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Disfunção em

gene pode gerar
esquizofrenia

Cientistas anunciaram
ter realizado estudos que

reforçam as evidências de

que uma disfunção em um

gene pode gerar depressão
e esquizofrenrtf.-".B3

IMÓVEIS

3055-0070

&2�
Produtos sensuais e erólicos

sac@sexshopjaragua.com.br .

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

Cenlro Comercial Fail 2' piso sl, 37

Nova lei ara Ler e Dort

Portadores de LER e Dart têm se reunido em seminários e congressos para discutir os problemas e somar esforços na Itlta--por--direito à saúde' -4 --

.

Plano de gestão da obra
prevê que, em 18 meses, a

Arenase torne sustentável.
A obra será inaugurada

.

neste sábado e em até 45
dias, a parte de
acabamento e jardinagem,
deve ficar totalmente

pronta. Eventos esportivos
estão programados apenas

para junho. .8

MANUTENÇÃO
Arena Jaraguã
custara R$ 55
mfl por mês
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ESTRATÉGIA i:

João Deniz e

Osni Bylaard'
pedemIícença

Os dois vereadores do
PMDB ficarão afastados c

Câmara por exatos 32 die
conforme resolução

.

aprovada na última sessãc

Até dia 2 de junho,
assumirão as vagas Caubi
Pinheiro (PDT) e Lírio

Devegili (PMDB),
respectivos prirrieiro e

terceiro suplentes da

coligação.•3

MOSAICO t
Ex-assessor de
Ângela Amtn
pode vir para
Jaragua do Sul
.3

" ...

HlJfVlAf\lA

URGENTE
,

.

•

"JARAGUÁ'
,

O ESPETACULOVAI COMEÇAR
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Crftica: e auto-crítica
qJ(, ��

'"

.: .

v
"

Comemora-se hoje o D.1a
. Mundial da Liberdade de Im-: �.

:X.prensa; muito mais do que, 1
'ma data, 'é a oportunidade 'O.dia exig'e da i.inp·rensa a

, .' e refletir e reafirmar o com-
'At(promisso para com a informa-'

'

auto-crítica acerca do

ção livre e necessária - requi-, papel desempenhado na
sito elementar-para a 'censo- , construção de uma nação
li '," da ;d�mbcracia� Por'i verdadeiramente
o j�d�, exige d�s veículos ::, demecráticad futi.n.ica,çã,o Çl, auto-cri-

.

tica acerca do papel- desem
penhado na construção de

uIll.J�: nação democrática.

5� Iiberdade de imprensa,
todavia, não se restringe ape

na..s,8,à',.mídia. As pessoas pre

cim� ser livres para expressar
suas idéias, responsabilizan-Olt' . -

do-�e por elas .. A Declaração
U��hrs,al dos Direitos Hu
máHos; em seu Artigo 19, re
za: :J'Tôda pessoa tem direito
à Überclade de 'opinião 'e ex

p�dsão; este direito inclui a

liberdade de, sem interfe
rência, ter opiniões e de pro
curar, receber e transmitir

informações e idéias por

quaisquer meios e indepen
de�tement� de fronteiras".

Uma nação des�nvolvida
tem como suporte uma mídia

.

livre, independente e plura- ,

lista. Mas responsável e com
prometida com a informação,
não com interesses econô

micos, políticos ou de outra

natureza. As distorções e os

201

acordos espúrios comprome
tem a credibilidade, lastro d� ,

existência da imprensa. O
direito db cidadão à infor

mação confiável depende da
coragem e da integridade de'

jornalistas e do comprometi
mento do veículo de comuni

cação com a verdade.
Neste 3 de maio, Dia

. Mundial da Liberdade de

Imprensa, o desafio é assegu
rar a liberdade de expressão
e de opinião de todos, indis
tintamente, e de garantir
que a verdade e a justiça se

jam os parâmetros e baliza
dores das informações.
.Quanto ao Correio do

Povo, se nesses 87 anos, co
metemos erros, deixamos o

julgamento a cargo do tribu
nal da história, reafirmando
diariamente o compromisso

,

com a informação.
'

0:1.
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tijl:JiiUeJDlNES
o "petroteatro"
de Chávez
o cenário era o ideal: caças
russos em vôo rasante, gritos
de "abaixo o império dos
Estados Unidos", festa pelo
dia 1 o de Maio - o "mais
esquerdista dos dias", na
interpretação da revista Time .

Em seu palanque
antiamericano, Hugo Chávez
anunciou a estatização dos
últimos campos petrolíferos
da Venezuela em poder de
companhias estranqeiras. O
que poderia soar como um

enorme desafio ao

capitalismo nada mais é, que .

uma decisão natural e que
segue o padrão na maioria
dos países produtores de

petróleo. Ou seja, o
"petroteatro" de Chavez
alimenta sua retórica, mas
páréé'8'nao ter'nadã 'de'"

'

...

revolucionário.Opresidente
venezuelano, por sua vez,
não liga para a oposição. Ele
convocou os "teorícos" do
país a desenvolver o
"socialismo petrolífero", seja
lá o que isso signifique.

';' ENTRE ',ASPAS

,:lb
.

"
.

Não"de'scartamos nenhuma aliança', mas nossa decisão é de que não
abriremos mão da cabeça de chapa". .

, J�ime de.Áyila, presidente do PT de Guaramirim, sobre as eleições municipais do ano que

"b ,,\ ,_,'.: ,,.:yeJTL,._., ... .i;» "';'-','\''''1 ,",_ ,i t.
n -I�' _' "'· .......

0 ....
�

"Quánd6 você fàt;ón1>pa-peJ pequenonafevê, as pessoaste tratam mal. E quando
vdclã)Wê'Ve'stErtfu (éfuBt�ija{fa, ar��Hts�Yàla: .. :''Jodeí s'� 'Sente desse tamaríih'fíb côm 1 'o I "

a�üele avental e aquela touqulnha nacabeça".
rvf�a Clara Guei�os:ªtrizqué"interpretou uma émpregada em JlO Clone" e agora faz sucesso como a Márcia do
JlWrra Total" e a Silvana de JlMlnha Nada Mole vlda".
,8111

It�PONTO'QE,vtSTA .

Quanto vale o trabalho'
de um pretessor?

J .

ÀiIV marcha do� traba-
.

de lei seja votado no dia 23/
Ihadore� em educação ocorri- 05/07 e portanto, a CNTE es

da ern Brasília no último dia ta. novamente convocando os

25/04,f6i extremamente posi- ,

trabalhadores em educação
tíva' e contou com a' presença de todo o Brasil para que se

de aproximadamente 15 mil façam presentes em Brasília
trabalhadores vindos de todo neste dia para acompanhar a
o país. Ao final da tarde uma votação de cada deputado.
comitiva da CNTE foi rece- Sabe-se hoje que a maior

bida p¢lQ presidente Luiz resistência para aumentar o

Inãcío Lula da Silva que ad- piso salarial nacional está nos
miti\.{isÍl,n,: ,@. poseibtlídade. de. gestores educacíonaís (secre
alte�a.çãQ do proietc de lei tários municipais e estaduais)
que, ,inst�çuir� .0 piso salarlal que exercem influência sobre
nacional. os deputados e senadores.

Na audiência com o Prest- É preciso acompanhar pa-
dente Lula, foi combinado ra saber como será o voto des
que a CNTE vai partícipar parlamentares. Se em. favor
nos'pt,6�imo;s dias de uma au- .

da sociedade e dos traba
díêncíacóm o Ministro da lhadores em educação ou em

. Edüta.ção'Ferriàndo Hadadd favor dos secretários munici

para definir o novo texto do pais e estaduais.
.projeto de lei 619/2007 antes . O que está em jogo neste

que o mesmo séja votado no momento, são três questões
Congresso Nacional. murro signifícatívas para os

A previsão é que o projeto trabnlhadores em educação e

.Sebastião Camargo
Coordenador Regional do
SINTE • Jaraguá do Sul- SC

para a, sociedade brasileira;
1 Q

- Quanto vale o tra

balho de um professor em nos

so país? (A proposta que está

no congresso
é de R$850,00

a CNTE defende R$1.050,00
para ensino médio é R$I
.570,00 para ensino supe

rior) .

2 Q - Quantas horas deve
trabalhar um professor sem

prejuízo da qualidade de en

sind e sem prejuízo de sua

saúde? (o projeto no congres
so estabelece 40h semanais,
a eNTE defende urn piso
para 30h semanais).

3 2 - Qual a escolaridade
que deve ser mais valorizada
para o exercício da função de
educador? (o projeto no con

gresso admite e incentiva

apenas o ensino médio, as

entidades representativas da

categoria defendem a valo�
rízação do ensino superior).

4lbIOg,estadao.com.brlblogtguterman

)

• DO LEITOR

CompeUção.
religiosa
o Brasil é-urna república
secular. Significa que, pelo
menos no papel, não existe
uma religião oficial. Na Folha
de S.Paulo de domingo (29/4,
pág.A-1 O), a repórter Elvira
Lobato desvendou a criação
da terceira rede nacional
católica de televisão.
Comprova-se a enorme

distância entre o Brasil de

jure e o Brasil de facto.
Teoricamente, é legítima a

disputa teológico-televisiva
entre o Vaticano e a os

seguidores de Lutero.
Acontece que tanto as

emissoras/católicas como as

evangélicas são concessões

públicas oferecidas pelo
.

Estado. E o Estado brasileiro' ,

é laico. Significa que não
podem exisfir ernlsscras para'

.

atender exclusivamente à
difusão de determinada
'confissão religiosa. Todas
deveriam ser igualmente
universais, minimamente
ecumênicas e ecléticas para
nelas caber todas as crenças

�observaIOrio.Ultimos·egUndO.lg.com.br �

lJii1ijUJcHAGAS
,
Dirceu quer
ser julgado
o ex-mlnlstro José Dirceu ) j

passou o feriado em I I

Brasília, com filhos e neta.
Aproveitou para articular o

'

próximo passo de sua .

)

defesa: convencero STF a 1
julgá-lo logo. Dirceu teme
que a.suprerna corte não

julgue, tão cedo a ação
impetrada pelo procurador

1

geral da República, Antônio 1

Fernando de Souza, contra' 1

ele e outros 40 no caso do I

mensalão por falta de
condições de ouvir tanta
gente assim. Com isso, o

processo pode ir se
arrastando por anos a fio, l

sem que sequer seja aceita j
a denúnciá. Quer ver o
processo andar, apresentar

'

sua detesa.ser julgado e ,
I

absolvldo.pelo STf.,SÓj _'�""�

ent�qb�c;çedita, terá;iL:.. 'f, �
condições políticas para ";
pleitear uma anistia que
pode lhe restituir os (J
direitos políticos. Até por
isso, Dirceu vem fazendo
questão de tranquilizar: não)
seria candidato a nada em '

2010.

�bIOgdOSbIOgs.bllg.lg,COm,br

• Equipe de Professores e Funcionários da E.E.B. Prefeltolauro Zimmermann
- Guaramirim - SC

Descaso com o profissional da Educação'
O motivo que nos leva a es

crever esta carta é a neces

sidade de discutirmos, ana

lisarmos e encontrarmos uma

solução, a qual consideramos
uma questão de humanidade
e acima de tudo, de respeito
com um 'profissional que dedi
cou sua vida à Educação.
A Professora Marly Bublitz

Villa-s Boas, tem sido um exem

plo de força, profissionalismo,
luta e, também, sofrimento em

nossa Unidade Escolar.
Educadora desde 1982,

dedicou sua vida ao Magis-
'

térío e, após anos de efetivo
trabalho desenvolveu uma

doença chamada LER (Lesão
por Esforço Repetítívo).

A questão é que Marly tem

�ubmetido a um intenso tra

tamento há 6 anos e, percebe
a cada dia que seu problema
tem se agravado.

Todos os possíveis recursos

têm sido. buscados na expec
tativa. de amenizar as dores e'

transtornos causados pelo LER,
tendo passado por vários 'espe
cialistas e inúmeros exames,
pagos através de economias e

muito esforçá da Professora, já
que o plano de saúde des fun
cionários estliIduais não cobre
esses tratamentos,

O que nos deixa frustrados
é o descaso com O qual é trata
da, pois a mesma foi obrigada
a interromper todos os trata

mentos que se submetia diaria
mente devido uma ordem re-

\

, i

cebida da Direção, da Escola, \

em nome da GECET. Ordem'
.

1
essa, que exige que Marly paS-it
se a cumprir 40 horas semanais

t '

na escola, independente de
suas fortes dores físicas e)
necessidade de tratamentos. i

Diante de tudo que aqui! �

explanamos, vimos através

deste, solicitar que o caso dessal
profissional da educação, seja

.

observado com nomínimo mais

respeito pelos 6rgãos respon-'
sãvets. Sugerimos que seja
concedida a aposentadoria)
integral à referida Professors. I

Imaginem agora, quantos.
casos como este fazem parte dai
realidade dos seus filhos dentro)
de nossas Escolas Públicas]
Estaduais.

