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8 I PÁSCOA: TEMPO DE REPENSAR

Procissão da Sexta-feira Santa
reúne milhares no Rio Molha
Du�ante a Semana Santa acontece a celebração do maior

acontecimento do cristianismo a história da salvação, quando
é revivido o grande drama da paixão, morte e ressurreição de

Jesus. Essa celebração se iniciou no Domingo de Ramos e terá
sell ápice no Domingo de Páscoa, considerado pelos cristãos um
período de reconciliação, conversão e revisão de atitudes.
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A jovem Carla Alessandra
Pivotto, 48 anos, que
estava grávida de oito
meses, perdeu a criança,
sofreu fratura exposta e

vários ferimentos ao ser

atropelada, na Ilha da

Figueira, pelo menor

I.O.S., 16 anos, que
pilotava a Honda/CG 125
placas LWZ3207, de
Guaramirim. O menor

fugiu, mas foi preso em

sua casa, onde a polícia
achou drogas. O menor e

sua namorada Edésia
Machado Rosa, 55, foram
presos em flagrante .
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• EDITORIAL

I
, ,

I

conclusão dós oito anos do ensino
,

fundamental era de 9,9 anos. Ou
I

seja, em vez de completar as oito

�éries em oito anos, o aluno perde
1,9 ano por causa da repetência.
Esse atraso pode ser verificado

pmbém série a série. Na primeira
�érie do ensino fundamental em
t004, 16,70/0 dos estudantes já,

estavam atrasados em pelo menos

aois anos, ou seja, tinhamnove anos
I ,

bu mais de idade e continuavam

:
I
I

I I

I I

)

I '

� FRASE

a reprovação e o abandono -

principais causas da distorção idade/
série vêm aumentando no ensino
médio. Em 2004, 15,3% dos alunos
abandonaram o ensino médio, e

'

10,5% foram reprovados. São os

maiores percentuais desde 1996. Há
10 milhões de crianças com mais

de 14 anos que estão no ensino

fundamental. Isso gera um custo de
R$ 6,4 bilhões por ano. Tudo tem

conseqüência de origem, a começar
por administradores públicos mal
preparados para a função, que não
investem o percentual deter
minado por lei em efetivamente
em educação, hoje definido em

25% da receita própria. Tanto é

que no site do Tribunal de Contas
do Estado pode-se ver rejeitadas
prestações de contas de várias pre
feituras, todos os anos, exatamen-

, te pelo descumprimen-to da apli
cação de recursos na educação de
forma integral, entre outras omis

sões. Estes, quem sabe, também
prováveis 'vítimas' de gestores
anteriores com a mesma incapa
cidade para gerir a coisa pública.

cursando uma série cuja idade

adequada é sete. Essa proporção vai
aumentando até chegar ao

percentual de 38,2% na oitava série

do fundamental. O problema é

grave e foi até notícia de destaque
do "Jornal Nacional", da rede
Globo. O' atraso no ensino

fundamental reflete também no

ensinomédio, já que na faixa etária
de 15 a 17 anos, quando se espera

Esse glamour não dura o tempo inteiro, eu também preciso ir ao
banheiro/A princesa também briga, encrenca, berra e fala palavrão".

•

que os estudantes já estejam
cursando o ensinomédio, amaioria
(56%) deles continuava retida no

fundamental. Mais uma vez, as

desigualdades regionais são

grandes. No Sudeste, o percentual
,

de alunos de 15 a 17 anos ainda no
ensino fundamental é de 42%. No
Nordeste, é de 720/0.0 IBGE não

comparou a situação de 2004 com

a de anos anteriorttl" mas as

estatísticas existentes indicam que

I
I

da direita
I

o deputado
Dionei Walter da
Silva escreve às

sextas nesta
coluna .'

,
: I

I 'Sob o comando de Luiz Inácio

! Lula da Silva, o Brasilmelhorou em
i todos os aspectos e o ponto mais

importante, dada a realidadé social
do país, tem sido a melhora na

, '

: distribuição de renda do povo
i brasileiro, coisa poucas vezes vista
,

: na nossa história. Temos um

! governo preocupado em melhorar

; a vida das pessoas, principalmente
,
a vida dos mais humildes.

! A diminuição do abismo que
i separa ricos e pobres, no governo
•

I Lula, resume as ações deste governo
: que possibilitaram a retomada do

; crescimento, 'a estabilidade I

i econômica, a criação de mais de 4
: milhões de empregos e a va-
I

i lorização do salário mínimo - não

: apenas do valor, hoje em R$ 350,

i frente aos R$ 200 de FHC, mas de
, seu poder de c0m.l?ra. Além de

\ ,tantas outras políticas públicas
: aplicadas, que impulsionaram o

! desenvolvimêh:ro social do país e
,

'

,

, o rransformaram, em um outro,
I '

: Brasil, bem diferente daquele de
,

'

, trê trá, es anos a as., .

A população'não quer saber de
; crise política armada, está mais

preocupada em.ver seu dinheiro
mais valorizado quando passa pelo
caixa do supermercado. Esse clima
de' crise instituído por líderes
,

políticos de' direita e apoiado por
I setores da imprensa conservadora

. não é de hoje. Foi assim com os

,

I ,

-

presidentes Getúlio Vargas e

JucelinoKubitschek, quando
promoveram mudanças no vetor

da distribuição de renda, ao

implantarem políticas de inclusão
social.

E é isso que está em jogo neste

momento. Os partidos de direita,
principalmente PSDB e PFL, não
suportam ver a vida dos pobres
melhorar, não suportam ver um

• 1\' ';'

torneiro mecamco, um operaria
como tantos outros, dar outra cara

•

para o país ao conciliar
desenvolvimento econômico e

distribuição de renda.
Esse ódio da direita pela classe

trabalhadora já não consegue ser

contido e toma corpo, basta ver as

declarações de suas lideranças. O
ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso, em recente participação
no programa [ô Soares, declarou:
"Pobre quando chega lá em cima

acha que é outra coisa". Há pouco

tempo, o presidente nacional do
PFL, Jorge Bornhausen, nos

presenteou com outra frase desse

gênero: "Vamos ficar livres dessa

raça pelos próximos 30 anos".
São falas preconceituosas que

refletem a indignação da direita
frente a um governo que promove
a inclusão social de milhares de

pessoas. Seja pela educação, com a

retomada de investimento na

expansão das universidades

federais, a reestruturação do ensino

tecnológico gratuito nos Cefets -

que no governo FHC foram
sucateados e tiveram a ampliação
proibida por lei -, seja no auxílio do
bolsa família, que atende quase 10
milhões de famílias no, Brasil, I

beneficiando 1.300 famílias

jaraguaenses de baixa renda.
Podemos citar ainda os recursos da

agricultura familiar, que este ano

totalizam R$ 9 bilhões em crédito

para o pequeno agricultor e no

governo FHC não passavam de R$
2 bilhões, da redução de impostos
dos alimentos da cesta básica e dos
materiais de construção.

A direita balbucia sua raiva

frente a, um governo que

conquistou a independência do
FMI, que deu um basta nas

privatizações que empobreceram
a nação e que soube usar o

BNDES para promover o

crescimento, em vez de financiar
o desmonte do estado.

Realmente não deve ser fácil

suportar que um operário tenha se

tomado líder de um modelo que

avança em outros países da
América Latina. Um operário
respeitado em todo o mundo pelos
avanços na construção de um país
menos desigual. Até porque
melhorar a vida das pessoas mais
humildes é uma afronta ao modelo
neolíberal.
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A cilada do mercado
•

"O fato de o Brasil termantido seus jurosmuito
altos nos últimos quatro anos prejudicou e

economia. O único benefício foi agradar Wall
Street (mercado)."Numa curta entrevista à FoUll,

'

Joseph Stiglitz, Nobel de economia e ex-assessor

de Bill Clinton, vai além da declaração acima.

Indagado sobre o que faria se assumisse um cargo
na "equipe econômica" do Brasil, resumiu:
"Baixaria os juros e usaria em programas sociais o

dinheiro gasto com a dívída'l.Referia-se ao destino
de cerca de 150 bilhões de reais por ano, se

tomarmos como referência o ano de 2005.
O raciocínio acima resumido coincide com os

discursos mais apaixonantes que vivenciamos nos

últimos 20 anos. Os slogans mais atraentes,

repelindo dívida externa, foram sendo
confrontados com a realidade e suas poderosas
limitações. Governos foram se sucedendo e

esperanças foram sendo esmaecidas pela
convivência com o "tal de mercado".Estamos no
limiar de uma nova campanha eleitoral. Como
será abordada a questão crucial: continuaremos
reféns do mercado? Há solução, além das bravatas
,

já desmomlizadas? .

