J;;
aos oontatos e negoclaçOas, àS viagens, etoi,O >;'):
deus do movimento pode agilizar sua Vldaj,rna.$",: :

você teni qua ajudar, Pé na terral 'c4
'

Sagitário 22/11 a 21/12
Mercúrio transita em Touro até 11/05 e desperta
sua atenção para aquelas coisas simples do día
a-dia que você passa por cima com suas flechas,
Sagltarlanos, em geral, olham para a floresta e

não para as árvores, só têm olhos para o grande.
Cuide um pouco mais desses detalhes não tao '

pequenos de você como sua saúde, alimentação,
exerolclos flsicos,

Virgem 231-8 a 22/9
Boas nonotas: seu regente Mercúrio transita em
Touro até 11/05. Em um signo de Terra como
Virgem, sua passagem pode ser muito
estimulante e ennquecedora pra você, Faça a

energia circular, vá a lugares, procure as pessoas,
pols as coisas acontecem na medida em que

'

você se moxe. Se for possrvel viaJar, maravilha,
novidades e mudanças vão lhe fazer bem,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Ponha a mão na massal Seu regente Mercúrio
transita em Touro até 11/05 e indica uma fase
de realizações no plano concreto, seus
movimentos se voltam para as coisas práticas e

para a rnaterlallzação, Por outro lado, há torte
Inollnação para a reflexão: seu canal de
comunicação Interna se expande, abrindo
caminho para desvendar seus mistérios.
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COMANDO NOVO
Na coluna de terça-feira
(24), comentei que o

empresário César Silva, ex
proprietário da Notre,
havia me mostrado como

ficaram as novas e

modernas instalações da
.
casa, que a partir de maio
atende pelo nome de Deep.
POrém, esqueci de
comentar que quem
comandará a casa noturna

são os barnbambãs Pepe,
Thiago, Charles e Rodrigo,
quarteto da pesada. Tá
dado o recado.

NAT
É bem nesta quinta-feira
que o empresário Márcio
Mauro Marcatto recebe.
todo o carinho e apreço dos
amigos e familiares pela
estréia de mais um

aniversário. Os nossos

maiores cumprimentos.

FESTA
Sax In the Beat. Esta é a

festa que o point do
momento, a Deseo,
promoverá dia 30 de abril,
bem na véspera de feriado,
em BalneárioCamboriú.

NAJA
Sempre estiloso e

atualizado, o empresário
bem sucedido Álvaro
Leithaud aderiu à nova

moda. Agora carrega sobre
os ombros uma naja - isso

mesmo, uma naja. Mas
calma, gente, que eu

explico: é que na sua última
viagem a Marrocos, Álvaro
viu e curtiu tanto o réptil
que se apaixonou pelo
bichano. Por isso, mandou
tatuar uma igualzinha, que
vai das costas até o peito.
Como diz um amigo meu,
ficou "Gigante".

CHAMPANHE
Na primeira Festa do
Champanhe só' para elas,
que 'acontecerá no próximo
dia 23 de maio, no Kantan
Sushi Lounge, com renda
revertida totalmente para
entidade Novo Amanhã,
haverá um elegante desfile
de moda das famosas grifes
Osmaze e Six One,
capitaneado pela loja
Discothéque.

II mCA DE QUINTA

'II Tomar um chope no

Meu Boteco.

O CORREIO DO POY(

Por Moa Gonçalves -: Sugestão (moagonçalves@netuno,com,br)

�
'Zenaide Esbiteskoske, sócia-proprletárla da Ravelli, com o amigo Jaime no coquetel de
lançamento da nova reinauguração da loja, na ultima terça-feira.e

Cada qual é pintor e escultor de
sua própria vida.

o jaraguaense jogador de futsal Adolfo Carlos Wulf (ex- Malwee, atual
Sporting de Lisboa, time Campeão de Portugal), ao lado do treinador que
foi Pentacampeão Mundial pela Seleção Brasileira, Felipe Escolarl,

(47) 3371 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças e Acessórios

O amigo e diretor de futebol de base do Juventus, Cláudio
Branco de Moraes, o Tato Branco, para comemorar a idade,
nova que completou ontem, promove hoje à noite uma
rodada de frutos domar para os amigos do futebol GT.
**

Quem curtiu e voltou hoje extasiado com o Show da banda
inglesa Jethro Tull, que aconteceu ontem no belíssimo teatro
Guairá, em Curitiba, foi o head banger Ari José de Souza e su'a
namorada Jucenara Sevegnani.
**

No próximo dia 19 de maio, acontece em Jaraguá, na lagoa
Marcatto, o 110 Encontro da Família Marcatto. O evento
chega a reunir aproximadamente 150 pessoas de várias
cidades do Brasil.
**

.'

Para a galera que adora velocidade, neste final de semana, 27
e 28 de abril, os principais pilotos � navegadores do país
parflclparão do 3° Rally de Pamerode, no parque de eventos
do município, A disputa é válida como segunda etapa do
Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, Boa pedida!
**

Dia 26 de maio, o partido PPS reúne seus filiados e
simpatizantes para almoço de confraternização e filiação,
O local ainda não está definido.
**

A minha querida amiga e dentista Dra. Nídia Therezinha
Heineck, mesmo depois de se aposentar, está se dedicando
aos estudos odontológicos. Entre os dias 18 e 21 de abril, ela
participou do 10 Congresso Internacional da Revista Clínica,
sobre estética dental: O encontro foi realizado no Costão do
Santinho Resort, em Floripa.
**

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

figuraço Francisco Pinter Filho; o popular- Chico da
Prefeitura, que sempre tem novidades e uma boa história
para contar.

Meu amigo Osmari Antônio Bertoldi, de braços abertos, recebe
hoje o coro de parabéns pela troca de idade

�bell'arte
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