�
.

. Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1,680 carac., Fonte Times New Roman 12'e podem ser enviados por .

e-mail redação@ocorrelodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep
I

89251 200, Caixa Postal 19. É obrigatório Informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão
. publicados), .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II?l\iDB. deixa S liplente . do PDT

iâssumir cadeira na Câmara

) O CORREIO DO POVO

I .,

LICENÇA; OSNI' BYLAARDT E JOÃO DENIZ VICK FICARÃO AFASTADOS POR UM MÊS
•

• l

: .�
•

. (

�8ituação evidencia

apr9ximação das

.siglas para 2008,
� admite presidente ,

CARoLINA TOMASELLI
.

'GUARAMIRIM
\

.

Em meio à apuração de

denúncias envolvendo a

Prefeit�ra e discussão de

projetos de cunho relevante
como o plano diretor e

nepotismo, dois vereadores
do PMDB se afastaram das
atividades '·legislativas. O
líder ,da. bancada, Osni
.BYlaa;dt,e João Deniz Vick

I participaram segunda-feira
da' última sessão, quando
tiveram aprovadas as re

soluções autorizando a

licença? não remunerada, por
32 dias.

o

Nó período, os parla
mentares .serão substituídos,

pelos F'l'imeiro e'lte-rteiro' .

suple nj.és' da: itoh,gaçãb
}?,MDB/PT. O"segundo �u
plente, médico Pa�ló Veloso
(PMDB), renunciou a uma

das vagas, que serão então

0cl}�adas por Caubi dos
Santos 'Pinheiro (PDT) e

Lírio Devegili (PMDB).
Hoje à noite eles participam

CÉSAR JUNKES/OCP

Presidente do PMOB, Rodolfo Jahn Neto destaca a relação "harmoniosa com o PDT. pensando em 2008"

da primeira sessão. Caubi foi dente da Casa, Evaldo [un- O presidente do PMDB,
eleito pelo PT, mas trocou de ckes (PT), que havia afir- Rodolfo Jahn Neto, disse que
partido duas vezes depois da mado que se licenciaria da \ a iniciativa da licença, com
eleição, acumulando pas- Câmara para o suplente respaldo da executiva,
sagens pelo PSB e pelo PDT, assumir. "demonstra a grandeza e

no qual, está filiado atual- O vereador licenciado caráter dos vereadores, que
mente. também alegou "assuntos reconhecem que só foram

"Se eu fosse suplente, particulares" para a licença, eleitos com empenho dos seus
também gostaria que o titular mas fez questão de frisar que suplentes". "Nenhum can

me permitisse tero gostinho seu afastamento em nada didato consegue coeficiente
de assumir", .declarou João. comprometerá os trabalhos da eleitoral para se eleger
Deniz, lembrando que Caubi comissão especial, criada por sozinho, por isto a re tr i
"não é do PMDB, mas pedido dele, para verificar buição", continuouNeto, co
participou da campanha' indícios de irregularidades mentando que o fato do
conosco". "Já que o vereador em licitação feita pela PMDB estar abrindo uma

do PT nãose ausentou, como Prefeitura para compra de vaga na Câmara para o PDT
prometeu, nós dois resolvemos móveis. "Inclusive na quinta- "demonstra a harmoniados
nos afastar", afirmou Bylaardt, feira' fiz uma tomada de dois partidos com relação a

referindo-se ao atual presi- documentos", acrescentou. 2008".

:; �'>,.' '

•

•

S�bstitui'ção
•.,0 próximo procurador-geral
de ]araguá do Sul deve ser

y,mdôs integrantes da asses

soria jurídica da Prefeitura de
'Florianópolis, na gestão
Ângela.',Amin (PP). Fontes
.garantem que o convite foi
feito diretamente pelo pre
feito Moacir Bertoldo (PR),
que ainda mantém boas

relações com Pl'. do Estado,
parrído pelo qual foi eleito
vereador em 1996 e vice

pr,efeitq quatro anosdepois.
;"._ :.

Ainda' Q. nepotismo
. A aprovação do projeto
c,O?,tra o nepotismo nas admi
nístra:çoes públicas, por unani
,midade, expôs a fragilidade da

b.ancada governista. Muito
difetente do que ac�ntece no
início da atuallegislatura e na

anreríor,
.

quando projetos
'semelhantes foram abortados
ttoninho.'
O que' aconteceu com os

�tlefensores do passado?
{.k

�
Ij

De casa
N a rodas políticas, no

entanto, especula-se que o

futuro procurador-geral do
município será o ex-presi
dente da OAB (Ordem dos.
Advogados do Brasil) de

J araguá do Sul, Osmar
Graciolla. Advogado expe
riente, tem todos os pré-re
quisitos para assumir o cargo.
Bertoldi confirma a saída do

irmão Jurandyr, este mês; e

que já tem um nome para sub
stitui-lo, mas não revela quem.

Nomeação'
Fontes do governo doEstado

informaram que o governador
LuizHenrique (PMDB) assina
hoje a nomeação da secretária
regional de Jaraguá do Sul.
Deixaram escapar que será

mesmo a ex-vereadora Niura
dos Santos (PSDB).
Se confirmado, r�stará a

SDRde Tubarão, onde o cargo
é disputado por tucanos' e

democratas.

Promessa
o secretário estadual de

Infra�estrutura, Mauro
Mariani, prometeu entre

gar o cargo e assumir a vaga
de deputado federal, se a

SDRde Jaraguá do Sul não
ficasse com o PMDB. Ele
defendia abertamente a

indicação do ,presidente
local do partido, Carlos
Chiodíni,

Acordo Prejuízo
o presidente do TSE,

Marco Aurélio Mello, disse

que o PT pode perder o direito
ao fundo partidário porque
entregou a prestação de
contas incompleta. O partido
alegou problemas com o

programa de computador do
próprio tribunal.
Em 2006, o PT recebeu R$

30 milhões do fundo.

Depois -da confirmação do
novo secretário regional, os
partidos da base do governo
Luiz Henrique começam a

discutir os outros nomes para
preencherem os demais car

gos na secretaria. Lide

ranças políticas do PMDB,
PSDB, DEM e PPS infor
maram que fecham a lista até

amanhã.

QUINTA-FEIRA, 3 de mala de 2007 I � �.

Projeto prevê desconto·
na quitação de dívidas)

CÉSAR JUNKES/OCP
��

Eugênio Garcia entrou ontem com emendas aumentando os benefícios K:)Ü

Imq
o, contribuintes irtadiri¥JIu

plentes terão até o dia 10 lie
Deve ser colocado em dezembro deste ano pa't�Oj

escolher a fprma de pagfJ3f1
menta. Na opção à vista, sdPcfD
concedido 100% de desconJ?��
da multa de mora e 80% d?�U
juros de mora incidentes até

rrsrrr
a data. No caso de parce:£s
lamento até três mensalí] B
dades, serão excluídos 50�q
da multa de mora e 40% des
.juros de mora. O vencimentõ
será dia 10 de cada mês, no
valor mínimo de R$ 40,Oe,
acrescido de juros de mora de
1% aomês.

A emenda apresentada
pelo vereador EugênioGardll"
propõe desconta de 80% da
multa demora e 60% dos jU(c@"
de mora, no caso de parc,el.flJV
menta. Também amplia)�6'
pagamento para seis parc'el�:StVi
mensais. A outra emenda»
exclui 60% do valor damul�;
de mora e 40% dos juros d_�
mora nos pagamentos em até

12 parcelas mensais e conse-;
cutivas. (CT)

JARAGUÁ DO SUL

votação nas próximas sessões,
projeto de lei do Executivo
que permite a regularização
de créditos dos contribuintes
domunicípio. A proposta pre
vê a remissão de juros e multa
de mora para. dívidas ocor

ridas até 31 de dezembro do
ano passado, encaminhadas

.

ou não para cobrança judi
cial. O vereador Eugênio
Garcia (PSDB) protocolou
ontem duas emendas.
A matéria deverá ser vo

tada até a próxima segunda
feira, �, por conta do regime'
de urgência solicitado pelo
prefeito Moacir Bertoldi
(PR), já que a Prefeitura
realizará, no período de 18 a

22 de junho, o Mutirão de

Conciliação. Pela proposta, as
dívidas ocorridas até 31 de,
dezembro poderão ser regula
rizadasmediante o pagamen
to único, com redução de
100% da multá de mora.

.

)0
PSF �b
O juiz doTrabalho AdrianoMesquita Dantas garante que a

.

terceirização do PSF (Programa Saúde da Família) é ilegal.
Segundo ele, em alguns municípios o programa tem sido
ilegalmente, contrariando princípios constitucionais da 'crlI

'

administtação pública, do direito do trabalho e normas) sb
constitucionais e legais; trazendo prejuízos ao cofres público '1(5:
e aos- trabalhadores, '.'Alguns municípios têm optado pelar;ú1
terceirização, o que constitui prática ilegal é ilegítima", »b
afirma. '

i
..,�1

.

Dados
to

Dadosdo Mihistério da Saúde apontam que, em 2005, ollid
programa contava com

�. d

24,6 mil equipes de Saúde da Família atuando em 4.986 «rr

municípios e cobriam 44,4% da população, o que corresponde
., rIl

a aproximadamentede 78,6 milhões de pessoas em todo o :lfj:l
". .i�:Jn

pars.

. ')up
A balança comercial brasileira registrou em abril o maior, If!
superávitmensal do ano - US$ 4,203 bilhões. As exportações ., i IJ
somaram US$ 12,449 bilhões e as importações US$ 8,246.' a
bilhões. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, ".q
o superávit foi de US$ 12,986 bilhões. No mesmo período do tq
ano passado, o saldo era positivo em US$ 12,446 bilhões. P
Omercado prevê para este ano superávit comercial de US$ )

40bilhões.

Superávit
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CONQUISTA: GOVERNO SIMPLIFICA CRITÉRIOS QUE RECONHECEM A DOENÇA Doença é silenciosa
LER e Dort deixam profissionais no e o tratamento difícil

auge ríacarreíra fora do mercadol . _ :ESAR JUNKES/OCP

1 ... Associação tem
'

,�
I� cerca de mil integrantes

I e metade espera por

II
atendimento médico

KELLY ERDMANN
REGIÃO

,

I
A Associação de Porta-

" dores de Doenças do Trabalho
de Jaraguá do Sul e Região .

tem, atualmente, cerca de
mil integrantes, Destes, 580
estão à espera de atendi
mento médico e outros 50%
lutam para não precisarem
retornar à atividade que foi

responsável por desencadear
o problema. Além disso, em
torno de 300 trabalhadores
não recebem mais salários

porque acabaram sendo
I

. demitidos sem direito a

tratamento adequado e

benefícios.
Para a presidente da

entidade, Angelã Maria

Cervipjl o que ac;,?m�,�e_sp�
estes profissionais "é um

crime". Ela relata inúmeros

exemplos de descaso. Entre
eles, cita a de funcionários
sem emprego ou aposentados

I antes de completarem 23 anos

de idade, situação provocada
pela LER/Dort (Doença por

Esforços Repetitivos e Dis-

JARAGUÁ DO SUL .

Um homem foi preso na

noite de terça-feira passada
por agredir amulher e depois
ameaçarmatar o filho de três
anos. Com uma faca próxima
à criança e, ainda, levan
tando a possibilidade de joga
la do segundo andar do pré
dio oide mora, ele acabou de
sarmado pela polícia militar

após duas horas de nego

ciações.
A tentativa de homicídio

aconteceu por volta das 19h,
,

na Rua Alfredo Carlos Méier,
Bairro Centenário. Conforme

informações divulgadas pela
PM, o homem, que teve o no
me mantido em sigilo, estava
embriagado no momento da
ocorrência. Os policiais tive
ram de invadir o apartamento
e retirar a faca (com 13 cen-

�
-
•• r.

Marly guarda as receitas dadas pelos médicos que já passou: reumatologista, traumatologista, entre outros

túrbios Osteomusculares
Relacionados' ao Trabalho) .

Considerado a segunda
causa de afastamentos em

todo do Brasil, o mal gerou
532 mil comunicações de
acidente no ambiente profis
sional somente nos últimos
cinco anos. Para facilitar o

processo de aposentadoria
destas pessoas, o governo

simplificou a maneira com

que reconhece as doenças
ocupacionais. De acordo com
Ângela, agora, quem precisa
provar não ser responsável
pela ocorrênciado problema
é a empresa. Antes, o por-

tador deveria convencer que
a doença havia sido adquirida
através do trabalho.