Nos primeiros dias do Plano Real, há doze
anos, parecia claro que devíamos fazer sacrifícios
em favor da estabilidade advinda de uma moeda
forte. O real é uma experiência longeva e

•

,

'i

I

! O estudante brasileiro leva, em
média, dois anos a mais do que o

�sperado para concluir o ensino

�ndamental. A conclusão é do
IBGE emsuaSíntese de Indicadores

�ociais que reúne informações de
2004. Ressaltando tratar-se de
I

órgão de pesquisas do governo
federal, a princípio não há razões

&ara se duvidar dos números
levantados. O tempo médio de
,

I
I

� Na primeira série do ensino fundamental,
I

: trasados pelo menos dois anos

,

relativamente bem sucedida. Contudo, era

evidente, numa economia que ensaiava ampliar
, ,

seu grau de abertura pam um mundo em processo
de globalização, que não deveríamos, sob hipótese
alguma, ficar dependendo do "dinheiro de motel",
ou capital volátil, ou, ainda, especulativo; �J
A verdade é que o chamadomercado, com a ajuda
decisiva da nossa fraqueza coletiva, ganhou todas

<1
as batalhas. Ao longo desses doze anos, pagamos
mais de um trilhão de reais de juros e nossa -dfvida IQ,
aumentou!Cada momento de crise política - e eles lU
não têm faltado - contribuiu para que o'sensatez" 3
a elevar ou manter a taxa de juros para que o

'

dinheiro "esperto" continuasse aqui, desfrutando
do paraíso em que nos transformamos.As palavras
de Stiglitz não são novidade, mas deveriam nos :> Itt
advertir a, neste ano de eleição,mobilizarmos nossa !
inteligência no sentido de duvidar de soluções q
milagrosas, sim, mas não nos conformarmos com .s

a alegria da agiotagem global. Enquanto os que 1
. trabalham, empreendem e criam empregos e 81
oportunidades estiverem submetidos ,à canga .;
imposta pelos que vivem de juros escorchantes, b I

continuaremos a ser o País do Futuro pam os nossos ,b
e do presente (e de presente) pam eles! 'R

,

Esperidião Amin, ex-governador do Estado de Santa .�
Catarina

' ,

1

,
)J

II
, ri

-

q
Ao atingirmos o 60 ano do século XXI, em de vazias. r: ,í

se esperar um mundo completamente confuso, A riqueza existe por causa da pobreza e a fome �)
com uma forma de vida capitalista fria, confusa e por causa da abundancia de alimentos. "Cada dia a n

vazia, como se desenrola a vida na maioria dos natureza produz o suficiente pata nossa carência. fI

países. O capitalismo está sendo cada vez mais ,c, Secada,umtomasseo,queJh€,fossenecessári0,'FlãQ'0
incorporado ao modo de viver, enquanto o ser; ,- haveria pobreza no rmihdo e J;Únguérp,m()ITeria�� IE

phumano está vivendo num inferno fome." (Mahatma Gandhi). Mas istonãoépossível
autodestrutivo.Capitalismo este que traz conflitos, numa sociedade capitalista como a brasileira e

violências, mortes, drogas, prostituição infantil, muitas outras, pois, seria contra a lei do mercado

desentendimentos, destruição...Ohomem com sua capitalista, onde a natureza e sua produção faz p;rrte'1ambição e estupidez lucrativa vem aumentando a das propriedades privadas � por tanto, e controlada
miséria humana, ao invés de compreender _e e os preços de seus produtos é determínado pelo)respeitar a sua própria espécie, buscando viver em mercado financeiro. '.'

.

harmonia e igualdade com seus semelhantes. Desde que se iniciou a prática cruel da
•

O que está acontecendo comanossa sociedade? escravização, tomou-se postulado humano que urn
Será que ela tem solução? O que devemos fazer? povo, pam enriquecer, teria que fazer outros. pobres

O século XX foi uma história de guerras e infelizes, assim amiséria expandiu-se pelo planeta,
o

permanentes que fizeram dele, o mais sangrento que dificultando o entendimento do sentido da vida :)
omundoviveu.Seráquetodosangueetodosossofii.- para o homem. Hoje o escravo' moderno é'�
mentos gerados não foram suficientes para o homem assalariado, mas é sujeito aos baíxossaláríos, as altas

' b

acordar e viver de forma diferente? Com tanta taxas de juros, aos impostos é outras cobranças ',1
hipocrisia e com tantos ressentimentos, se reduzem determinadas pelo jogo do mercado capitalista, o o

as esperanças de que surjam a paz e a real felicidade. que impede ele sair do constante estado de pobreza. g

O homem está' agindo cada vez mais O trabalhador recebeseguro desemprego ao invés !

mecanicamente. Sem sentimento e respeito ao seu de receber o seguro emprego, pois, este é )
próximo, ele vem cometendo asmaiores atrocidades indíspensável para a sobrevivência na SOCiedade '-I

pam acumular riqueza, poder e vaidades. capitalista.Diante deste quadro demiséria um novo ':l

O acúmulo de grandes fortunas e riquezas pensamento se torna indispensável. Sonhar com ')

materiais aliadas ao poder vem conduzindo tudo, um 'mundo bem melhor em constanteI
,

lado a lado, fome, miséria e opressão. E como Josh
Billingsdizia: '';\ ambição é como a fome. Sua única

,

lei é seu apetite."E uma nova ditadura que não usa

só as annas, mas sim, utiliza o capital para explorar,
pressionar, controlar e castigar o povo. Depressão, .

suicídio e assassinato são resultados deste mundo

cruel, ou você bate ou apanha, esta é a lei de
sobrevivência aqui. Esse regime é baseado na

, .

desigualdade social, dominados e dominantes. Rico
ou podre, opressor ou oprimido, incluído ou

excluído. Por mais que estudamos, pr6duzimos e

trabalhamos somos escravos das transnacionais,
,

as quais por sua vez são submissas as cotações do
mercado financeiro. Muitos produzem, o bolo só

cresce a cadadia, poucasmesas ficamcheias emuitas

Miséria

aprimoramento. Uma sociedade cada vez mais b '

. acessível, cada vezmais adaptadapara atender todas 1
as diversidades humanas e todas as necessidades '1
de sobrevivência com menos sofrimento. Sonhar J
com uma vida mais prazerosa, com mais éJ
humanidade, alegria, felicidade e beleza. ,'J

Quando o ser humano reconhecer que é uma u

espécie diferenciada, que além do privilégio de ter II
-

o instinto e o cérebro, também tem sentimentos, �

.

,

alma e intuição para agir com responsabilidade, ?o
colocando o raciocínio a serviço do bem social,

-r

com objetivos mais humanos para buscar uma;'
sociedade cada vez mais humana,

'

)

• -Sandy, cantora, na letra da rnúsica.';';qi�.c,��(v!el perfEliç.áÍl:: do seu novo CO, que marca uma nova
�r_,� .•. ,.')"

postura, incluindo visual de cabelos ruivos

Gilmar de FreitasMariano, bancário
')

----------------------�-------------------------------------------------,
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... Suposta irregularidade
gerou a criação de
uma Comissão
Especial de Inquérito

MAIS UM CAPíTULO: BERTOLDI RECUA
•

•

texto lido na sessão ordinária
de ontem do Legislativo, o

prefeito pede a devolução do

projeto de retroação da lei sem
esclarecer o motivo para tal

procedimento. Foi justamente
a: proposta de retroação da lei

que vigoraria em janeiro de

2006, o que levou o secretário

geral do PSB, . Emerson

Gonçalves, a protocolar a

denúncia na Câmara, já que os

dois veículos teriam sido
recebidos pela Prefeitura no

final do ano passado, com notas

fiscais extraídas em 17 de

janeiro deste ano. A proposta
de investigação da denúncia

apresentada por Gonçalves
demorou mais de trinta dias

para ser votada em plenário.
Depois de duas sessões, foi

rejeitada por seis votos contra

cinco. Entretanto, o vereador
Rudolfo Gesser (PP), incon
formado com o resultado, enca
beçou a formação da uma CEI

(Comissão Especial de In

quérito), obtendo as quatro
mas que só vigoraria em janeiro assinaturas necessárias- além

.

último. O ofício recebido dele, os vereadores Eugênio
ontem pelo Legislativo. é, «García (PSDB, Dieter; Janssen

� \. suscinto;,Em poucas linhas,' no . (PP), e Maristela Menel (sem
._,"-" '/.'"' lil'.J "',, !_i f. ',('(

CELSO MACHADO

}ARAGUÁ DO SUL- Ofício

,n /I enviado ontem à Câmara de
Vereadores e assinado pelo
prefeito Moacir Bertoldi (PL)

. ,

acrescenta um novo capítulo à

denúncia de suposto
favorecimento à empresa

Viação Canarinho na quitação
de dívidas com o ISS, pagas com
dois ônibus usados avaliados em
R$ 142 mil e o restante em

moeda corrente, com o

benefício de 50% de desconto
relativo a multas, juros e

'correção monetária. Em 10 de
fevereiro deste ano, Bertoldi
havia encaminhado à Câmara

projeto propondo retroagir a

vigência de lei aprovada pela
Câmara em dezembro de 2005,

t

Pasold afirma não ter sido
omisso com dívidas do ISS
,

Viação Canarinho no

pagamento de dívida sobre o

mesmo tributo e que foi
funcionário da empresa (de
onde se afastou em 2000)
contra quem aforam ajuizadas