É exatamente esta a luta
de Marly Villas Boas, 43 anos

de idade e há 25 dentro de
uma sala de aula da rede

pública de ensino. Sem con

seguir trabalhar p'Çlr .causa das .

fortes dores, ela tenta a

aposentadoria. Mesmo tendo
passado por mais de seis

médicos especialistas em

diferentes áreas da saúde e

tomando três remédios por

qia, a professora continua

sendo obrigada a ir à escola.
Deitada' no chão na maior

domicílios.
Os números iniciais da

coleta. de dados ainda não
Mesmo preso, ele não se identifica . foram transmitidos, mas a

tímetros de lâmina) das mãos
do suspeito para então líber-

.

tar a criança. Ele foi preso em
flagrante e encaminhado à

delegacia. Já a mulher teve
ferimentos pelo corpo e o filho
nada sofreu. Os dois foram
levados ao hospital para
atendimento médico e psi
cológico e passam bem. (KE)

meta é encerrar a pesquisa
antes do próximo dia 31 de ju
lho, data limite para a finali

zação do levantamento em

todo o Brasil. Conforme o res

ponsável pela contagem
populacional e censo agrope
cuário, .ÁlvaroWatzko, é im
portante, e obrigado por lei fe
deral, que as pessoas procu-

parte do tempo, Marly não

consegue erguer os braços,
nemmovimentar os ombros e,
muito menos, dar aulas.

Conforme levantamento
do Instituto Nacional de

Prevenção, a maioria dos ca
sos acomere os trabalhadores
que estão no auge da.car
reira. A incidência é grande
em pessoas na faixa etária dos
30 a 40 anos.e principalmente
entre as mulheres. Grande

parte desses grupos é ocupada
por bancários, digitadores,
operadores de telemarketing,
costureiras, jornalistas e

professores.

Recenseadores terão identificação
radas respondam às pergun
tas. No primeiro caso, elas
somam cerca de oito. J á no
segundo podem chegar até

no, dependendo da ativi

dade rural.

Preocupado com a des

confiança do público-alvor
Watzko lembra que todos os

pesquisadores devem sair às

ruas identificados com colete
e crachá, ambos fornecidos
pelo IBGE. (KE)

Sem apresentar sintomas
facilmente diagnosticáveis, a
Ler/Dort acaba sendo des-

coberta, namaioria das vezes,
quando já não tem chances
de ser revertida. Com a

presidente da Associação de
Portadores de Jaraguá do Sul
e Região, Ângela Maria
Cervini foi assim. Ela lembra

que dos dez anos como fun
cionária de uma malharia,
durante quatro tratou a

doença como dor muscular
dentro da própria empresa e

em outros cinco ficou afas
tada .

. Depois de confirmada a

Dort, foi para a mesa de ci

rurgia, mas, mesmo assim,
continua tendo crises so

mente amenizadas com inje
ções de analgésicos. "A dor é

.

horrível. Não consigo me .

movimentar por dias se

guidos", explica. Agora, a tra-
.

balhadora está na fila de

O CORREIO DO POVO

Já a professoraMarlyVillas j ,

Boas, também no estágio mais
grave, ainda tenta ter a IS
doença reconhecida pela,
Previdência Social e pela I
escola onde trabalha. Após
quase 20 anos de dedicação
ao magistério, ela começoll a � ,

sentir dores e fraqueza nos �'
braços e ombros há cerca de

1
seis. Quando chegou ao

I

médico soube que deveria:o
aprender a conviver com tudo la�

isso. "Não sei mais o que é 'In

um��oite de sono",completa. :m

Quem çlesconfia ser
j �

portador de doenças vin-
.

o

culadas ao trabalho pode pro- ' ij

curar a. ajuda do grupo. A
1

instituição, sem fins lucra- I I

tivos, auxilia no diagnóstico JDt

e quem é filiado a sindicato la1

tem direito à consulta.' S

gratuita. A associação fica na 1�11

Rua Frederico Bartel, 140, á
Centro. O telefone para J'jl

,

contato é 3371-7001. Os \

espera para um transplante . atendimentos ocorrem [te

ósseo, única solução para o sempre nas quartas-feiras, das uq
caso dela: tendinite com 8h30 ao meio-dia e entre às

ruptura do tendão. 13h30 e 17h.

Ângela: centenas de pessoas esperam por ajuda

Plantão Pedagógico no Marist�Homem ameaça matar Censo do IBGE leva 50
o filho a facadas pesquisadores' às ruas

CESAR JUNKES/OCP CESAR JUNKES/OCP

'1
JARAGUÁ DO SUL �

Parte da população jara
guaense já recebeu a visita

dos recenseadores do IBGE

(Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatística). Iniciado .

na segunda quinzena do mês

passado, o censo deve abran
ger 161 áreas delimitadas,
cada uma com amédia de 250

O Plantão Pedagó.gico é um momento para
atendimento individual que o Colégio Marista' São
luís oferece as famílias. É um encontro entre pais
filhos-professores com o obletlvo de analisar a

caminhada educativa-pedagógica do primeiro
bimestre de atividades. Neste encontro OS, envolvidos
dialogam sobre o desempenho pedagógico e, o que
é mais importante, estabelecem critérios de

'acompanhamento, exigências, obrigações e

compromissos para melhor 'aproveitamento do

tempo, visando facilitar a aprendizagem.
O Plantão envolve educandos e educadores do

Ensino Fundamental ao Ensino Médio. Os pais e/ou '

responsáveis também tem a oportunidade de

conversar com a Direção e as Coordenações. O

Colégio Marista entende que a soma de esforços
entre pais e escola é omelhor caminho para auxiliar
o educando na busca da harmonia e bem estar além

de ser a mais segura forma de ajudá-lo na '

aprendizagem.
MARISTA

AULAS PARA A VIDA. VALORES PARA SEMPRE.

II
"{t I,..____� �..._ _
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RCERIA: GRUPO INTERNACIONAL E ROTARY DO MUNiCíPIO SE ENGAJAM EM PROjETO SOCIAL

tercambistas do Canadá auxiliam hospital
ll�s lstritos rotarianos Internacional. O projeto A nova mesa cirúrgica
lalS

'

, A ' , '1' d '

1� a \ scam US$ 60 mil preve a integração entre sera unuza a especia mente

da � ra mesa cirúrgica e
clubes rotarianos para auxi- nas operações vasculares,
liar entidades dos países parti- neurológicas e ortopédicas e

da I tema de anestesia cipantes. o secretário do permitirá que o procedimentoDÓS
Rotary Club de Jaraguá do seja acompanhado pelomédi-[ão

�IANE ZANGHELINI Sul, CustódioVieira da Costa, co por ummonitor. "Só temos
li a

\RAGUÁ DO SUL informa que o objetivo é con- a agradecer o apoio que o
lOS i buir com a revitalizacão d R'

,

d, tri uir com a revita ização o otary está prestan o, comde
j O RotaryClub domunicí- hospital, iniciada há cerca de esses equipamentos vamos

ao
, j e oGrupo de Estudo Inter- três anos. realizar procedimentos quena

,

d Canadá fi O dCl
: 1 donal, o ana a, rma- custo os equipamentos até então não aconteciam e

e � Im parceria para adquirir - que serão fabricados no garantir mais segurança ao

t
' a mesa cirúrgica e um Brasil- é de aproximadamen- paciente", comentou o

a.

sterna de anestesia para o te US$ 60mil. O Rotary está diretor do Hospital São José,er

_ lospital São José até fim do analisando qual empresa vai Wilson Santin.

'0-
' o, O grupo, formado por fornecê-los. Os recursos estão

'

INTERCÂMBIO - O Gru-

A) co intercambistas, visitou sendo arreçadados através de po de Estudo Internacional,
a-

I, hospital ontem à tarde, doações dos canadenses. do Canadá, ficará em Santa

co JDroveitando passagem pelo "Além de ajudar Jaraguá do Catarina por 30 dias para visi-

to lale do Itapocu. Eles vieram Sul, o projeto vai fortale�er tar 33 municípios. Os inte-

ta l Santa Catarina para co- as relações entre o Brasil e o grantes chegaram em Jaraguá
.ia I� ecer os 33 distritos rotaria- Canadá", disse o líder' do do Sul na terça-feira, depois
O os do Estado e devem ficar Grupo de Estudo Internacio- de passarem por Massa-

r� iq cidade até amanhã. nal, Bernd Dinnert, ressal- randuba e Joinville. Neste )q251

Ds ,I A parceria foi firmada por tando que se sente "honrado fim-de-semana eles preten- .rq o

'(1101
m ileio do projeto "Subsídios em participar de um projeto dem visitar Corupá, São

O.8II
as Jquivalentes" do Rotary' social importante". Francisco do Sul e Blumenau.

.noqàs J

���----------------�---------------------------------------------------------------------------------------- ��

IT!3JD'

ICP

bras na SC-416 sem data para início
OFsêtfe't�tio"'regionán\r,o

nchmitt informou que a

Ji.vitalização da SC-416 - que

iga Jaraguá do SuI a Po
l erode - ainda não tem data
sara acontecerem. A previsão
� de que a abertura da,
ldtação aconteça somente

I fim do ano ou início de
�008. Schmitt disse que a

xpectativa era de que o
, vemo estadual firmasse
) arceria com o BID (Banco
9 teramericano de Desenvol
cimento) no primeiro se

zaestre deste ano para rea-

) zação das obras, o que não

I' i�co�teceu até agora. Mas, em
I l, neiro, o secretário disse ao

)) Correio do povo que a SDR
iSecretaria de Desenvol

Llimento Regional) aguar-
,'I ava a abertura da.licitação
;1 ara o primeiro semestre de

Secretário regionallvo Schmitt

2007.
"O projeto só vai começar

depois que o governo firmar
.convê.nio com o BID",
afirmou, acrescentando que,
nomomento, o financiamento
está em negociação. Ele

destacou que a reurbanização
da SC-416 está entre as

prioridades do Conselho de
Desenvolvimento Regional,
mas que as obras dependem
do programa BIDS para
acontecerem.

t "Não podemos falar em
datas porque não temos

sustentação para isso. Tudo

depende das negociações
entre o governo e o BID",
acrescentou. O custo estima

do para as obras é de aproxi
madamente R$ 13 milhões.
Entre as melhorias previstas
está a construção de acos

tamentos, ciclovias e passa
relas para' pedestres e me

lhorias na sinalização.
TRANSPORTE ESCOLAR

- Na semana passada, o

governo estadual repassou a

primeira parcela do transporte
escolar para a microrregião,
totalizando cerca de R$ 104
para os .cinco municípios. O
repasse engloba estudantes
do Ensino Fundamental da'
rede estadual e é feito em

nove parcelas. (DZ)

I lunas visitam pontos turísticos' de Guaramirim
Com o objetivo de conhe

leer a história e os pontos
1 urísticos de Guaramirim,

";üalunos dao 1 Q
ano de ensino

lj édio integrado ao turismo
�a escola estadual Alfredo
nZimmermann, participam do
o rojeto "ConhecendoMinha
biCidade".

A supervisora Mariângela
eretti, uma das coordena

Tldoras do projeto, disse que as

flwisitas, técnicas terão início
: Ina sexta-feira em Brüderthal,
v1divisa da cidade com Join-

�

ville, e segue nos bairros Caixa
D'água, Guamiranga, Estrada
Bananal, Centro e Rio Branco
e Jacu Açu.

Após a pesquisa de campo,
os professores trabalharão o

tema em todas as disciplinas.
A avaliação será feita através
da freqüência, da participa
ção em aula e nos seminários

que serão realizados na se-

qüência. "

O projeto está em sua

segunda edição, e após a con

clusão, terá início o "Conhe-

cendo Minha Região e Co
nhecendo Meu Estado".

O curso de Turismo tem o

.objetivo de habilitar profis
sionais de nível médio, e

abrange conhecimentos tec

nológicos, e integração das
necessidades municipais e

regionais para o desen
volvimento da atividade
turística.

Além de alunos e profes
sores, o projeto envolve fun
cionários da escola, cornu
nidade e prefeitura.

".�',..

.:
,
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PIERO _RAGAZZI/OCP
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Integrantes do Grupo de Estudo Internacional, do Canadá, visitaram Hospital São José na tarde de ontem

'JS11

C:'íJ5d
qVolta do f,eriado é tranqüíla na região

, dII5
PIERO RAGAZZI/OCP r ,

nomes não'forarrrdivulgados i15J

até o fechamento da edição 5'jG5

porque a Polícia Rodoviária �(JiD

Federal de Florianópolis não í3X5

havia fechado o relatório de ,;>,�b

A volta do feriado'do Dia

FISCALIZAÇÃO A )J[J£
,

' r

operação Dia do Trabalhador I,
r; U

da Polícia Rodoviária Federal oi -:

registrou 1.254 acidentes, );CJ

com 75 mortes e 941 feridos.
Em relação à 2006" houve � .m
queda de 0;63%no índice de rl
acidentes, de 2,60% no total
de mortes e aumento de n
1,51% no total de feridos.NaU
operação do ano passado fo- ._�

ram registrados 1.262,!"!AL
acidentes, 927 feridos e 77
mortes. Ao longo dos quatro J

dias da operação, foram riorr

fiscalizados 83.807 veículos e : voq

autuados 14.907. (DZ) "as

do Trabalho foi tranqüila nas

rodovias da região. Na BR-

280, emGuaramirim, o maior
movimento aconteceu na

noite de terça-feira, mas a

Polícia Rodoviária Federal
não registrou nenhuma ocor
rência ,grave.

Em São Francisco do Sul,
o tráfego foi intenso durante
todo feriado, quandomilhares
de pessoas se dirigiram às

praias e à Festilha. Apenas um
acidente foi registrado entre

.

a noite de terça-feira e a

tarde de ontem. A colisão
entre automóvel e moto

cicleta no km 3 causou lesões
leves em Rhaisa Martins, 17.
Ela estava de carona no Hon
da/Fit placas LZK-9491, de
São Francisco do Sul, con-

ocorrências.

PRF registrou poucos acidentes

duzido por Jair da Silva, 57,
que não se feriu. O piloto.da
moto Honda/CTX 250 placas
NEF-3498, de São Francisco
do SuI, Ricardo Becker, 20,
também não se machucou.

No fim da tarde de ontem
acontecerem dois acidentes
com morte na BR-470, em
Blumenau e Rio do Sul. Os

JARARACUÇU íJSJ

oqB
tSD
"

1 811

âs8
,trü

:iff1

Bombeiros de Guaramirim capturaram uma jaracuçu, de aproximadarnente 1,45 metro" na
Estrada Sereneta, Caixa D'água, O animal foi levado para a sede da corporação e deve ser
solto na natureza nos próximos dias, "em um local adequado", longe do perímetro' urbane.
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SÓ EM JUNHO: PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA PROMETE SER INAUGURADA COM EVENtO INTERNACIONAL
CÉSAR JUNKES/OCP

Jean Leutprecht informou Que a parte de acabamento e jardinagem da Arena Jaraguá devem ficar pronto em até 45 dias

Manutenção da Arena Jaraguá
custará R$ 55 mil por mês
A previsão é ,que
em 18 meses o

espaço seja
todo sustentável

•

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

R$ 55 mil por mês. Este
será o valor de manutenção
da Arena Jaraguá. A infor
mação foi dada ontem,
durante a coletiva de im

prensa sobre a inauguração
. da obra. Para bancar este

)valor, a FME (Fundação
, .:

Municipal de Esportes)
espera que os eventos que já
estão marcados e os que
estão por vir ainda, con
sigam pagar estes custos. 0<,
plano de gestão da Arena

prevê que em 18 meses, o

espaço seja totalmente
sustentável por si só. Até o

fim deste ano, pelo menos ZO
eventos já estão agendados.

Outra forma de amenizar
estes custos é a comer

cialização de camarotes, que
,

será anunciado na segunda
feira, durante a reunião da

Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá

do Sul), que acontecerá na

Arena. Lá, todo o plano de
gestão da obra será apre
sentado para os empresários e

para o público.
A obra, que inaugura

neste sábado, ainda não está

pronta. "Temos alguns deta
lhes por fazer, como jardins e

a parte de acabamento que

podem levar de 30 a 45 dias

para ficarem prontos", afir
mou o presidente da FME,
Jean Leutprecht. Além disso,
os acessos também devem ser

melhorados nos próxiàos dias.
Pelo menos três novas ruas

devem ser abertas. para

facilitar o trânsito até o local.
Leutprecht também avi

sou que a inauguração da
parte esportiva deve ficar

apenas para junho. "Estamos
em contato para trazermos

um evento internacional para
[araguá. do Sul. Ainda -não
temos nada confirmado, mas
devemos anunciar isso. no

domingo"; informou o pre
siderite: Depois des 'Sh(;r\�s, de
inauguração (s�b�d�,: L$-6>
nardo, domingo Nenhun; tie
Nós e terça Circo Tholl) " o

próximo evento artístico será
o show de César Meriotti e
Fabiano, I}o dia ZO de junho.

,B�squete infantil estréia no Estadual
oi, ' .

I
,,�

-�
.'

\J:iRA�i1Á 00 SUL
c

, .

�,�é{,' �s. duas, equipes. do bas

,;�q0.éttl, infantil iniciam neste

. Jim:-qe�sçmaria à disputa do

,,���·rri.peo;riat.6,Estadual. Os
: hi'eri(i1os,da. Unii-ned/FME
r."*)��m',e·m: Blumenau e tem

;:J:R:�lifren't�, no primeiro qua-,_o «\ "

�':fq�àn'gular,'o Ipiranga e o Bom
. :':J��iIs:·lt:(mes da casa, e São

"';:��n�odbSyf.A forma de dis
, -tpÚÜl da competição é par
-,

quadrangular, onde cada e-

quipe sedia um. Passam para
as finais os primeiros de cada
um dos três grupos e o

segundo melhor colocado.
Asmeninas da Elian/FME

também estréiam fora de
casa. Em Itajaí, elas terão

pela frente, além do time da
casa, Balneário Camboriú e

Florianópolis. No feminino
são duas chaves de cinco

equipes e as duas melhores
de cada' passam' para a

próxima fase, disputando um
único quadrangular na

cidade que fizer a melhor
campanha. Quem também

joga é o feminino juvenil da
Faculdade Jãngada/FME.
Domingo, às 10h30 noArthur
Müller, elas recebem a Uni
sul/Tubarão pela segunda
rodada do Estadual.

,
.

PIERO RAGAZZI/OCP

Infantil rnasculíno estréia sexta-feira em Blumenau, contra Q Ipiranga

Massa.faz o melhor

tempo em Barcelona.
BARCELONA chegou a ser levado a �

.

hospital para realizar alg�
Após ficar de fora dos dois exames. A escuderia ink

primeiros dias de testes em mau, posteriormente, qUI.
Barcelona, o brasileiro Felipe alemão não sofreu gray
Massa entrou na pista ontem ferimentos. A equipe av�
nas duas sessões e garantiu o também que não particip�
melhor tempo do dia. Se pela do último dia de testes, ho
manhã o piloto da Ferrari já em Barcelona. l
havia andado 1minZZsZ 71, à Já Fernando Alonso d�
tarde ele cravou IminZ1s506, que aprendeu a ficar cala�
a volta mais rápida desta já que, segundo ele próp�
quarta. Com o'resultado de sempre que diz algo m�
Massa, a escuderia italiana polêmico, vira alvo de mUI

garantiu sua supremacia em críticas. "Pelo pouco que
Barcelona, já que Kimi digo, arrumo sempre alguj
Raikkonen havia sido o mais problema", reclamou. N�J
veloz na segundae na terça- dessas ocasiões, na conf�

.

feira. Hoje, o 'finlandês não punição que recebeu nod
participou dos testes. . sificatório para o GP da Itá�

O segundo maisrápido do no ano passado, o espan�
dia foi novamente o . disse que não considera
australiano MarkWebbú, da mais a FI um esporte, oq
RedBull,' com 1minZ1s804,' lhe rendeu boas alfinetada
seguido do italiano Jarno Outro problema e o rei
Trulh, da Toyota, que andou cionarnento não muito am

a 1min22s309. O espanhol gável que tem com a i�pr�i
Fernando Alonso, da 'sa de seu próprio país, ,c.�Mcl.aren, que havia sido o quem, de tempos em tem�terceiro maisVeloz pela ma- tem algum tipo de desaverd
nhã, baixoumuito pouco Seu �,.MCj.s,Q piloto tem umaexp

, ) �_." r
"�" " .

tempo àtarde e-ficoü apenas cação para esse ça2_o. '��
com a quinta melhor marca se desenvolveumuito rápj�
geral; 1min22sS 79. na Espanha", disse. "Em 2m

O susto do dia ficou por nem tivemos as transmiss�
conta do alemão Nico Ros- das primeiras corridas (�
berg. O piloto da Witliams ano), mas agora, elas segu�
sofreu uma forte batida e por horas", prosseguiu.

.

Felipe Massa tol o mais rápido ontem, garantindo a supremacia da Fellf

Equipe de atletlsmo
viaja para Chapecó
JARAGUÁ DO SUL o índice tanto para o Bral

leiro como para o Mundial o
salto em distância, além J

disputar também a prova d�
100m rasos. Os outros atlet
atrás de marcas para
nacional são Paulo Math�
(lançamento de martele
Dione Balena (110m cor
barreiras), Vambasten R�

drigues (800m rasos), Simoo
Ponte Ferraz (l.SOOm raso

Luana Silva (lançamentos
martelo), Es tefani Mari
(400m com barreira).'
intenção da equipe també
é conhecer os futuros advel
sários nas competições,
tadas acima.

A equipe Apa/Malwee/
FME viaja amanhã ao meio
dia pata Chapecó, onde
disputa o Campeonato Esta
dual de Menores (para
atletas até 17 anos). Serão 22
atletas representando a

cidade, na competição que
visa a preparação para a

Olesc (Olimpíada Estudantil
de Santa Catarina) e para os

joguinhos Abertos: Além
disso, sete atletas buscam
marcas para o Brasileiro de
Menores, que acontece em

junho, em São Paulo.
Willian Barrionuevo quer

\�Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lUIZ HENRIQUE VOLTA
DA MISSÃO OFICIAL
DE DEZ DIAS AOS
ESTADOS UNIDOS

DIVULG,
,

,
..�

PETISTA SERÁ O RELATOR
DA CPI DO APAGÃO AÉREO'
NA CAMARA FEDERAL $ B3

variação do IPC�S.
Os preços dos alimentos

saíram de uma alta de 0,41%
na terceira leitura de abril

para um avanço de 0,01% no

fechamento do ·mês. A prin
cipal influência para esse'
abrandamento veio dos ali-

Adriane Maciel curtindo mais uma balada da Choperia ,115

'i

cidade residencial,
.

do con

domínio residencial e do
material de limpeza. Ves
tuário passou de 0,90% de
elevação para 0;92% e saúde
e cuidados pessoais, de 0,51%
paraO,57%.

Transportes também re-

HABITAÇÃO: AS DESPESAS COM MORADIAS CRESCERAM DEVIDO O AUMENTO DA ElETRICIDADE

Alimentação puxa queda do IPC-S de abrü, diz FQ,
DIVULG. 8

;� .Queda dos preços
de aves, ovos e

carnes bovinas
também influenciaram
para a baixa do índice

SÃO PAULO

O IPC-S (Índice de Pre

ços aoConsumidor Semanal)
terminou abril com elevação
de 0,31%. Na terceira prévia
do mês, a inflação medida

pela FGV (Fundação Getulio
Vargas) foi de 0,38%. Pela

quinta semana consecutiva,
alimentação foi a classe de

despesa que mais contribuiu
para o decréscimo da taxa de

mentos in natura, como gistraram crescimento mais

hortaliças e legumes (1,77% expressivo, indo de 0,35% para
.

para -2,41%) e frutas (2,02% 0,40%, assim como despesas
para 1,22%). Também aju- diversas, que apresentaram
dou na desaceleração a que- expansão de 0,54% depois de
da nas aves e ovos e nas acréscimo de 0,30% na ter

carnes bovinas. ceira pesquisa de abril.
Conforme o levantamento Educação, leitura e recreação,

da FGV, habitação subiu por sua vez, reduziram a ten-
0,40% em abril, após incre- dência de queda, deixando
mento de 0,35% na medição para trás uma baixa de'O,14%

. anterior, em decorrência do __ para. um declínio de 0,01%. , .,/<
. .

.

aumento da tarifa da eletri- (VALORONLINE)
.

',' É a quinta's(im'ana seguida que alim'enlaç,ãfênritribui para ô decréscimo da taxaõevariação

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

A CONTA DE LUZ
Você sabia? Uma página da internet com fundo branco gasta
74 watts pela exibição no monitor, enquanto em preto consome
59 watts. Só o site Google, que recebe 200 milhões de visitas
por dia, se tivesse a cor de sua página em preto ao invés de
branco, geraria a economia de energia ao redor do mundo de
750 megawattlhoras' por ano, Pois é... É de pequenas
contribuições que são feitas as grandes mudanças. Acesse o

síteWww.negroogla.com e saiba mais.

tocai: CHOPERIABIER
e Horarío: 03/05 Uh30ínin

Atrações: Lanç�mento. Ô cardápio, além
da novidade ern sua programação, o haPP�1
hour onde a casa oferecerá além daquele
tradicional Chopp gelado, desconto de 50%
em todos petiscos. Marcando a ocasião do
lançamento, nesta quinta-feira haverá
double drink e animação com a banda Alta

Rotação.
+ Info: 47 3275 0537

XERXES PARA MELHOR VILÃ0
Eis a primeira indicação para o ator brasileiro Rodrigo Santoro
pelo filme "300": no MTV MovieAwards, dia 03 de junho, por seu
papel concorrerá na incomum categoria "melhor vilão". Também
na disputa, as feras Jack Nicholson eMeryl Streep.