JARAGUÁ DO SUL� "Por que
o vereador não faz a defesa das

qualidades do prefeito ao invés
de buscar culpas nos outros?",
disse ontem o ex-prefeito Irineu
Pasold (PSDB), referindo-se a

declarações feitas pelo líder do

governo na Câmara de

Vereadores, Ronaldo Raulino
'(PL), que o acusou de omissão
-na cobrança de dívidas de uma

empresa de porte da cidade com
o ISS (nome não revelado).
Pasold garantiu ao O Correio
do Povo que no caso levantado
,

pelo vereador, quando prefeito
foram cerca de seis ações de

cobrança ajuizadas no Tribunal
de Contas do Estado contra a

empresa, que recorreu

usufruindo de legítimo direito.
"A Prefeitura e o prefeito
obrigam-se a este procedimento,
sob risco de penalidades
pesadas", acentuou. E
acrescentou: "Essas ações e, por
conseqüência, a cobrança, não
caducam, como quer fazer crer
o vereador, porque ainda são

alvo de recursos". Pasold disse
ver no comportamento do
vereador uma tentativa de

chantagem contra outro

vereador que encabeçou a

formação de uma CEI

(Comissão Especial de
'� I Inquérito) para averiguar

I denúncia de favorecimento do
orefeito Moacir Bertoldi (PL) à

•

. açoes em seu governo e no

atual. A empresa em questão
foi vendida e o tributo devido

questionado pelo comprador.
"Estou no meu canto,
trabalhando no meu

laboratório, coloquei. meu
nome à disposição do partido
como candidato nes tas

eleições, porém, se for pelo
'bem de Jaraguá até desisto. Só
• •

nao posso acertar que me

acusem de irregularidades que
não cometi", desabafou
Pasold. Lembrou que em seu

tempo como prefeito, haviam
dezenove vereadores na

Câmara. "Era muito pior (a
oposição) que agora, mas

nunca lançamos mão de
mentiras para pressionar este
ou aquele a votar a favor de
nossos projetos."A atitude
dele (de Raulino) é incoerente,
quer apenas defender o

prefeito de qualquer jeito. Se
no caso da Canarinho a

Procuradoria Geral do.

município alega que todo o

procedimento feito está

correto, por que, então, buscar

culpa nos outros?", concluiu o

ex-prefeito. (Celso Machado)

•

,
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Atitudes 1 • · -

,
�

1

A Assembléia Legislativa aprovou alteração na Lei nO 1.162, :
.-

de 30 de novembro de 2003, que dispõe sobre a gratuidade
do transporte intermunicipal às pessoas deficientes. Agora,
com o aval do plenário ao Projeto de Lei na 14/06, de autoria.
do deputado Herneus de Nadal (PMOB), a lei assegura o

,1

benefício a passageiros portadores de necessidades
GJ

especiais. A proposta visa reduzir gastos quase que diários �l
deste contingente da população nos deslocamentos em

,

busca de consultas, terapia ou reabilitação.
.

� �

Atitudes 2
Governo do Estado

regulamentou lei de autoria
do deputado Antônio
CarlosVieira (PP) que
concede isenção de ICMS na

compra de veículos
automotores para uso de

portadores de deficiência
física, visual ou mental
severa. A isenção beneficia
agora os portadores que não
têm como dirigir. O
representante legal da
pessoa ganha agora este
direito.

Rapidinhos
o Senado bateu um

recorde. Aprovou, em dois
dias de sessões
deliberativas, 94

propostções-rnedidas
provisórias, projetos de lei,
de resolução, de decreto
legislativo e requerimentos
o que não ocorria há onze

anos. Agilidade
impressionante às vésperas
da Páscoa. Foram pra casa

na quarta e só voltam,
mesmo, na terça-feira,
porque ninguém é de ferro.
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Prefeito Moacir Bertoldi (PL) retira projeto que retroagia lei de dação

partido) - conforme exige o

Regimento Interno da Câmara.
A CEI deverá ter seus membros
indicados .na semana que vem

pelos líderes de-bancadas, Se
.

I I o '. ,i !"I )ft'rr",,-i I
,

.

, ,

estes não o fizerem, os membros
da CEI serão indicados através
de sorteio presidido pelo pre-

.
sidente interino do Legislativo,

,
.

Jurandir Michels (P]"). ,

, ":"",'..)1, ,�I.Il.J :')'''; ,�j II ' ........'rJ,' ......J"full'

Publicidade da Câmara deve
ser deflnlda até final do mês Especialistas em educação

que exercem, além da �

docência, a coordenação e o j
assessoramento pedagógico ,

e direção de unidade 1
I' .¥

escolar passam a ter direito
a aposentadoria especial
concedida a professores.
Projeto é do senador gaúcho .1

Sérgio Zambiazi (PTB) e

agora vai à sanção do

presidente Lula da Silva.

Outro que segue em frente
na disputa por uma das
quarenta cadeiras da

)
Assembléia Legislativa é o

-r
vereador Ronaldo Raulino

(PL), líder do governo na

Câmara. Diz que aguarda
apenas a homologaçáo do
seu nome. Quanto a vice
prefeita Rosemeire Vasel

(PL), candidatura à Câmara .'

dos Deputados dependerá
muito de seu estado de
saúde.

Atitudes 3
Secret�ia de Educação,

. Ciência e Tecnologia
sacrarnentou o convênio que
beneficia pessoas
portadoras de deficiência no

Estado.Agora, todas as

escolas construídas, além
das que se encontram em

reforma, terão equipamentos
para pessoas com

necessidades especiais,
englobando princlpalrnente
estudantes.

Na mira.
Corre à boca pequena que
um vereador e ex

presidente da Câmara de

Jaraguá do Sul poderá ser

alvo de investigação por
quebra de decoro

parlamentar. Teria alterado
documento depois de lido
em plenário. A se

comprovar o procedimento,
repetido em votação de

, ,

projeto sem parecer de
'

.

,

todas as comissões ' ..

internas, cabe cassação.

I

1

JARAGUÁ DO SUL - Até o

final deste mês, se não houver

impugnações, a Câmara de
Vereadores deve iniciar a

divulgação de seus atos e ações
através da mídia local. O

processo de seleção de uma

agência de publicidade, que vai
administrar uma conta de R$
260 mil, deve estar concluído
nas próximas semanas. Qua
tro agências se habilitaram

para o processo de avaliação:
Mix e CMC, de Jaraguá do Sul,
Freqüência, de Balneário
Camboriu e Callier, de Blu
menau. A vencedora deverá
ser aprovada nos quesitos
documentação, habilitação
técnica e preços. "As agências
devem apresentar todos os

documentos solicitados no

edital, precisam ter a qua

líficação necessária para o

desenvolvimento do trabalho
e tabela de preço compatível
com o mercado", afirma o

diretor administrativo da

Câmara, Ruy Lessmann. Ao
contrário do que muitos

pensam, o processo de escolha
da agência de publicidade que
vai administrar a conta

publicitária da Câmara de

Vereadores, é criterioso e

transparente. "Estamos
lidando com dinheiro público

•

e tudo segue leis e normas
/ . .

prcpnas, que sao extre-

ARQUIVO O CORREIO/RAPHAEL GÜNTHER

Diretor da Câmara acredita que
até fim de abri tudo se resolve

. mamente rígidas", revela Ruy.
No dia 4 último foram abertos
os envelopes com a doeu
mentação exigida. Nos

próximos dias serão verificados
os requisitos técnicos das
agências selecionadas e a tabela
de valores. Caso não ocorram

impugnações - quando uma

agência rejeita algum critério

apresentado por concorrente -

todo o processo deve ser definido
até o fim de abril e a partir deste
momento será traçada a

estratégia de comunicação. Os
R$ 260 mil podem ser

investidos até 31 de dezembro
deste ano. "Apesar de estarmos
em ano eleitoral, este processo
não nos impede de fazer a

comunicação de 110SS0S atos e

ações na mídia", destaca Ruy
Lessmann. (Carlos Brandão)
,

Federal
O advogado Altevir Fogaça
(PPS) não é mais pré
candidato a deputado
estadual. Vai apoiar a

vereadora Bernadete
Hilbrecht, de Corupá. Mas
pleiteia apoio do partido
para disputar vaga à Câmara
dos Deputados. Segundo
disse, porque todos os

nomes já postos não

passam de balões de
ensaio, ou seja, não têm a

densidade eleitoral

Aprovado

necessária. Valendo
Vereador Dieter Janssen
(PP) reafirmou que sua

candidatura a deputado
estadual está mantida, a.

ser homologada até o final
de junho, quando o partido
também terá definida sua

participação nas eleições.
O PP tem sido consultado
por tucanos e pefelistas,
que ainda não definiram o

cabeça de chapa na
, majoritária. Mas a vaga ao

Senado estaria garantida.

•

Balxarlas
,

Pipocam na internet e-mails
espinafrando os petistas
Dionei Walter da Silva e o

pré-candidato a deputado
estadual e vereador Evaldo
João Junckes, de Guara
mirim. Com acusações gra-

,

víssimas. E a guerra surda
entre as facções Campo
Majoritário e Articulação de
Esquerda, que racharam o

partido de forma
irreversível, pelo visto.

Mudança
A expressão "credor
putativo", contida no Código
Civil e que pode até ser

confundida com um palavrão
por leigos,. será substituída
por "credor aparente,". Nos
dois casos, significa tratar
se daquele que aparenta ser

o credor, mas de fato não é.
.

A mudança foi aprovada nas

comissões de Constituição e

Justiça e de Cidadania da
Câmara dos Deputados.

Também

,
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I Homenagem na Alesc
I o centenário da Firma Weege, hoje Malwee Malhas, será motivo
de sessão solene na Assembléia Legislativa do Estado.
Atendendo a proposição do deputado Jorginho Mello (PSDB),
na próxima segunda-feira, dia 17, o evento acontece, às 19
horas, no plenário Deputado Osni Régis. Comitiva de

empresários e autoridades de Jaraguá do Sul estará marcando
presença em mais esta merecida homenagem.