MUNDO LIVRE S/A LANÇA
O discurso político dabanda recifense Mundo Livre S/Aaparece
uma vez mais na mídia, e ganha espaço com a canção lançada
esta semana na internet: "Cho SeungSong".Amúsica tem como

pano de fundo o massacre ocorrido na Universidade da Virgínia,
e tem influências de Mutantes e Bob Dylan nos seus arranjos.
Acesse hoje nosso blog para conhecer a faixa e sua letra.

3a, NOITE DA ILHA
Programada para esta sexta a realização da tradicional Noite
da Ilha do Restaurante ArWeg. O tradicional jantar temático de
frutos do mar é servido em várias ilhas, acompanhado da

distribuição de cachaças e caipirinha. Show e artistas da ilha de
Florianópolis fazem a animação cultural da noite. Mais

.

informações e reservas através do fone (47) 3371-2132.

SPIDER MAN ESTRÉIAAMANHÃ
Boa pedida para esta sexta também é uma sessão na Arco
Iris Cinema Jaraguá. Os fãs de aventura da região poderão
curtir a esperada estréia nacional de Homem Aranha 3.

;,.

cal: SCAR tQuNGEf4
Dia e Horario: 03/05

,.

Atrações: Rodízio de
+tnfo: 47 3371-1519'ou,

,

Local: CHO·PERIABIERBOOE
Dia e Horario: 04105 - a partirdas 17h30min
Atrações: James Fer - Joinville
+ Info: 47 32750537'

.

Local: UP LOUNGEB
Dia e Horario: 04/05 -

Atrações: OJ I
Iinfo: 47 9131

Local: CHOPERIABIERBUOE
Dia e Horano: 04/05 -a partirdas 17h30min
Atrações: Jean e JuJi - Sãq Binto cioSul
+ Info: 4732750537
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IV 'JOTíCIA: OS TURISMAS QUE VISITAM se GASTAM pouco
.�.

· Estado é o que mais
investe no turismo
...São R$ 30 milhões
anuais, enquanto
São Paulo investe
R$ 13 milhões

/

SÃO!PAULO

G Anuário Exame de
Turismo, que acaba de chegar
às bancas, revela duas notí

cias para o setor do turismo

de Santa Catarina. A notícia
I

boa 'é que o Estado lidera os

investimentos na divulgação
d��urisi:no, com uma verba
a

! i'!Ial de R$ 30milhões. Amá
�. " .

n cia e que os tunstas que
vi ':"'"�am Santa Catarina gas
ta ��em média R$ 53,00 por

. di :�Abaixo disso, encontram
s

. penas os turistas que
vi <�. m o Piauí, com R$ 34,00.

.'"

�om um. gasto médio de
..�

RJ?3,00 por dia, o turista

q � visita Santa Catarina
d

'

o Estado bem longe dos
s dois vizinhos quando se

.

ara 9 poder aquisitivo
d isitantes.No Rio' Grande
\ -Ór.:

d uI, por exemplo, os-gastos
diários são de R$ 180,00 e no

Paraná, chega a R$J28,OO.
fAmédia dos gastos diários

no�rasil é de R$ 160,00. Isso
sig�ifica que o turista-que vi
sita Santa Catarina tem ape-

CÉSAR JUNKES/OCP

Nos últimos anos o mercado encolheu de 75 mil para 68 mil visitantes

nas um terço desse poder
aquisitivo. Ou seja, é preciso
muito mais gasto em infra
estrutura no Estado para se

obter o mesmo ingresso de re
cursos dos outros Estados.

o.s R$ 30 milhões anuais

investidos por SC na divul

gação turísticas estão 130%
acima dos R$ 13 milhões
investidos por São Paulo. É
quase quatro vezes mais que
os R$ 8 milhões investidos

pelo Paraná. O Rio Grande do
Sul investe apenas R$ 3,5
milhões.

Outro número diz respeito
à queda no volume de turis

tas estrangeiros a negócios no
Estado. De acordo com a

revista" entre 2004 e 2005,
esse mercado encolheu de
75,6' mil para 68,6 mil
visitantes. E é' justamente o

turista de negócios que traz

mais dinheiro, pois gasta em

média R$ 220,00 por dia, 37%
a mais que o turista de
lazer. (Noticenter)

1\1 RANKING:

1° em investimento na: divulgação
anual (R$ 30 milhões);
8° em número de visitantes (3,5
milhões);

.

}O em faturamento (R$ 2,1
bilhões);
6° maior número de
estabelecimentos turísticos

(11.620);
7° gerador de erroreços'no setor

(72.729);
6° em participação do turismo no

PIB (10%);
53 maior fede hoteleira (517);

Penúltimo lugar em gastos per
capita diários

Luiz Henrique retorna
dos Estados Unidos
FLORIANÓPOLIS

O governador Luiz Hen
rique desembarcou em Flo

rianópolis nesta terça-feira,
apósretornar de missão oficial
de dez dias aos Estados Uni
dos. "Fomos recebidos emWa

shington com tapete ver-.

melho. Percebi claramente

que Santa Catarina passou a

ser foco das atenções dos ern
presáríce interessados em

investir nos setores de tu

rismo, energia e tecnologia
avançada", analisou. Luiz
Henrique foi recebido no

Aeroporto Hercílio Luz pela
primeira-dama Ivete Appel da
Silveira e pelos presidentes da
Celesc, EduardoMoreira e da
Codesc, Içuriti Pereira.

O" governador disse que
voltou entusiasmado com a

viagem, onde manteve con
tatos com lideranças ernpre-

sariais, na área financeira e

cultural. Como pontos impor
tantes do balanço da viagem,

.

apontou as visitas ao BID

(Banco Interarnericano de

Desenvolvimento) e o BIRD

(Banco Mundial), no qual
ficou claro que tão logo sejam
concluídos os programas BID
IVe o Microbacias 2 será pos-

. sível ao continuidade dos dois
programas e u contratação de
novos ftnancínmentos de
interesse do Estado.

O governador conversou
com mais de 50 empresários
com algum tipo' de interesse
de investimento no Estado.
De Minnesota, um grupo de

empresários está interessado
em construir duas usinas de
geração de energia através do
aproveitamento de gordura e

resíduos de perco como com
bustível. (SEOJM/SC)

Santa Catarina
fora da lista

0.5 estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Santa Ca
tarina e Espírito Santo, além
do Distrito Federal, são os

únicos que não aparecem no

ranking dos mil municípios
com os piores indicadores has
primeiras séries do ensino

. fundamental (1 ª a 4ª série),
feito com base no Ideb (Ín
dice de Dcsc nvolvimento da

Educação Búsica) .

O Idcb aponta os 1111.:10.i·
.

cípios brasileiros que têm o

pior desempenho 110 sistema
de ensino público. O índice
varia de O a lü , Os números
foram calculados pelo Inep
com base no rendimento
escolar (taxas de aprovação,
reprovação e abandono) e nas
médias de desempenho dos
alunos em dois exames: no

Sistema N acionai de Ava

liaçãO Básica e Prova Brasil.
.

(Agt'!1( hI brnsil)

O CORREIO DO POVO

Pelo Estado
PT terá nova divisão interna

� catarinense tem data marcada para nova divisão interna. Dia 19 de maio,
Vem Curitibanos, ocorre o primeiro encontro estadual da tendência Esquerda
Socialista.Quando PedroUczai, GáudioVignatti eMiltonMendes passam a liderar
novo coletivo interno, apartado daArticulação de Esquerda, onde devem permane
cer José Fritsch e Luci Choinacki. Com a nova repartição de poder na sigla, aAE per
de a supremacia em relação à tendênciaUnidade na Luta da senadora ldeli Salvatti,
que, se forma o campomajoritário noPI nacional, nunca conseguiu dar as cartas no
diretório estadual. Mais do que um simples rearranjo interno - e ainda que a nova

tendência proponha justamenteum descolamento dos objetivos eleitorais imediatos
em favor do projeto político estratégico e original do.Pf de emancipação da classe
trabalhadora -, a recomposição deve repercutir no processo de escolha de aliados
nas eleiçõesmunicipais. Corresponde a uma reação contrária aomodo como foi feita
a aproximação com o PP de EsperidiãoAmin. "Poderia ter sidomais democrático",
aponta o presidente Uczai. Para o novo coletivo, as escolhas para as eleições do ano
que vem começam obrigatoriamente pela negociação com aliados históricos, emais
à esquerda, como o PCdoB, PSB e PDT. Aproximações com "forças políticas tradi
cionais" como PMbB e Pp, só depois de o PI conseguir "dar capim para o.próprio
cavalo", se depender do deputado.

.

Ihs no bn
Com a posse do economista Luciano Coutinho que foi
secretário-geral da Ciência e Tecnologia na época em que
Luiz Henrique eraministro de Sarney, o governador de
Santa Catarina volta a freqüentar o Bndes com a mesma

intimidade do período Carlos Lessa. Ontem,Coutinho
disse ao catarinense que foi desafiado pelo presidente
Lula a colocar o banco mais perto das médias, pequenas
e microempresas. Com o Cartão-Bndes, quer desenvolver
os instrumentos de transferência e neutralizar riscos,

. para colocarmais crédito ao alcance dos pequenos.

Nova agenda 'partidária
o manifesto da nova corrente Esquerda
Socialista, destaca a necessidade de cons

truir projetos próprios nosmunicípios e de
atualizar a "luta dos trabalhadores" com
as agendas de gênero, meio ambiente, di
versidade étnica e cultural e bioética.

Patrimônio jornalístico
Osmar Schlindwein fala hoje, DiaMundial
da Liberdade de Imprensa, em nome dos
jornalistas homenageados pela Associação
Catarinense de Imprensa, no Hotel Cas
telmar, Juntos, os sete somam 350 anos de
jornalismo, mais do que a própria história
da imprensa moderna.

Maioridade
ACentra), deComunicação, empresa dedica
da à representação de veículos de imprensa
regionais, comemora 18 anos de existência.

.

Cargos federais
A corrente de Pedro Uczai e Cláudio Víg
natti é regional e não decidiu ainda como

deve alinhar-se na divisão nacional do
partido. Hoje'pela manhã, em Brasilia,
Uczai conversa com Luiz Dulce e Gilberto
Carvalho sobre cargos federais para Santa
Catarina" O diretório estadual tomou um
passeio com o veto de Lula ao retomo de
Fritsch ao Planalto.

Moratória verde
Juiz ZenildoBodnar, daVaraAmbiental de
Florianópolis, determinou a suspensão de

/

álvaras ou licenças ambientaís para qual
quer constnrção na região da Tapera, na
Capital, até que não houve sistema l'úblico
e efka2 de tratamento de esgoto. Repre· .

�entantf1lS dos movimentos ambientlillstas,
aliás, tern defendido uma moratória verde
para Florianópolis nas 1'eUlliões de elabo
ração do Plano Diretor.

Aperto financeiro
o secretário Gilmar Knaesel é o primeiro a

reconhecer que está na hora das ações' cul
turais retomarem à' normalidade em Se.
Ele estima que isso ocorra com a pos�e' dó
novo Conselho Estadual Cultura semana

que vem. E sonha com omomento em que
. possa quitar débitos pendentes.

Ensino superior
Paulo Bauer avisou a nova diretora de
Educação Superior, Mariléia Castalde, que
são grandes os desafiosna área. Cria forma
na Assembléia conceito de que os recursos

investidos na Udesc seriam aplicados com
maior retomo na compra de vagas das fun-

.

dações de ensino superior da rede Acafe.

Cefet em Criciúma
Amanhã tem lançamento do Cefet de
Criciúma. Senadora Idelí Salvatti confir
ma presença e assegura que os centros
de educação tecnológica passarão de três
para 14 unidades em. Santa Catarina até
o final do' segundo mandate de Lula. O
deputado Acélio Casagrande, que ontem

participou da reunião entre o ministro
FernandoHaddad e os 150 representantes
de cidades habilitadas/ achaque a região

.

leva vantagem na instalação do centro

porque, como já tem diagnóstico de todas
as cadeias produtivas, definirá os cursos
com maior facilidade.

Atofalho
É a pavimentação, e não duplicação, da
BR-285 que o deputado Edinho Bez pediu
ao diretor do Dnít,

Suporte na Capital
Fampeliic agora oferece um espaço de nee

gócios, com computador conectado à In
temet, paramicro e pequenos empresários

. que estejam de passagem pela Capital.
��so9ação dos Diérlos do Interior - ADIjSC ._.GOI�����cnr��m.b!...
ADRIANA BALDISSARELU, COM COLABORAÇÃO DE PATRICIA GOMES/FLORIANÓPOLIS.
_'_'_,_'M.�.__ 'MH • M "_"'M M_'M"_.M_M_._._. .. _'_" �M'_M' "" •• __ ,M__.M .•. MM".

I

•
Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do
Sul- Destaque Catarlnense - Diário da Cidade -

Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O
Tempo - Folha da Cidade;:.Jornal da Manhã -

JornalO Iguassu - Municipio Dia-a-dia - Notlsul
- OAtlântico - Jornal Perfil - O Vale - Sul Brasil·A
Irlbuna-Tribuna Catarinense - VozRegionalAssociação dos Diários do Interíor
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'PI DO APAGÃO AÉREO: PT DEVE FICAR COM A RELATORIA

{WI I )B preside a comissão

e evita o'desgaste político �

Governistas temem

que investigações
não apontem os

resultados da crise

BRASíLIA

Alvo de disputa entre

partidos da base aliada e da

oposição, a relataria da CPI

do Apagão Aéreo na Câmara
Federal se tomou uma espé
cie de "abacaxi" para as le

gendas governistas. Para

evitar o controle da oposição
.

sobre a relataria, o PT aceita

ficar com o cargo. Mas pe

.tistas reconhecem que o

partido que ocupar a relataria
sofre desgastes na Casa e

junto à opinião pública.
O PMDB, como maior

bancada, tem a prerrogativa
regimental de escolher entre
a relataria e a presidência da
CPI. O partido quer a pre
sidência para evitar desgastes
co� os deputados - uma vez

que as investigações incluem

AGÊNCIA BRASIL

Bancada petista se reuniu na tarde de ontem para definir os nomes

o deputado Carlos Wilson

(PT-PE), ex-presidente da
Infraero.

.

O partido também teme

que as investigações não

tragam resultados concretos

sobre a crise aérea, o que po
deria desgastar o PMDB na

opinião pública. Lideranças
peemedebistas já adiantaram

que o partido vai indicar um
.
�., .- ;

pensta pata o cargo para evitar

que o relator seja da oposição.

Os governistas ainda não

indicaram os membros da
Cl'I. A bancada do PT se reu

niu na tarde de ontem para
definir os nomes .. O partido
tem direito a oito vagas - qua
tro titulares e quatro su

plentes. O petistaMarcoMaia
(RS) é o mais contado para
relatar a comissão, enquanto
o peemedebista Marcelo
Castro (PI)' deve ficar com a

pre�idê��ia. (Folha Online)

O CORREIO DO POVO

• PELO

Estudo relaciona

disfunção em

gene à.

esquizofrenia
e depressão

Teste em ratos
Podem ajudar

.

em tratamentos

Uma equipe internacional de pesquisadores anunciou
ontem ter realizado estudos em laboratório que reforçam as ...

evidências de que uma disfunção em um gene pode gerar ar r
esquizofrenia e a depressão. lA,A

O gene DISC1 foi identificado pela primeira vez em 2000
em uma grande família escocesa com uma história de múltiplaai2<4
doenças mentais, mas os cientistas ainda sabem muito poucouns
sobre c,omo as mutações n.o gene interferem na biologia paraQÊ;?'
provocar desordens mentais.

U

,

A esperança é de que os testes em ratos possam ajudar a �R
descobrir futuros tratamentos para estas desordens.

O professor David Porteous, diretor da Human Molecular
Genetics and Medicine da Universidade de Edimburgo, indicouOÀ2
que as descobertas alimentam investigações anteriores que
relacionam o gene à esquizofrenia, depressão e nanstorno-,
bipolar. . �

-

:ü1UT
Estima-se que Lima em cada 50 pessoas em todo o mundo\d 2.8

desenvolve os sintomas da esquizofrenia ou transtorno bipolar. <3 i
a estudo é publicado pelo jornal Neuron, e é produto déh

s

�
colaboração entre pesquisadores do Monte Sinai e àG 5

d
Universidade de Edimburgo na Grã-Bretarna.

so

-rvrti
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, afirmou ontem que
pode ser necessário adotar mais sanções contra a Coréia do
Norte se o país não cumprir, rapidamente, as obrigações
assumidas em um pacto de desarmamento firmado com outras

cinco nações.

TRÂNSITO INTERROMPIDO
O trânsito em uma rodovia, no Estado norte-americano do Texas,.
foi interrompido por algumas horas no domingo por um jacaré
"fugitivo" de reserva natural. Policiais não souberam explicar o
que levou o jacaré a abandonar o lago e procurar a estrada.

QUEDA DE AVIÃO
Sete militares colombianos morreram na queda de um

helicóptero no sul do país, em uma área com forte presença da

guerrilha das Fare. Os mortos são dois pilotos e dois técnicos da
Aeronáutica e três soldados do Exército.

,

E O MELHOR DO MUNDO.
O MAl,S VEr,l,DIDO DO BRASIL.

Precisa dizer mais afguma coisa?
Sim. Você encontra no Dimas Hyundai.
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BELEZA: SEIOS FARTOS E FIRMES É O SONHO DE MUITAS MULHERES,

Ter seios volumosos e

sedutores está na moda

Se por um lado existem

aqueles que defendem a tese

de que esta história de cuidar

(ou cultuar) o corpo é puro
comércio, todos reconhecem
que sentir-se bem é funda
mental. E isso fica a critério

de cada um. Se o indivíduo
está satisfeito com os rumos

que a própria natureza dá a
seu corpo, ótimo; mas se não

está, sempre tem um jeitinho
de melhorar. A prótese de silicone virou o objeto do desejo de muitas mulheres.

A moda é ter seios

volumosos e firmes (evíden
tementel). Na'televisão existe
um verdadeiro desfile de
li�das mulheres, exibindo
decotes generosos e seios

fartos, firmes emaravilhosos.
É o milagre da tecnologia, É
o milagre do silicone.

Antes a t_écnica parecia
"coisa deoutro mundo", agora
está ficando cada vez mais

perto das mulheresern geral.
Mas cuidado com a pica-

.

retagem que existe no mer

cado porque uma prótese de
silicone mal feita traz sérias

conseqüências.
Mas e àquelas que não

podem (ou não querem)
recorrer ao silicone o que
resta?

Em primeiro lugar, as

mulheres não devem esque
.

cer que, antes de ser arma de

sedução, os seios são uma

parte valiosa do organismo
feminino e seu tamanho e

características estão relacio
nados com a. sua herança
genética. E quanto à isso, não
existemuito a ser feito; mas é

sempre possível "dar uma

mãozinha" para a natureza e,

com alguns cuidados, ter seios
bonitos e firmes por mais

tempo.
Manter o peso faz bem'para

o corpo todo, inclusive pará
os seios, evitando flacidez e

estrias. Ingerir alimentos que
estimulem a' produção de

colágeno também é uma boa

idéia, porque ele mantém a

elasticidade da pele. O

colágeno é sintetizado a partir
da Vitamina C, assim é bom
consumir pelomenos um copo
de suco de laranjapor dia; na
época da pré-menstruação, a

mulher deve diminuir o con
'sumo de sal, açúcar e café
evitando assim o inchaço, não
só dos seios, mas do corpo
todo que neste período retém
líquidos no organismo.

Os cremes, e sãomuitos no
mercado, não podem fazer.

milagres, mas ajudam bem. Os
cremes anti-flacidez e tonifi
cantes devem ser aplicados
desde a adolescência. Ex�e-

.

lente tônico e ativador da

circulação são as duchas de

'águ'a fria: após o banho, que
r ) .

deve ser morno, aplique
duchas de água fria nos seios.

Atividades físicas são

excelentes aliados e existem

exercícios específicos: De pé,
com as pernas afastadas, pres
sione palma contra palma da
mão, como se estivesse amas

sando um 'papel. Repita o

exercício de dez a quinze vezes.

Silicone não é'mais só para famosas
E quanto custa o sonho de

uma cirurgia plástica ou uma
prótese de silicone?

Como dito anteriormente,
estas técnicas chegam cada
vez mais perto da mulher
brasileira. Uma intervenção
bem feità e segura pode sig-,
nificar alguns reais, mas as clí
nicas especializadas têm sido
muito receptivas e hoje existe
a possibilidade até de se

.parcelar o pagamento de um
.

serviço deste tipo. Quanto aos

riscos, especialistas afirmam

que são os mesmos encon

trados em qualquer outra
·cirurgia.

Ao contrário do que muita
.

gente pensa, o silicone não é
.

indicado somente para au

mentar o volume dos seios,
;�' "-�7 .��,,:,

o mercado da lingerie tem dado uma mãozinha na hora de embelezar os seios .

mas também para corrigir fla
cidez. As mulheres muito

magras devem ser cuidadosas,
porque o resultado final não
é tão natural. O custo de uma

intervenção de�te tipo pode .

variar de 5 a 9 mil reais ..
Existe ainda a possibi

lidade de tirar o excesso dos
seios através de cirurgia. Em

'r"

todos os casos de intervenção
nos seios é fundamental que
se tenha uma conversa com o

médico, quando ambos de
vem adotar uma atitude
franca quanto às suas expec
tativas e quanto ao que épos
sível ser feito para que o

resultado final seja realmente
positivo.

A lama a ·serviço·da beleza
\

Desde o Egito antigo as

mulheres sabiam da eficácia
das máscaras à base de lama.
Na Idade Média, as mulheres
besuntavam o corpo para
hidratá-lo. Hoje, a máscara já
caiu no gosto de todas e se

eram mais usados no rosto,

agora são passados no corpo
todo. O sucesso é garantido
porque os produtos são mais
concentrados do que os cre

mes usados habitualmente no
dia-a-dia e tem diferentes

formulações para cada parte
do corpo.

As máscaras corporais são

à base de lama, algas mari

'nhas e argila e servem como

tratamento intensivo de hi

dratação, prometem eliminar

gordura localizada, celulite e

flacidez.
.

A aplicação destes produ
tos em casa pode ser meio

complicado. Atingir todos os

pontos do corpo, ficar deitada'
pelo vinte minutos de cada
lado e ainda não fazer sujeita

Desde o Egito antigo as mulheres sabiam .da eficácia das máscaras de lama.

pode sermuito difícil, por isso
é recomendável que' se

procure o tratamento em clí
nicas estéticas ou, se mesmo

assim você optar por fazer isso
em casa, procure alguém
qualificado que preste este

serviço em domicílio.
Para que produza o efeito

desejado, é preciso seguir um
pequeno ritual. O tratamento

começa com uma esfoliação
corporal feita à base de subs
tâncias abrasivas, como sílica
ou microesferas. Existem
cremes específicos para este

fim. Este procedimento é
necessário para eliminar as

, células mortas e o excesso de

gordura para facilitar a

absorção dos nutrientes da
máscara. Os cremes de esfo,
liação corporal não devem ser
I . dpassa os no rosto.

. Com um pincel grosso ou'
uma espátula, a esteticists'
espalha a máscara sobre a(

pele, cobrindo um dos lados
do corpo ou pontos localiza''
dos, como abdômen e culotes'
Depois, a parte besuntada �
envolvida em filme plástico;
toalhas quentes ou cobertor
elétrico. O calor é pad

.

porencializaf o efeito da
máscara.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHRZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC, toma público pelo
presente edrtal, que ALBERTO ALBAN KRUTZSCH, CI RG nO 166.239-2-SESP-SC, CPF nO 122.915.369-15, casado com ERICA
MARQUAROT KRUTZSCH, CI nO 19R-2.440.569-SSP-SC, CPF nO 068.054.839-48, pelo regime'da Comunhão Universal de Bens,
anterior à vigência da, Lei 6.515/77, aposentados, brasileiros, residentes e domiciliados naRuaJosé Theodoro Ribeiro, nO 853,
Bairro Ilha da Figueirá, nesta cidade, requereram com base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
snuado nas Ruas 1 O-José Theodoro Ribeiro e 1140-Rinaldo Bogo, Bairro Ilha da Figueira, pertmetro urbano de Jaraguá do SUL)
SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefertura Municipal de Jaraguá do SuVSC, conforme Certidão nO 338/2006, expedida
em 13.11.2006, assinando como responsáveltéçnico, o técnico em agHmensura José Clênio Vargas de Oliveira, CREA·no 14266- .....

2, ART nO 2547466-5. O desmembramento é de caráterresidencial, possui a área total de 33,480,88m', sendo constituído de 3

(três) parcelas, sistema viário e remaneséentes.
.

I O prazo de impugnação porterceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação dopreserne ediial,
e deverá ser apresentada por escrito perante a OIiciala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, 1.1383 - centro, Jaraguá do Su�SC.

JARAGUÁ DO SUL, 26 DE ABRIL DE 2007.
AOFICIALA

JARAQUÂ DO SUL, 26 DE ABRIL DE 2007.