"

\
,�

•

•

,

CAROLINA TOMASELLI
a deputado federal por Jaraguá do
Sul. Na região, o presidente doPI
de Schroeder, José daCruz, o Zeca
da Laje, também colocou o nome

à disposição.
Outro .vereador da bancada

petista, Jaime Negherbon corre o

risco de ser expulso do partido por
ter descumprido decisão da
Executiva de votar pela apuração
da denúncia' apresentada pel.a
secretário-geral do PSB, Emerson
Gonçalves. Negherbon votou pelo
arquivamento da denúncia contra
o prefeito Moacir Bertoldi (PL),
que supostamente teria

beneficiado a empresa Canarinho

por ter aceitado dois ônibus da

empresa para quitar dívida de R$
193 mil referente à ISS.

Em nota oficial divulgada
quarta-feira, o PI de Jaraguá do
Sul comunicou que será criada
uma comissão de ética para
analisar o voto do vereador. Ela
terá prazo de 60 dias para apurar o

caso, e pode ser prorrogada. Após,
a conclusão dos trabalhos a

comissão irá elaborar um parecer

que será apresentado, discutido e

votado pelo diretório municipal.
O deputado estadual Dionei da
Silva (PI) mostrou-se inconíor
mado com a postura de

Negherbon, lembrando que "o
vereador chegou a defender o

, prefeito, alegando que não tinha .

observado nenhuma irregu
laridade naquela situação".

Também na quarta-feira, oPI
enviou' um comunicado ao

Legislativo informando que

Negherbon não responderia
como líder da bancada do partido
enquanto fosse analisado pela

,

comissão de ética. Em seu lugar,
Jurandir Michels foi nomeado
líder da bancada, mas ontem

deixou o partido. Michels votou
•

pela investigação. Já no ano

passado, esteve ausente da sessão

em que foi votado o projeto que

� Presidente do

partido disse que sóChip tupiniquim
A japonesa Toshiba
.mostrou ontem

: interesse em instalar
,

i uma fábrica de
i

TV digital
O sistema japonês de televisão digital
terrestre tem como vantagem ser

aplicável aos telefones celulares. Sob
o sistema japonês, os telefones
celulares e outros aparelhos portáteis
atuam como receptores clássicos de
televisão, o que permite assistir em

tempo real e gratuitamente os

mesmos proqramas exibidos em um

aparelho de televisão caseiro.
O sistema europeu e americano
também permitem ao espectador
assistir programas televisivos, em um

telefone móvel. Porém, se tratam de

programas "a pedido" que são
transmitidos através da rede de infra
estruturas telefônica, ao invés da rede
hertziana como permite o sistema do

Japão, o que gera gastos para o

usuário. . O

• •

val se pronuncar
oficialmente na segunda
, }ARAGUÁ 00 SUL - O Partido
dos Trabalhadores poderá ficar sem
representante na Câmara de
Vereadores de Jaraguá do \Sul.
Ontem, o vereador Jurandir
Michels, o Lika, assinou a

desfiliação do partido. Ele não foi
encontrado pelo O Correio do
Povo para falar sobre o assunto.

Não estava em casa, nem em seu

gabinete naCâmara e os celulares'
todos desligados. Já o presidenteI

do partido, Sebastião Camargo,
não confirmou nem negou, só

disse que vai se pronunciar
oficialmente ria segunda-feira.
Michels e Camargo são os dois

,

únicos pré-candidatos do partido

semicondutores no

Brasil, afirmou à France
Presse ao ministro das

. Comunicações Helio
,

Costa. Se confirmada a

informação, ficará '

cumprida a principal
exigência feita pelo
governo brasileiro para
adotar o sistema
japonês para a

televisão digital.O
ministro se reuniu
ontem, em Tóquio, com
representantes da

empresa que mantém
desde 1977 uma

parceria no Brasil com
a Semp. O ministro, no'
entanto, não revelou
detalhes desse acordo,
mas disse que uma

equipe da Toshiba irá
ao Brasil para avaliar o

projeto.
.

i

I I
I
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I

I II I
li

proibia a contratação de parentis
,em até terceiro grau na Prefeitur�.

, li
Favoreceu o prefeito Moacir
Bertoldi. P

Os presidentes dos diretórids
do PL, Leônidas Nora, e.PMDB,
Carlos Chiodini, negaram que o

ex-petista vá ingressar em urn d�s
#

dois partidos.

, I
� I I

,

, I

I

I
I' [
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i I
i
I
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Ambev'
A Companhia de Bebidas das
Américas (AmBev) comprou as

ações da Beverage Associates (BAC)
na Quinsa, maior cervejaria da

,Argentina por US$ 1,2 bilhão. Com a

operação, a Ambev - que possuía
56,72% das ações - passa a controlar
91,18% da empresa. A informação foi
divulgada ontem pela controladora da
Ambev, a Inbev, maior cervejaria do
mundo em volume.

Vereadores cobram isenção de �
taxa a agricultores aposentados

Schroeder seleciona famílias

para programa habitacional,

I'
{ (:

.

,

" i). .J ,
d "d' O

.

1"senta os, isse, pepista, e eito
suplente de vereador, disse q�,e

,

diante da oportunidade de ocup�r
uma cadeira no Legislativo,'"

decidiu pressionar o cumprimenta
da promessa. "Porque eu participçi
da campanha e o Exec.utivo

prometeu", reforçou.
Araújo também lembrou da

importância dos produtores rur�
. ,; . .

para omurucipio, emmentemente

agrícola, e defendeu que os

vereadores, junto com Sindicato
,

�

dos Trabalhadores Rurais procuse
a Prefeitura para cobrar luelhori?s
para o setor. "Eu acho que é e.sse1o
nosso trabalho e é isso que temos

,

que fazer: unir as força,s,
independente de sigla, em prol doI
nosso agricultor".

Verba
A fábrica de chips
poderá contar com
financiamento do Japan
Bank for International
Cooperation. Uma
.delegação brasileira
visita o Japão com o

objetivo de obter
contrapartidas para a

adoção do sistema

digit?1 de televisão no

país. Os brasileiros
• •

viajam com o

chanceler Celso
Amorim e os ministros .

do Desenvolvimento,
'

Luiz Fernando Furlan, e

das Comunicações,
Hélio Costa. Nenhum
detalhe sobre o projeto
foi revelado.

GUARAMIRIM - Indicação
aprovada esta semana pela Câ
mara de Vereadores solicita a

isenção, pela Prefeitura, de co

brança de taxa de inseminação
artificial aos agricultores aposen-

,

tados do município. Assinam o

documento os vereadores Adil
sonAraújo (PP), JoãoDenizVick
eOsniBylaardt, ambos doPMDB.

Segundo o vereadorAdilson
Araújo, de partido da base aliada

. da administração municipal, a

solicitação foi uma promessa de

campanha do prefeito Mário
,

Sérgio Peixer (PFL).:A época, o
discurso era de que à benefício
seria para todos os agricultores.
"Mas como não foi possível, que
ao menos isentem os apo-

SCHROEDER - A Prefeitura de
Schroeder, em parceria corn

Cohab (Companhia de Habita-
•

ção) de Santa Catarina, está

selecionando famílias interessadas
em financiar casa própria de até

30 metros quadrados. As

inscrições podem ser feitas nos

dias 17, 18 e 19, próximas segunda,
.

terça e quarta-feira, no Centro de
Múltiplo Uso, das 8 às 19 horas.

Para ser incluído no programa,
o interessado deve ter renda
mensal de até R$300,00 e possuir
terreno próprio ou cedido por
familiares (preferencialmente
pais). Os inscrições vão passaram
por triagem, realizada pelo
profissional de Serviço Social. Pelo
programa, o município poderá

construir apenas 15 casas, cinco

na área rural e dez na área urbana.
Para agendamento de horário

e outras informações entrar em

contato com as assistentes sociais .

Giselle ou Simone pelo telefone
3374-1733.

Benefício
A Previdência divulgou ontem lista
dos 50.127 benefícios

(aposentadorias e pensões)
suspensos de pessoas 'que foram
convocadas para o recadastramento,"
inicialmente em novembro mas não

compareceram aos bancos para
atualizar seus dados. Em novembro,
473.628 aposentados e pensionistas

.

foram convocados para fazer o
recadastramento.Esses segurados
ainda têm chance de reativar o
benefício e receber sem prejuízo o

pagamento de abril, mas para isso

precisam fazer o recadastramento na

agência onde possuem a conta em

que recebem os recursos.

'I
,

!

I
,

, ,
,

•

APRESENTAR:
Identidade e CPF;
Certidão de nascimento ou

casamento; /

Identidade do cônjuge ou

companheiro;
i
I

CPF do cônjuge ou companheiro;
Comprovante de renda se

houver do interessado, cônjuge/
companheiro;I

I Documento do terreno em que
poderá ser realizada a construção; ,

I•

,

,.

, I

Ginásio de esportes no Guamiranga inaugurado com amistoso '1 �
.