A OIi'ICIALA�9 w�r"'--"'N@.v.-

.�
I,
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suces

Bruno Gagliasso
. vive um dos

melhores

I mornentos de vida, tanto

! ,pes�oal çomo
la rofissionalmente. Casado
corn a atriz Camila

"
.

; Ro�rigues, o ator parece
v iver numa eterna lua-de

[lplei. Atualmente, em cena

'Ina novela, "Paraíso Tropical",
(it'lterpretando Ivan, o ator
,tarlfbém colhe os frutos do

rSucpsso alcançado ao longo
vdá carreira.

"

Dando vida ao

npe�so�agem de uI? rapaz .

iNu1 vrve na praia, não quer

saber de trabalhar e só

pensa em se dar bem na

vida, de preferência sem

fazer nenhum esforço,
Bruno chama a atenção do
público não só pelos olhos
azuis, mas pela
interpretação. Ele e.á

veterana Veta Holtz tiram o

fôlego dos telespectadores
nas cenas em que mãe e

filho brigam, às vezes quase
chegando à agressão física.

Especula-se, aliás, que essa

família tão desagregada
guarda terríveis segredos do
passado e por este motivo é

que existe tanto desajuste

ele acompanhava Bruno nas

gravações, tinha vergonha
de entrar no estúdio; mas
era sempre incentivado a

deixar a vergonha de lado e

seguir a carreira de ator.

Thiago Gagliasso venceu
os medos e começou como

modelo, decidiu fazer curso
de interpretação e aos

dezessete anos de idade está

em "Luz do Sol", novela
exibida pela Record. Alto,
loiro e de olhos azuis, ele

interpreta o surfista

Bernardo, fazendo triângulo
amoroso com os

personagens de Luma Costa
e Eduardo Pires.

Os dois irmãos
continuam unidos no
trabalho. É Thiago quem
fala com entusiasmo de
Bruno, de quem se diz fã
declarado. Eles moram no

mesmo bairro, estão
sempre juntos, passam os

textos e se ajudam
mutuamente. Bonito de se

entre mãe e filhos. A chave
de tudo isso seria Marion.

Quanto ao personagern
Ivan, tudo indica que ele'
crescerá na trama

principalmente quando se

aliar a Bebel (Camila
Pitanga). O personagern
será responsável por uma
reviravolta no folhetim.

Voltando a vida real,
Bruno Gagliasso comemora

o ingresso do irmão, Thiago,
na vida artística. Tudo

começou quando Bruno
atuava em "Chiquititas" e o
'irmão mais novo o ajudava
a decorar os textos. Tímido,

L

;J
·

...A

I ," O
,li

Bruno e Thiago J1
conquistaram o público não st

somente por seus belos t£
olhos azuis, mas por causa

do taíento e força de
vontade

JpB
.3b

fO)
10,)

ver.
, )UP

Além de dar dicas sobre
::Jill

3bo trabalho, Bruno
Gagliasso, que é sete anos

mais velho, procura ajudar
o irmão a lidar com o

assédio e o sucesso. Os
dois concordam que não

se deve'deixar a vaidade
i

subir à cabeça e é

obrigação encarar COI:ll

respeito o assédio do
'

.rnr

público, com gentileza e I'I'I1
educação.

. )3b
Quanto à disputa pela 11£;'1

audiência, afinal "Paraíso ') g
Tropical" (Globo) e "Luz" I; rtf o
do Sol" (Record) são .

.

exibidas r:-0 mesmo- p..()r�rio�).)"
eles enfatizam não ': :1G3
influenciar no ..

'" '.I I T5q
relacionamento. E natural ;M
que o, irmão mais velho
talvez faça mais sucesso; o

r

lOV

jC'r.J.

)8)

irmão mais novo está

começando agora e tem
10,)

muito para aprender. E já
.

demonstrou talento e força de
-oq

vontade. Parece que vai longe�3]

rIU

sd
rin

-irt

'rn
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
A Família do Futuro
(14h50 - Todos os dias)
300 .

(16h50, 19h1 0, 21 h30 - Todos
os dias)'
Cine Shopping 2
Caixa 2

.

(19h20, 21.h - Todos os dias)
Mestre das Armas
(15h30, 17h20 - Todos os dias)
Cine Shopping 3
O Mundo em Duas Voltas
(14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21 h20 - Todos os dias)

Joinville

Ciné Cidade 1
Deu a' Louca em Hollywood
(15h20, 17.h1 O-Todos os dias),
300

.

(19h, 21 h15 - Todos os dias)
Cine Cidade 2
A Estranha Perfeita
(17h10, 19h20, 21 h30 -

Sex/Qua/Qui)
(15h, 17h1 0, 19h20, 21 h30 -

Sab/Dom/Seg!Ter)
Cine Mueller 1
Hannibal - A Origem do Mal
(14h, 19h - Todos os dias)
300

(16h45, 21 h30.- Todos os dias)
Cine Mueller 2
As férias de Mr. Bean

(14h1?: 19h30, 21 h45 - Todos
cis dias)

.

Hannibal - A Origem do Mal
(17h - Todos os dias)
Cin.e Mueller 3
A Família do Futuro
(16h - Todos os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
A Fa",ília do Futuro
(13h50 - Todos os dias)
As Férias Dé Mr. Bean
(15h50, 17h1 0, 19h50, 21 h50-
Todos os dias)

.

Cine Neumarkt 2
As Tartarugas Ninja - O Retorno
(:14h40 - Todos os dias)
300

.

(16h30, 19h, 21 h30 - Todos os

dias)
.

Cine Neumarkt 3
A Colheità do Mal
(14b, 20h - Todos os dias)
Um Beijo a Mais
'(16h,£'18h, 22h - Todos os dias)
Ci.Qe Neumarkt 4
Scoop - O Grande Furo
(15h10, 17h1 0, 19h1 0, 21 h20 -

Todos os dias)
.
Cine Neumarkt 5

I Número 23
(14h20, 16h40, 19h20, 21 h40 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Ponte para Terabítia
(13h40, f5h30 - Todos os dias)
Hannibal - A Origem do Mal
(17h20, 19h40, 22h - Todos os

dias)

� SERViÇOS
�

,',
.

�Beneficente
JARAGUÁ DO SUL
Clube Atlético Baependi
Tarde Cor-ee-Rosa - Rede

. Feminina de Combate ao Câncer
9 de maio, 14h30

Baile
. JARAGUÁ DO SUL
Sociedade Hecreaüva Vitória Rio
da Luz
Baile de Rei e Rainha.
5 de:maio, às 22h30

'I j ••

'.

Extra O CORREIO DO PO
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS • ANIVERSÁRIOS

.. PREVISÃO DO TEMPO

.. O-DIA DE HOJE

Tempo estável em Santa Catarina

A frente fria se afasta para o mar e o tempo
fica estável na maior parte do estado. Há
condições de nebulosidade e chuva isolada
no decorrer do dia na área litorânea, Vale do .

Itajaí e Planalto Norte. Temperatura amena
no começo do período e novamente elevada
a tarde.

� Jaraguá do Sul e Região

Mann reeleito presidente da APAE

O Correio do Povo, edição semanal de 25 de abril a 1°de maio de 1987,
informava que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaraguá
do Sul (APAE), durante assembléia realizada no dia 13 de abril, havia elegido a
nova diretoria e os conselhos deliberativo e fiscal para o biênio 87/88.
Álvaro Mann foi reeleito presidente. Na Idiretoria ainda estavam como vice
presidente Paulo Demo, 1 a secretária Maria Aparecida Cattony, 2a secretária
Ingelore W. Eipper, 10 tesoureiro Antônio A. Zanon e 2a tesoureira Maria
Aparecida Colle da Luz.
O Conselho Deliberativo, com mandato de dois anos, era composto de Gerd
Edgar Baumer, Rivadávia Rassefe, Alcides Pedro Moser, Salete Siebert,
Marilda Freitas Puff, José Carlos Neves e Francisco Nunes Ferreira. Conselho
Fiscal (para um ano): Rosane Terezinha Jahnke Vailatti, Maria Nilda Salai
Stahelin e Sally Neitzel Caropreso como membros efetivos e Onésio Leodato

. Garcia, Hilberto Fritzke e José Batista, como suplentes.

.. O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.C'Om.br

O belíssimo nascer do sol na vizinha Barra Velha foi clicado pelo leitor
Silvio Boppré. ,,'

.

.. UTILIDADE PÚBLICA
� Inscrições
As inscrições para o 2a
Stammtisch de Guaramirim
estarão abertas a partir de
amanhã, na Casa da
Cultura "Paulino João de
Bem" e na Secretária de

Esportes.

�Curso
A Acijs promove nos dias
16 e 17 de maio, o curso
"Gerenciamento da Rotina".
As inscrições podem ser

feitas até 11 de maio.

Informações pelo fone
3275-7017.

�Curso
De 8 a 10 de maio, das
19h às 21 h30, o Sesc
oferece um "Curso de

Decoupagem para o Dia
das Mães". O investimento
é de R$ 40. Informações
pelo fone 3371-8930.

HOJE �
MíN: 21° C L-J
MÁX: 28° C
Sol com nuvens

SEXTA �
MíN: 20°C�
MÁX: 26° C
Nublado

� Fases da lua

DOMINGO
MíN: 19° C
MÁX: 29° C

SÁBADO
MíN: 21° C
MÁX: 28° G
Sol Sol com nuvens

CHEIA MINGUANTE -

, � Legendas

� (�) Ç2) C), G .,.
Ensolarado Parcialmente Nublado ínstavel Chuvoso trovoaoa

nublada

02/03

NOVA CRESCENTE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-

) REJO DO POVO

POOl
VELAS

çáo do término da novela ain�a
semana, a emis'sora �r�ferlu
r sigilo em relação aos ultlmos

Ips,

,

� deixa o cartão do oncologista
Lance deve procurar, Tanaka

'de Ed e Cândido como ladrões de

lttério, Deodato resgata Elizabeth,

lur insiste com Gui e Lance para
I participem do campeonato de

ça. Elizabeth fica perplexa quando
ldato conta que o corpo de Ultimo

iva enterrado em outro lugar, Lance

la Giácomo que vai viajar, Giácomo

aça-o comovido, Lance finge ser

ado com Gui para que possam

tlcipar da maratona, Vanessa e

do se inscrevem também na

ratona Nirdo dá um show de dança
e

Gaba com câimara. Tadeu e Dorinha

divertem juntos, Arthur fica furioso
r Cândido e Ed não terem

1Seguido uma amostra de Último
'a o exame de DNA,

bel dispensa Jádet. Susaninha, Rita
leli chegam, para desespero maior

Camila: Paula e Daniel se preparam

�jajar para Paraty, Bebel acerta o

�o em um botequim, Na porta
�- el; Bebe! grita com Olavo e o

� prestar atenção em Jáder

� abraça Paula carinhosamente,

á� repara na pulseira de uma

€ e comenta- que foi feita pelo
-morado. A, cliente conta que

flnprou em uma buíique. Lucas tem

n ,) rompante de fúria contra Antenor e

U a para Ana Luisa que Fabiana foi
.

ar no hospital. .Fabiana se
, preellde�qúanâo 'Ana'Luisa bate fim '

li porta, �yc]a chega ao Rio. Mateus

rre atrás da bola e é atropelado,
r= fica transtornado ao vê-lo

ionsciente, ,
.

'jECORD - 19h15

'Ilena
diz a Clemente que vai acabar

'in Freddy, que os dias de empresário
I I m sucedido dele estão contados.

eu� amigos vão visitar Inácio, que
'Irm/mece distante e pede para se

"folher, Agenor se preocupa em
, pagaráMascote, que, malicioso,

;.:I �Ie irá conseguir pagá-Ia muito
o que pensa.Na praia, Bernardo

� $6€1rgl ,que não gostaria de
,

'rar-se com Drlca ali, HelO chega
ma para surfar, Isabela diz para

; que Lorena submeterá Drlca à

,lpnose li assim saberão se ela é uma
npostora. Ele diz que fazer teste de

, INA seria mais fácil. Durante a terapia,
POFena pretendendo ser bem objetiva,

IZ à menina que ela mesma sabe que
são é Drica, Drica diz que não sabe
� em elaé,

�:

:tidas Opostas
- lhame' sai pela rua feliz da vida,

faqUerando as gatinhas, quando é
,bordado por Orozimbo da milleia
f: dlcando que Fausto quer conversa�
1 rom ele, Fausto conta a Inhame que foi
'jflle quem pagou o advogado para tirá·

IlrJ!}8dela, Chatoado com alnércla
�j�,�vacg, que só pensa agora em
27'l'1uslca, Pavio confessa ao patrao que

, e a coisa continuar patada, ele val
armar outro bando e Ir à luta, Maria

,-ucla diz a Mário que seria sua sócia
invlslvel após o golpe que ele dará nas
:í mpresas Campobelo, Isis fala com
",Miguel sobre sucessão nas empresas,

rlnla chega de Nova York Inebriada

: elo sucesso que fez por lá e é
,- eceblda carinhosamente pela familia '

o aeroporto, onde logo pergúnta se
, Iguel está mesmo separado de, Joana,
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��PERSONAGEM
Rodrigo Santoro se prepara
para viver um personagem
marcante no-filme Dare To
Love Me, do diretor Alfonso
Arau, Ao lado de Shakira e

Paz Vega, ele viverá o

cantor de tango que virou
lenda, Carlos Gardel, nos
anos 30, Segundo o jornal
O Dia, o ator viaja no

próximo mês para
Bucareste, na Romênia,
onde dará início às

gravações, O longa
metragem deve estrear
somente no ano que vem,

• SUDOKU

extra@ocorreiodopovo,com,br

��RUMORES
Dizem por aí que Eliana,
recém separada do

apresentador Eduardo
Guedes, estaria saindo com

André Bankoff, que vivou o

Juba na novela Bicho do
Mato, Segundo a coluna

. Zapping do Jornal Agora Sp,
a apresentadora conheceu o

ator uma semana antes de

se separar, quando André

fez uma participação
especial em seu Program
Tudo é Possível da Re

Será que seria o come

um romance?