.
'

"

.' INDICADORES ECONOMICOSI
I

. .-

GUARAMIRIM participaram da cerimônia. No
ato de inauguração, o prefeito
em exercício José Joaquim

. Fernandes (PP) lembrou que o

bairro, o terceiro mais populoso
do município, foi beneficiado
pela administração com as

refomas da Ponte do Agricultor,
um antigo pleito da

,

comunidade. Fernandes reside
e possui empresa instalada no

Guamiranga, distante cerca de
sete quilômetros do centro da
cidade. "E em breve vamos

inaugurar um novo centro de
,

educação infantil para o bairro",
completou, em referências às

obras já iniciadas na creche.
Com 1026 metros de área

construída, o ginásio tem
•

quadra oficial de futsal,
handebol, basquetebol e

voleibol e capacidade para 300

pessoas sentadas. O secretário

Foi-

,

,

I
I
I

entregue na quarta-feira à

comunidade do Guamiranga o

Ginásio de Esportes Osvaldo
Klein, o segundo do município.
Quatro partidas de futsal de

, times amadores de Guaramirim
e Schroeder abriram a utilização
da estrutura. As obras co

meçaram no final de 2003,
ainda no primeiro mandato do

. prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL). A estrutura absorveu um
investimento de R$ 414.870,00,
sendo R$ 100 mil do governo

federal, através de emenda do
senador Jorge Bornhausen

(PFL), e o restante de

contrapartida da Prefeitura.
Familiares do patrono do

ginásio, entre eles a esposa
Esmeralda Olinger Klein e os

filhos Everli, Osni, Evanir,
Osvaldo José e : Gerson,

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,136 2,138 " COMPRA VENDA

PARALELO 2,200 2,307 " 2,588 2,591
PESO (Argentina)

TURISMO 2,070 2,230 "
0,693 0,693

i
I i
i I
I
I

I�.;BO�S�S DE VALORES" ; '. ,I, • POUPANÇA .

PONTOS OSCILAÇÃO
I It BOVESPA 38.082 0.910/0
,

I DOW JONES (N. York) 11.137 007%

•
MERVAL (B. Aires) 1.850 064%

•

•

" NIKKEI (Tokio) 17.199 0,21%

0,6697

,

• CUB abril.'
, ,

R$861,27

I
I
I,

I
I
"

\

• FALECIMENTOS /

,

Faleceu às 13:20h do dia 12/04, o senhor Wolfgang Voigt, com

idade de 72 anos.O velórin foi realizado no Salão da Igreja da Paz em

Schroeder e o sepultamento no Cemitério Municipal de Schroeder.
Faleceu às 14:00h do dia 12/04, o senhor Palmiro Bosshamer, com

,

idade de 41 anos.O velório foi realizado na residência do irmão em

Schroeder e o sepultamento no Cemitério Municipal de Schroeder.
Faleceu às 09:10h do dia 13/04, o senhor Verner Viergutz, com

idade de 66 anos. O velório foi realizado na Igreja Redentor em

Schroeder e o sepultamento no cemitério Bom Jesus:

I
I

Fernandes, Peixer e familiares do patrono na cerimônia de inauguração

mantidas pela Prefeitura. As

inscrições para as escolinhas de

.vôlei, basquete, handebol e

futsal estão abertas e podem set

feitas na Secretária.

de Esportes, Lazer e Promoções
de Eventos, Nelson Boeira de'
Oliveira, informou que a partir
de agora haverá descen

tralização das escolinhas

I

I
"

I.
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E�SINO EM RISCO: SOLUÇÃO NÃO É APRESENTADA

•

•

,�
, "

NANCY ARAÚJO
. ,

� Obras no Campus da Udesc, em

:., inhalzinho, são de responsabilidade da
1 refeitura Municipal, conforme convênio
,

FLORIANÓPOLIS - Os goteiras, péssimas condições
alunos do curso de da fiação elétrica e do

Engenharia de Alimentos, do planejamento equivocado do
Ji tcampus da Universidade do prédio,

Estado de Santa Catarina, em Os banheiros não têm

Pinhalzinho, usaram o humor portas e os bebedouros foram

para chamar a atenção às .. co locados ao lado dos

condições precárias do prédio mictórios, As rampas de
\( d de aooi

é di �

e a estrutura e apoio aos acesso ao pre 10 estao

acadêmicos da universidade, descobertas e em dias de chuva
Com guarda-chuva e nariz de forte há goteiras em várias
?,�

palhaço, eles registraram em salas. Apesar das péssimas
:(ptografias uma manifestação condições, a construção foi

que mostra os problemas concluída há poucos meses.
,

causados pelas infiltrações, Conforme convênio com a
oi
,
••

,I

,

. Udesc, a responsabilidade pela
obra é da Prefeitura Municipal.,

Na tarde de quarta-feira, o
deputado estadual Paulo Eccel

(PT) levou as fotos à tribuna
•

da Assembléia Legislativa,
mostrando as condições do

prédio e lendo trechos de um

manifesto produzido pelos
estudantes. O campus não tem

telefone, internet e o

laboratório de informática

permaneceu no antigo prédio
do curso, onde funciona uma

escola particular.
"Quando reivindicamos

que a Udesc seja levada às

cidades do interior, defen
demos também que ela tenha
estrutura e um espaço físico

adequado", afirmou o parla-

mentar, que ingressou com

pedido de informação
questionando o porque da

precariedade das instalações e
•

das péssimas condições
pedagógicas do curso. Eccel
ainda pede se já foram
definidas providências e qual
o cronograma para a resolução
definitiva do problema.

Eccel fez contato com a

Udesc, que afirmou tentar uma
solução para o problema.
Contudo, a instituição destaca

que qualquer resolução so

mente ocorrerá no segundo
,

semestre. "E um semestre

praticamente perdido porque
é impossível manter um nível
mínimo de qualidade de ensi

no nestas condições", afirmou.

o

Govemo volta atrás sobre o Orçamento
BRASÍLIA (CNRiADI) - repasses para os Estados

relativos à compensação da

desoneração das exportações'
previstas na Lei Kandir.

Mas, com a demora do

Congresso em votar o

Orçamento da 2006, Lula
decidiu editar, nos próximos
dias, uma Medida Provisória
o

para liberar cerca de R$ 1,8
bilhão para investimentos

federais. Segundo o ministro

\

O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, declarou

�ue está desfeito o acordo
fechado com os governa-

� 1-1 dores e lideranças do Con-
o

gresso sobre a Lei Kandir. "Só
�alia para terça", afirmou
'IMantega. Para fechar o

'acordo, o Governo tinha
(£ceitado repetir neste ano os

'mesmos R$ 5,2 bilhões de
�)'

'do Planejamento, Paulo
"Bernardo, a MP vai liberar
dinheiro para os minis térios

da Integração Nacional,
Transportes, Cidades e

Ciência e Tecnologia.
Afirmou ainda que o objetivo
da MP é liberar recursos para

programas e investimentos

que precisam de recursos

adicionais. Assim, o acordo
•

•

firmado (e noticiado em todo

o País) foi derrubado pelo
presidente Lula.

O recuo do Governo

significa um golpe para

empresas exportadoras e

entidades como a Fiesc, que
em março reforçou, a

necessidade da liberação
integral do dinheiro da Lei

Kandir, quando da visita do
presidente Lula a Santa
Catarina. (Nancy Araújo)

81 '
,

.

cMelhores do futebol catarinense recebem prêmio no, EI Divino
5J

.

(.( FLORIANÓPOLIS (CNRI
,

.

�DI) - Os melhores joga-
�.� .

"dores do campeonato cata-
'Jf

'

rinense de futebol de 2006
()forarrl premiados na noite da
"
. última quarta-feira, no clube

'El Divino, em Florianópolis.
, .

'Os craques do ano receberam
o Prêmio Top da Bola,
promovido pelo Instituto de

pesquisa Mapa com apoio da

�,Associação Catarinense de
L Emissoras de Rádio e Tele-
, '

.. visão � ACAERT e da Fede-

prêmios: o de melhor em sua

posição, o de jogador mais

eficiente além de ter sido
escolhido o craque do
torneio. A crônica esportiva
votou em todas as rodadas. O

Top da Bola fói o jogador que,
recebeu a maior média em'

cada posição durante o

campeonato. Essa foi a

segunda edição do Prêmio,
que promete trazer novidades

\ para o ano que vem. "A
. "'" . "

. premta çao ja entrou para o
•

calendário do futebol

catarinense", comemorou José
Nazareno, presidente do
Instituto Mapa. Também

•

: ração Catarinense de Futebol
� "- FCF. Radialistas, jornalistas
e cronistas do estado es

colheram os melhores atletas
em cada posição, além do
melhor treinador, preparador
físico, árbitro e dirigente. O
destaque ficou com o volante
do Figueirense, Marquinhos
Paraná que recebeu três

•

�r------------"'"',
\ ...
(

� CONFIRA A SELEÇÃO TOP DA BOLA:
�
�"

!i:
"'<'..

prestigiaram o evento o

presidente da Acaert, Ranieri
Moacir Bertoli, presidente da

FCF, Delfim Pádua Peixoto

Filho, entre dirigentes, atletas
A • •

e a crornca esportiva.

Márcio (Atlético/lbirama); Rafael Tesser, Eliseu e Famick

(Joinville); ROdrigo Souto, Fininho, Marquinhos Paraná,
Cícero e Thiago Silvy (Figueirense); Diego (Brusque) e

_.

Richardson (Metropolitano). O melhor técnico do
"

Campeonato (Adilson Batista, do Figueirense), o dirigente
::;1

_
destaque (Alvaro Arns, do Metropolitano), o preparador

�

físico (Toninho Oliveira; do Joinville) e o melhor árbitro:
"

"

Paulo Henrique Bezerra.
,

,

CRÉDITO CARLOS PEREIRA/SC JORNAIS

,ih
-----'--;�]�;' .'&;� >�--.�-- ------...;

Top da Bola formou a seleção dos melhores

Marquinhos Paraná (C), do Figueirense, foi escolhido o craque do torneio

•
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China: tentadoras propostas
Presidente do grupo Mansol o emxeséno Vicente Donini é uma das
mais constantes e atvas presenças nas reunipes da piretona e Conselhos
do Sistema Fiesc. Vice-presidente da Federação das lndústías suas

intervenções costumam ser enriquecidas de propostas lúcidas,
avaliações e sugestões crlatvas sobre os desafios do setor prodLitivo.
Insuperável, também, no otimismo em relação ao futuro do país, apesar
das adversidades.Especialistas em comércio internacional de suas

empresas continuam avaliando tendênéias do mercado, acirramento
da concorrência, custos de produção e outros dados relativos aos

têxteis, a especialidade do complexo industnal. Estão todos votados

para a China. Comparativos nestes tempos de globalização são
inevitáveis. A China oferece à Mansol incentivos tentadores para ali
implantar modema táonca O custo do dinheiro? 5% ao ano, com 6
anos de carência e 14 para pagar. No Brasil, o BNDES tem o emprésêmo
mais barato a 14% ao ano, ou TJLP mais 4,5%. Na China, os encargos
trabalhistas chegam a 20%, contra 670/0 no Brasil. Os chineses tem
jomada de 60 horas, contra 44 dos brasileiros. Os trabalhadores na

China tem 15 dias de férias por ano. Os do Brasil 30 dias, mais 130/0
salário. FGTS e outras vantagens inexistentes em solo chinês. Salários,
nem dá para comparar. Para completar, o governo chinês oferece

tecnologias e moderna infra-estrutura. O industnal Vicente Donini não
está na China por razões humanitánas e sentimentais. Não quer demitir !

,

milhares de'trabalhadores. O problema é que o Brasil não se modemiza, i
não flexibiliza a lei trabalhista, não reduz custos de produção e a carga !
tnbutána. Logo, logo, nossos produtos perderão qualidade, preços e :
mercados. É a lei do mercado. A proposta chinesa hoje é tentadora. i
Amanhã será irrecusável. !

I
I
I

�

Apagão
A Celesc realizou todos os

estudos técnicos, ouviu

especialistas e projetou a sub

estação do La Porta, no morro

da Cruz, para garantir o
fornecimento de energia em

pontos críticos de

Florianópojis. Agora, o

vereador Márcio Souza(PT)o..;.'li,.,

lidera movimento na

comunidade para suspender a

obra. Segundo a Celesc, a

Capital voltá a correr. risco de
-

apaqao.

Ameaça
A determinação do secretário

parte. de expediente subscrito

pelo Secretário de

Coordenação e Articulação,
Ivo Carminatti, relativo à lei
eleitoral. Felipe Luz adverte:
"O não cumprimento dessa i
norma resultará em demissão :
imediata do servidor". Vale i

I
I

j
•

para efetivos e

. comissionados.

Promoção
Professora chilena Maria
Helena Saraiva; que ajudou a

implantar o Curso de
Jornalismo da Ufsc na década :

de oitenta, foi convidada a

atuar no Departamento de

Comunicação do governo do
,

Chile, sob a presidência de '

Michelle Bachelet. Seu
marido na época era o

engenheiro José Drumond
Saraiva, atual diretor da
Eletrobrás e presidente
interino da Eletrosul.

Protesto
o presidente da Associação

'

Comercial e Industrial de
Florianópolis, Dilvo Tirloni, está
assinando artigo em que
condena movimento político
contra a construção da sub

estação da Celesc, obra
eminentemente técnica. E
relaciona os mitos sobre

insegurança levantados pela.
comunidade e lideranças
políticas.

Magistério
Projeto de lei que redefine as

funções pedagógicas dos

integrantes do magistério foi

aprovado pelo plenário do
Senado. O Ministério da
Fazenda chegou a requerer a

retirada da matéria de pauta,
mas a senadora Ideli Salvati
insistiu na votação e levou. O
projeto permite contagem do

tempo de serviço dos
professores fora de sala em

atividades pedagógicas.

Comércio
.
.,

A Federação dos Comerciários
não abandonou a campanha
contra o horário livre do
comércio aos domingos em

todo o Estado. Seu presidente,
.

Francisco Alane, ofereceu no

último congresso um dado
estatístico para defender o

fechamento. O Big tinha 400
empregados quando fechava
aos domingos. Hoje, com a

abertura nos fins de semana,
tem 180.

Proibição·
Secretário Alfredo Felipe da

.

Luz, está enviando ofício aos

dirigentes das empresas e
.

instituições do setor agrícola
alertando sobre as normas

rigorosas do governo no

período eleitoral.Diz: "Fica
terminantemente proibido o uso

de bem público com finalidade
eleitoral, bem como a

. participação em evento político
de qualquer natureza durante o

horário do expediente".

TV-Cultura
,

Marcada para o dia 18 de abril;
nova audiência com o reitor da:
Ufsc, Lúcio Botelho, com o

Fórum Catarinense de
Acompanhamento da Mídia,
que lidera a campanha contra
a baixaria na TV. Objetivo:
oxigenar a TV Cultura, dando
lhe uma programação regional'
educativa e alternativa. A
emissora vive há meses uma

situação de precariedade e

deterioração.

:

,

r
,
I

:
\
,

,

•
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, • BREVES CANETA: PRESIDENTE LIBERA VERBAS

! .... Suicídio
O agricultor José Severino

I da Silva, 45, foi encontrado
i morto dentro de uma cela na

delegacia de Prazeres, em

I Pernambuco. Silva havia
sido preso na quarta-feira
(12) acusado de estuprar

I suas filhas.Policiais que
removeriam Silva.
"Entramos na cela por volta
de 6h40 e nos deparamos
com essa cena horrível", diz
o chefe de investigação,

I Adão Ramos. Segundo
Ramos, o agricultor foi
encontrado enforcado com

um cinto. A principal
.

suspeita é de suicídio. Silva
estava em uma cela com

outro preso, que foi ouvido
pelos policiais, mas afirmou
não ter visto nada durante a

noite.

.... Importação
A valorização do real frente
ao dólar está provocando um

salto no volume de

importações de produtos
populares. A Associação
Brasileira dos Importadores
de Produtos Populares
(Abipp) estima que neste

.
ano as vendas crescerão
para R$ 11 bilhões, ante R$
8,3 bilhões em 2005, quando
teve início a desvalorização
do dólar. O volume de
unidades importadas deverá
chegar a 200 milhões, ante
130 milhões no ano passado.
Os produtos populares
tncíuern utensílios " . ,

domésticos (como pratos,
copos, travessas, formas,
etc), artigos de decoração
(quadros, porta-retratos,. ,

miniaturas), brinquedos e

artigos pessoais.
I
,

.... Caso BCI
I

.

,

I

o comerciante Juciê Alves,

I .

,

dos Santos foi libertadoI
,

madrugada de ontem emI
uma rua da periferia de,

Fortaleza; após 12 dias de
•

cativeiro. Ele é irmão de
.

Jussivan Alves dos Santós,
o "Alemão", apontado pela

I
Polícia Federal (PF) como

um dos líderes do bando que
furtou R$ 164,7 milhões do
Banco Central (BC) de

I Fortaleza, em agosto do ano
I
I passado. Bastante

machucado, Juciê disse ter
sido torturado pelos
bandidos. A polícia não
informou se foi· pago resgate.

.... BNDES
- Os desembolsos de .

recursos do Banco Nacional
de Desenvolvimento
Econômico e Social caíram
28% no primeiro trimestre,
em relação a igual período
do ano passado. Foram
liberados R$ 6,77 bilhões,
ante R$ 9,46 bilhões do

primeiro trimestre de 2006.
•

O superintendente da Area
de Planejamento do banco,
Aluysio Asti, debitou o

resultado na conta da crise
agricultura, que "reduziu
expressivamente" a compra
de máquinas e

equipamentos, e ao câmbio
valorizado, que incentivou a

iniportação de bens de
capital pela indústria.

,

provisórias com a alegação de

que não pode interromper
• •• • � 'p

truciativas governamentats
imprescindíveis para /a
sociedade, O governo manterá

somente a oferta já feita aos

governadores de elevar
"
,

recursos para compensar a L 1

Kandir. -

Com as duas MPs, o Pla-
ARQUIVO O CORREIO/CESAR JUNKES nalto'vai liberar R$ 5,66 bilhões

•

-

AGENCIA ESTADO

.... Diante da recusa da oposicao em apoiar a
liberacao de verbas, Planalto edita medida e

causa indignacao de deputados do PSDB e PFL

BRASÍLIA - O presidente
Luiz Inácio Lula da Silva decidiu
editar uma nova medida

provisória para liberar mais R$
24,4 bilhões de verbas do

Orçamento da União deste ano
- que a oposição, com apoio dos

governadores, se recusa a

aprovar. Deste total, R$ 20,5
bilhões são investimentos das

empresas estatais. O Diário
Oficial publicou ontem(13),
uma outra MP que liberou R$
1,775 bilhão das dotações
orçamentárias destinadas a

investimentos e {gastos de
custeio da máquina. Com as

duas medidas provisórias, o

presidente estará autorizando
gastos de R$ 26,2 bilhões.