• DIVIRTA-SE

��CONTRATO
Segundo o programa de

rádio America Showbiz, a

topmodel Gisele Bündchen já
não é mais medeio oficiai da '

grife de lingeries Victoria's
Secret. De acordo com o

noticiário, a modelo queria
que a marca aumentasse seu

salário de US$ 5 milhões

anuais, porém, não foi aceita
a exigência, A assessoria da

Victoria's Secret desmente

que tenha sido por causa de '

,
'. "

,

dinheiro e sim porque já
finalizou o contrato da

topmodel.

Mande sua piada para ° Extra:

extra@ocorreiodopovo,com,br

Salário dos Sonhos

Dois amigos conversam na mesa de um bar:
- O meu sonho é poder ganhar 20 mil reais por mês como o

meu pai,
- O quê? O seu pai ganha 20 mil reais por mês?
- Não, mas ele também tem esse sonho,

Um sujeito passa e pergunta para um homem no ponto de
ônibus:
- Você viu um louco passar por aqui?
O homem responde:
- Como é que ele é?

'

c,

- É baixinho, magrinho e pesa um 200 quilos, '

'!

.,'"

- Como é que alguém pode ser baixinho, magrinho e pesar 200

quilos?
-: Eu não falei que ele é louco? I,

Loucura de Louco

, ,

SOBRE O JOGO

É um jogo de lógica muito simples e víclante. O objetivo é preencher um
quadrado 9x9 com números de 1 a 9, sem repetir números em cada linha e

cada coluna. Também não se pode repetir números em cada quadrado de
3x3.

• HORÓSCOPO

Câncer 21/6 a 21/7
Deve ser interessante para um canceriano poder
'estar na posição de observar o comportamento
lunático alheio ... O mundo da Lua lhe é fàmiliar.
Quem é regido por ela já está acostumado com

suas variações e momentos fora de curso, Mas,
tem gente que esquece o caminho de casa, que
se embaralha com as emoções, Podem precisar
que você lhes dê a mão,

Áries 20/3 a 20/4
Para aqueles momentos tipo "socorro, o que foi

que eu fiz?!", diz o M,A,A, (Manual do Ariano

Antenado) que a saida mais honrosa é dar ao

braço a torcer e reconhecer o vacilo, Hein?

carna.não se trata de jogar a toalha no canto

do ringue. Isso traz pouco ou nenhum beneficio.

No segundo round, fique esperto e mostre a que
veio,

libra 23/9 a 22/10
Incline a balança ao seu favor, Não deixe que
nada desbote seu dia, Ponha suas cores, dê o

seu realce, desenhe alegrias com suas mãos

cheias de arte, Se quiserem atrapalhar ou encher
a sua paciência, finja que não entendeu, E trate
de esquecer o que não vale a pena. Você arruma

as coisas pra todo mundo, arrume-as pra você
também,

Touro 21/4 a 20/5
Revelações repentinas e segredos confessados
tmmom liS bases do qualquer um, Se o dia
trouxer dtlclaraçõlls bombásticas e ponlras de

, tapete Jogadas em ventilador, o melhor é encarar,
o que vier com a tranqOllidade taurlna que a

natureza lhe deu, Quem sabe não é a

oportunidade de ouro para colocar
determinados assuntos em pratos limpos?

Lela 22/7 a 22/8
Brumas il nevoeiros não vão atrapalhá·lo, afinai
você II o rei da Blllva, Entretanto, nada como

aproveitar para dar um tempo na sua lee
'caverna, Um bom descanso nao faz mal a
ninguém, Depois, totalmente zerado e

recarregado, você encara selvas & savanas e

parte para suas caçada$, lutas por
'

sobreviVência, território, eteeteratal.

Escorpllo 23/10 a21/11
Entra dia, sal dia e você ainda está trabalhando
naquele projeto? Tudo bom, os Bstros perdoam II

são generosos dando a contribuição necessária
parB as Idéias flulrem, Que beleza, você todo
Inspirado, fazendo o balão subir, o barco andar,
os coraçOes baterem mais forte", É Isso aI, tire
do papel aquela história fascinante, faça seu

filme,

Aquário 21/1 a 18/2
Poluição, aquecimento global? Pára que eu quero
'deBcerll1 D,e onde vem tudo Isso?'Relaxs, fratar
aquarlano, não proclsa ficar nervoso com as ' ,

tantas emoções'Que, cruzam seu aquário a,o
mesmo tempo, Coloque seus óculos de lentes
transcendentais, Dá pra ver melhor agora? O
fundo fica agitado, a água se turva, mas você
nunca se afasta do céu,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Sensação de que falaram demais, Gêmeos?' ,

Bem, o Impulso de colocar pra fora, sem medir,
também faz parte do kit ss-relaclonanco-com
o-mundo, Embora para o que vocês julgaram
exagerado (e que até pode ter sido) não exista
receita de bolo, respirem fundo e dialoguem",
Isso evitará que vocês troquem seus (quatro)
pés pelas (quatro) mãos,

.

Virgem 23}8 a 22/9
Pode estar o malar rebuliço ao redor, mas você
flutua em nuvens de paz, Que agradável
sensação de frescor Interno", Mesmo com

tempo quente lá fora está chovendo af dentro?
Melhor assim, seu elemento Terra precisa de

irrigação, Sentimentos, quando emergem,
precisam ser comunicados, ainda que o papo
seja só com você mesmo,

.

Sagitário 22/11 a 21/12
Se Identificar com alguém é um destino, Júpiter,
que rege seu signa, é um ator consumado",
Talvez por Isso você se encaixe com facilidade
em alguns papéis, Mas pode também se decidir
a não assumi-los, não é? Nao sala por af dizendo
que conhece a alma de alguém depois de um

papo ligeiro, Vá mais fundo, permita-se (mútuas)
revelações,

Peixes 19/2 a 19/3
Alegria e pique, amigo peixe, essas duas
palavrinhas vão passar o dia com você, Exercite
seu espfrlto de compreensão e fé na vida,
Espalhe gotas de felicidade e curta mais seu
amor incondicional por tudo e todos, Você é
exemplo de afeto e compalxad, coisas Que esse

mundo louco anda precisando um bocado, Você
pOde fazer milagres de multiplicação,

'J

Capricórnio 22/12, a 21/1
Nem toda a desconfiança capricorniana é fruto _

de insegurança ou do excesso de prudência,
Quem sabe a sua intuição não está lhe enviando

sinais, avisando para redobrar a, atenção? Se
você está em dúvida diante de um muito

promissor negócio da China, não avance. Diante
de curvas sinuosas, costuma-se reduzir a
marcha",
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SOPÃO DO DIETER
O vereador e dublê de
jogador Dieter Janssen, que
até pouco tempo usava

talheres somente para
encher seus próprios pratos,
vem, embora timidamente,
praticando urn novo hobby.
Dieter agora está
desenvolvendo seus dotes
culinários. E o primeiro
prato desenvolvido pelo
novo gourmet é o "sopão de
verduras", receita que ele
guarda a sete chaves. E já teve'
cobaia que ousadamente
aprovou - foi a sua própria
mãe, Dona Pé�ola. Outra
vítima que está na lista do
novo chef é a matriarca da
família Breithaupt, Sra.
Carmen Breithaupt.
Segundo os fofoqueiros, a

mãe aprovou para encorajar
o filho na nova arte, mas

como a dona Carmem é
neutra no pedaço, qual será
seu veredito?' E agora,
Dieter? Sinceramente, eu

não me arriscaria!

TI-TI-TI
O· pessoal tem me

p.erguntado,
incessanternente como será
a 12° Edição da Noite do Ti
ti-ti; que acontece no Clube
Baependi, na próxima sexta

feira (4). Então aí vai: a festa
é exclusivamente feminina,
começas às 21h, terá DJs e - o

que é melhor - jantar e um

café delicioso, preparado
pelas esmeradas voluntárias
da Creche Constância
Piazera, organizadora do
'evento.

NOITE DO VINIL
O DJ 'Paulico, do programa
Oitenta por Hora, da Studio
FM, promove no próximo
dia dois de junho no Hotel
Vale das Pedras, uma prévia
da 4° Festa do Vinil, que
acontece em agosto. A festa

,

será limitada para trezentas
pessoas. Volto ao assunto.

DOUBLE DRINK'
Olha que coisa boa: hoje à

noite, na Choperia
Bierbude, das 17h 30min até
as 20h, tern Double Drink.
Os comensais que tomarem
um drink ganham outro na

faixa, de graça. E se

saborearem uma tábua de
aperitivos, pagam só a

,

metade. Boa pedida!

IDADENOVA
Hoje é dia do festeiro dos
bons Adilson Maass cortar o
bolo e receber amigos em

.

grande estilo para o

merecido coro. de parabéns
pela estréia da idade nova..

O CORREIO DO P

• TE CONTEI!

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

. Jéssica Karsten, .dá belo rasante na coluna de hoje.
11 OICA DE QUINTA

SEXTA HOUSE
*Curtir o double drink
na Bierbude.

Podem começar a fazer a contagem regressiva: falta.
35 dias para o próximo feriadão, o de Corpus Christi,
**

E o meu abraço de hoje cheio de energia positivas �
para o afilhado Arthur Piccoli dos Santos, porque é ba

.

nesta quinta-feira que ele comemora a idade nova.
**

No sábado (5), às 10. horas da manhã, estar,
acontecendo na Grafipel o lançamento do livro O Ponl
G de Janine, do escritor Paulo Rogério Bittecourt.
**

Está tudo preparado para acontecer amanhã a 3a Noij .

da Ilha, no Restaurante Arweg, O anfitrião é o amig
Jorge Vieira.
**

O pessoal da organização da Festa do Champanhe,
.

para elas, que será realizada no próximo dia, 23 m
maio no Kantan, está admirado com a grande procun
de convites.
**

,

\. j

O "Carioca" do Bar do Oca não se conforma cum i ]
ziquizira que baixou nele. Segundo o bonitão, fizera� �macumba no seu taco, jogaram mau olhado, pois n�\consegue ganhar mais de ninguém na sinuca. Até o Be�Taranto, que era considerado o marrequinho da vez, o li
surra nele. Um conselho, Carioca: lava no sal grosso 11

Vodu nele! a

**

<'

Com número limitado de pessoas, o Kantan Sushi
Lounge promove nesta sexta-feira (4), a partir das 23h, a
primeira Sexta House. O babado terá a presença do
renomado DJ Argentino Martin Lamelas. Já
confirmaram presença para o freje tribos de Floripa,
Balenário Camboriú e São Paulo. Com certeza, será
festa daquelas. A rapeize agradece!

Pra quem não sabe: o Skol Beats, um dos maiore E

eventos de, música eletrônica do planeta, que v�
acontecer em 4 e 5 de maio em São Paulo, se�
transmitido ao vivo para todo o mundo pelo site oficia
www.skolbeats.com.br.

TROCOU IDADE
O amigo gourmet dos bons Flávio Hornburg, para festejar
a idade nova que trocou ontem(02), pagou peixada para os

amigos mais chegados.

PERGUNTAR NÃO OFENDE
Como o rei Roberto Carlos está em excursão por Santa
Catarina, por que não fazer um show naArena?

•

bbell'arte

Os irmãos Cristiano e Fernando Raboch, serão anfitriões amanhã
Kantan.

"Não busque caminhos já traçados. Faça a
sua própria trilha e deixe a sua marca!"

'I,

L_ �__� �----------�����------------�------------�---!á,----------------------------��-----------------------

(47) 3371 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

(,41) 3370\.4522 : Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças e �cessórios
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