A edição de uma MP com a

liberação "jumbo" de R$ 24,4
bilhões foi decida por Lula

depois que o Congresso deixou

de votar a proposta
orçamentária de 2006 na última
terça-feira. A expectativa do
governo era a de que a votação
ocorreria, pois o ministro da
Fazenda, Guido Mantega, tinha
aceitado elevar em R$ 1,8
bilhão o total reservado para
compensar os Estados pelas
perdas causadas pela Lei Kandir.
Era o que os governadores
pediam, pois a lei reduz a receita

dos Estados, ao liberar quem
produz artigos de exportação do
pagamento do principal tributo
estadual, o Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e

Serviços (ICMS), sobre
produtos.

Depois de fechado o acordo,
no entanto, alguns líderes

políticos fizeram novas

exigências ao governo. O

governador de Sergipe, João'
I

� .. , " ,' .. ,!r r It f' f

CURIOSIDADES MUSICAIS

•

Canibal? Nós??
o Compositor Heitor Vllla-Lobos, em visita à França, foi
Ouestonado por uma jovem francesa, se os Brasileiros ainda cuttivavam
o hábito da antropofagia (comer pessoas), Villa-Lobos respondeu:
-Claro Senhorita, ainda gostamos muito e nosso' prato preferido são
criancinhas francesas <'

Por uma aranha
Toda vez que o jovem Beethoven estudava violino, uma pequena
aranha descia de sua teia e parava em cima de uma mesa, onde
ficava escutando Beethoven tocar. Beethoven se encantava com a

presença do inseto, até que um dia, sua mãe ao ver a aranha se

assustou e esmagou-a. O jovem Beethoven ficou tão desolado, que
parou de tocar violino.

I
I
I

Olha que coisa mais linda!
Garota de Ipanema é a décima-segunda música mais tocada no

•

mundo dos Ultimas cinqüenta anos.

Na próxima semana, trarei algumas curiosidades sobre a maior
banda de rock progressivo do mundo, Pink Floyd. Já esta no

forno.Bom final de semana a todos, e bom feriado e recado aos

amigos;Se forem dirigir não bebam,agora; se forem só beber me
convidem! Grande abraço! ,

Por Eduardo Alves, músico, compositor e professor particular
de violão e guitarra em Jaraguá do Sul. Fone: 3370-6088.

CINEMA De sexta, dia 7/4, a quinta, dia 13/4

CINE SHOPPING BREITHAUPT
JARAGUÁ DO SUL - RUA EMíliO C. JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

Um Plano Perfeito
14hOO - 16h30 - 19hOO - 21 h30 A/O1

Os Seus, os Meus, e os Nossos
13h30 - 15h30 - 17h30I

I
,

OS
2

I
I
I
!

Anjos da Morte
19h30 - 21 h30 T

Selvagem
14h30 - 16h30 - 18h30 - 20h30 OS3

,

O CORREIO DO POVO)

Presidente Lula editoumedida provisoria e liberouR$ 24,4 bilhoes

Alves (PFL), por exemplo, para a construção de um

gasoduto no Amazonas.
Em reunião de avaliação com

os principais ministros na

quarta-feira, Lula decidiu não

fazer mais nenhuma concessão.

"Agora chega", disse o

presidente, segundo relato de
fontes do governo. Lula

decidiu, então, usar medidas

para os ministérios, sendo qli�
o maior contemplado será o da
Defesa, com R$ 1,12 7 bílhãoã
Desse total, a compra e mode�
nização de equipamentos mil}_,
tares consumirá R$ 478 me
lhões. Para o centro de v�
gilância de gripe aviária, a cargo
do próprioMinistério da Defesa,
o governo destinou apenas R$ (l
10 milhões. O programa d�
combate à febre aftosa, a cargb
do Ministério da Agricultursq
ficará com R$ 30 milhões. li;

O segundo ministério que
receberá mais verbas será o dos

Transportes, com R$ 1,08
bilhão. Deste total, R$ 54'{j)
milhões serão utilizados na

- -

recuperaçao, restauraçao e

conservação de rodovias e R1
408 milhões para a construçãõ
de rodovias. O programa dt!

•

habitação subsidiada parà
população de baixa renda,
desenvolvido pelo Ministério
das Cidades, terá R$ 25 milhões

•

e as obras dos vários metrôs em
andamento terão R$ 817
milhões. 'e;

'j

li �
I

(,

•

querra recursos para a

construção de uma ponte em seu

Estado. O senador Antônio
Carlos Magalhães (PFL-BA)
reivindicou recursos para a

Bahia e o líder do PSDB no

Senado, Arthur Virgílio (AM),
condicionou o apoio de seu

partido à liberação de recursos

. '. o

Bandido mais procurado do Rio Grande do Sul é presg
PORTO' Al.EGRE - O bandido

mais procurado do Rio Grande
do Sul, José Carlos dos Santos, o
"Seco", 26 anos, foi preso na,
madrugada de ontem pela Polícia
Civil gaúcha. Chefe de uma

quadrilha especializada eln

ataques a carros-fortes, Seco foi
detido em um posto de combus
tíveis no km 373 da BR-386, em
Paverama, 98 km de Porto

Alegre, na região doAltoTaquari.
A prisão de Seco, ferido nas

pernas e ombro, foi feita por

policiais do Departamento
Estadual de Investigações
Criminais (Deíc), sob a chefia do

delegado Heliomar Franco, após
um tiroteio que durou quatro
minutos. Junto comSeco, também
ferido, foi preso Carlos Henrique
Fernandes, 29 anos. A dupla, que

r»
"'

estavanumAudi roubado, portava
1. '

fuzis AK-47, FAL, balas, pistolas
, I

de vários calibres e também uma
•

,

granada. Após ser medicado no

Hospital de Pronto-Socorro
(HPS), em Porto Alegre, Se�o
prestou depoimento na sede ao

'J
Deic e foi levado para a

Penitenciária de Alta Segurança
de Charqueadas, na região

') �

metropolitana de Porto Alegre;�

•

Suzane Richthofen vai passar a Páscoa presa
, ( ,

SÃO PAULO - Suzane von

Richthofen vai passar a

Páscoa presa na Penitenciária
Feminina Sant'Ana, na zona

norte de São Paulo. Seu

advogado, Mário Sérgio de

Oliveira, adiou para a

próxima segunda-feira o

pedido de habeas corpus em

favor da jovem.Suzane é ré

confessa no processo que a

acusa de envolvimento no

assassinato dos pais, Marísia e

Manfred von Ríchthofen, em
2002. Ela voltou a ser presa na

segunda-feira (10), após nove
meses de liberdade.

De acordo com o advogado,
ele não teve tempo para con

cluir o pedido. O documento só

será entregue na segunda devido
ao feriado prolongado de Páscó�.

,

Mais cedo, ele chegou a anunciar

o horário em que iria ao 7J
(Tribunal de Justiça) para dàr
entrada no recurso. Olivelta

•

•

alega que a prisão é uma "injus-
tiça", "já que ela nunca iria tentar
fugir" e também "nunca fafia
nada contra o irmão [Andreas}".

Na quarta-feira, a Acrimésp
(Associação dos Advogados
Críminalistas do Estado de São
Paulo) pediu que o Ministéiio
Público investigue as condições
a que Suzane foi submetida

,

enquanto permaneceu no DHPP

(Departamento de Homicídios e

Proteção à Pessoa), no centro lie
São Paulo.Ela foi transferida b.a
terça-feira (11) para a Peni'
tenciária Feminina Sant'Ana
(zona norte de São Paulo).
Durante os primeiros dias, ela
ficará em uma cela diferenciada,
sob regime de observação.

ESQUADRIAS DE MADEIRAS
STRAUB LTDA ME Rua Clara Hanemann,
sin, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do SuI, SC,
CNPJ 00.318.135/0001-08, I.E. 252.993.446,
informa o extravio dos blocos deNF's

,

modelo 1 série 1 n° 001 à 200, e modelo 1
série única n° 001 à 500, todos usados, notas
fiscais de entrada, livros fiscais de entrada,
saída, apuração de ICMS, inventário, diário e

razão dos anos de 1994 à 2005.
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jornal americano Tile Christian
ScienceMonitor sobre o problema
também conta casos de

intimidação de xiitas, acusados
por sunitas de colaborar con1 o

governo. "Famílias es tão

vivendo em carros", disse o xiita
,

AbuAli ao jornal. "E como se os

xiitas não fossem seres

humanos."Em outro caso,

moradores de um acampamento
improvisado em Chikook, um
subúrbio de Bagdá, guardam
cartas de militantes sunitas

dando-lhes 24 horas para sair de
suas casas ou enfrentar "o

julgamento de Deus", diz o

repórter do Monitor.Ainda

segundo o jornal, decepcionados
com o que entendem como falta
de ajuda do governo, os

refugiados xiitas de Chikook têm
contado com o apoio do clérigo
xiita Moqtada al-Sadr,

AONU tem uma presença re

duzida no Iraque, mas funcionários
da organização na Jordânia dizem
que já estão tentando obter
recursos de emergência para lidar
com o problema.

•

•

-f

AGÊNCIA ESTADO

� Êxodo começou a se intensificar no fim de
fevereiro, depois do ataque a uma mesquita xiita de

§�rnarra, que detonou uma onda de hostilidades
entre a minoria sunita e a maioria xiita
n'•

,F IRAQUE ' O governo

(l �,aquiano disse que dobrou, nas
�ltimas duas semanas, o número
ge pessoas que deixaram as suas

,

fSlsas para fugir da, violência
sectária que assola o país.De
scordo com os dados fornecidos
à_BBC, cerca de 65 mil pessoas
$aíram dos lugares onde

©loravam por causa de violência,
BJ

�

intimidação ou simplesmente
medo de ser atacadas. No final
de março, esse número estava em
30 mil.

O êxodo começou a se

intensificar no fim de fevereiro,
logo depois do ataque a uma

mesquita xiita de Samarra, que
detonou urna onda de
hostilidades entre a minoria

. onflito étnico deixa ao menos

,10 mortos na Nigéria
,

,

Páscoa judaica é celebrada sob forte seguran, a em Israel
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oi PlATEAU, NIGÉRIA, Conflitos
�.:ptre duas etnias da Nigéria
d�ixaram ao menos 20mortos em

'ÇIiês dias de violência motivada.

por disputas -territoriais na

Província de Plateau (centro),
'I. informaram au toridades
ontem.Ainda não há detalhes
oficiais sobre os incidentes
orridosnacidade.deNamu (100

km ao leste de Abuja), sendo que
a polícia de Plateau se recusou a

�vulgar umbalanço preciso sobre
<gl total de vítimas dos confrontos.
!i,íbs combates tiveram início na
(){Io • '.' o

segunda-feira [10], mas a

()�jegurança foi reforçada e o local

��gora está tranqüilo", declarou
'Richard Chime, comissário de
fi '. ,

13)
,

c,

polícia de Plateau.
Funcionários dos serviços de

emergência afirmaram que entre

20 e30 pessoas forammortas nos

três dias de conflito, mas um

jomallocal estimou o saldo de
mortos emmais de cem.A Cruz
Vermelha não quis especificar o
total de mortos, mas informou

que 38 pessoas ficaram feridas e

mais de 1.200 foram obrigadas a
deixar suas casas em razão da
violência.

De acordo com a imprensa
de Lagos, há vários policiais
entre os mortos. As autoridades

impuseram o toque de recolher
._ A

na regiao entre o por e o nascer

do sol, disseram fontes oficiais.

sunita e a maioria xiita do

Iraque.Desde então, centenas de
pessoas morreram ern incidentes
motivados por tensões

étnicas.Boa parte da migração
ocorre na região da capital,
Bagdá, onde a violência tem se

concentrado.A organização
humanitária Crescente
Vermelho afirma que _está
fornecendo comida e abrigo a

cerca de 2mil famílias em Bagdá.
'VÍDEOS VIOLENTOS -

Centenas de sunitas do sul do

Iraque, onde a população é

como Fallujah, a oeste de Bagdá.
/

A intimidação é muitas vezes

feita por telefone celular, seja
com mensagens ameaçadoras ou
até com vídeos violentos
filmados caiu câmeras

embutidas nos telefones.Um
deles mostra um homem sunita

,

que entrou numa area

predominantemente xiita de

Bagdá ser espancado emorto por
um grupo vestido de preto.Esse
vídeo foi enviado a sunitas com

uma mensagem dizendo que a

pessoa será submetida à mesma
coisa se se arriscar a entrar

naquela parte da cidade.
Mas uma reportagem do

II BREVES •

-

('Oficial britãníco é condenado por
se recusar a servir no Iraque

REINO UNIDO - O primeiro argumentou ern sua defesa que,

oficial britânico acusado de se com base' na legislação
, oDegar a combater na Guerra do internacional, o RemoUnido não
� .Jraque foi condenado aoitomeses tinha autorização para atacar o

láÍe prisão depois de ter sido Iraque. Por isso seu dever era

l'fonsiderado culpado por um .

'desobedecer as ordens de seguir

l�rbunal militar que o julgou por para Basra.O oficial serviu no

B�esobediência, na
o base de Iraque 'em duas ocasiões, mas em

_c{\ldershot, sul dá Inglaterra. junho do ano passado se recusou a

1£9médico e tenente daReal Força retomar. Ele alegou que a invasão

£�érea britânica (RAF) Malcolm do Iraque foi ilegal, porque o país
. "tendall-Smith, que se negou a árabe não havia atacado o Remo

q�,ervir no Iraque por considerar a Unido nem nenhum de seus

?dnvasão do país árabe ilegal, foi aliados.

()Beclarado culpado de cinco Kendall-Smith afirmou na

()flcusações, incluindo a recusa em terça-feira (11), primeiro dia do

o:)yiajar para Basra, cidade do sul julgamento, que tomou

fiP.Faquiano.que serve de base para consciência da "ilegalidade" da

q�s tropas britânicas. guerra liderada por Estados

��. ,Cinco oficiais da RAF Unidos e Reino Unido contra o

,)fjulgaram ontem em uma corte Iraque ernjulho de 2004, dezmeses

j)Jllarcial omédico de 37 anos, que antes de receber a ordem de viajar
- _il;em. dupla nacionalidade, para Basra.

8I�ritânica e neozelandesa. O O oficial deixou claro que, na

(/llilitar também foi considerado sua opinião, o Iraque foi ínvadído
I-dculpado da acusação de não aceitar ilegalmente e continua sob uma

cP treinamento militar para viajar ocupação, para a qual não existe
\

ao Iraque. Kendall-Smith base legal.

. " . . "

majoritariamente xuta, tem se

mudando para áreas

predominantemente sunitas,

ISRAEL, As forças de segu
ranca israelenses estão em

,

alerta por causa do temor de um
atentado palestino de grandes
proporções durante a celebra

ção da Páscoa judaica (Pessach),
que começou na quarta-feira à

noite, ao mesmo tempo que
mantêm uma rígida vigilância
nos territórios palestinos.

Unidades do Exército,
milhares de policiais e guardas
de fronteira foram mobilizados
ao longo da linha de demarcação
territorial COIU a Cisjordânia e

na região de Jerusalém.Os
controles foram reforçados nos

parques e centros de diversão, já
que as festividades de Páscoa
tradicionalmente provocam um

grande fluxo de visitantes.As

tropas israelenses registraram
pelo menos 78 ameaças de
atentados nos últimos dias, 16
de maneira específica.A Páscoa

judaica, que tem duração de oito
dias, celebra a saída do povo

judeu do Egito e a libertação da

escravidão, como é relatado 11a

Bíblia.
••

I
I
I ,
I
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NA IRLANDA

� Expulsão
O Exército Republicano Irlandês
anunciou ontem que mantém
sua política de expulsar
integrantes envolvidos em

crimes, uma exigência para o

prosseguimento do processo de
paz na Irlanda do Norte. "O IRA
não tem responsabilidade por
integrantes que abraçaram
atividades criminosas.

Repudiamos essas atividades e

vamos denunciá-Ias", disse o

grupo em seu tradicional

pronunciamento de Páscoa.O
IRA também pediu aos

gavemas britânico e da

República da Irlanda para impor
à Irlanda do Norte o

cumprimento do Acordo da
Sexta-feira Santa. O grupo
lembrou que o pacto, que prevê
cooperação de católicos e

protestantes, tomará possível a
consolidação de uma Irlanda
unida em prol dos princípios
democráticos e pacifistas,

,
1

NA ESPANHA

� ETA
O grupo separatista basco ETA,
que no mês passado anunciou

,

cessar-fogo permanente, ainda I

tenta tirar dinheiro de corpo- I
rações, disse ontem um em- I

presário espanhol. Se confir- I
mada, a denúncia colocará em

IIrisco as negociações entre o
I

ETA e o governo espanhol, :
avalia' Miguel Buen líder da :

representação basca no Partido ,I
Socialista, que govema o :
país.Du�ant� aA?S, o ETA i
estorquu dlnl;)elro de empresas :
para financiar sua atividade pró- I
independência do País Basco, I

região situada no norte da I

Espanha. :

Dia: 19 de Abril Hucleados das Micro e Pequenas Empresas

NA ITÁLIA
� Impasse
o primeiro-ministro italiano,

,

Silvio Berlusconi, prossegue a I

batalha para impugnar o
resultado das eleições
legislativas, que dão a vitória a

Romano Prodi, denunciando i
fraudes de todo tipo e exigindo a :

verificação de todas as atas !
I

eleítoras da votação."Os :

resultados vão mudar porque
'

há fraudes de todo tipo, em toda I
,

a Itália e com fatos precisos", :

afirmou na noite de quarta-feira !
Berlusconi, após uma reunião !
com o presidente da República, :

I

Carla Azeglio Ciampi. "Falei com:
todos os coordenadores de meu :
partido Força Itália e com

representantes dos demais

partidos. Há erros nas somas,
nos dados, indicações
equivocadas", explicou.

NA ALEMANHA

� Condenado I
Um turco de 19 anos foi
condenado ontem por um
tribunal de Berlim a nove anos e:

,

três meses de prisão pelo
assassinato, em 2005, em
plena rua da irmã, um "crime
de honra" que provocou um

intenso debate na Alemanha
sobre a integração da
comunidade turca.A acusação ,

,

havia solicitado uma

condenação de nove anos e oito
meses de prisão para o autor
dos disparos fatais, Ayan
Sueruecue, o mais Jovem de
três irmãos e menor de Idade
na época do crime.

R$ 22,00 a unidade
Horário: 20h
(Duração Total do Evento: 1 h e 30nlin)

Associados / APEVI/ACIJS , ',0

'

R$ 26,00 Q unidade
Local: Grande Teatro Scar Hão Associados

.

,

R, Jorge Czerniewicz, nO 160 R$ 30,00 a unidade
Ingressos à venda no seguinte local:

Rua Octaviano Lombardi, n° 100
Czernlewlcz - Fone (47) 3275-7024

•

Principais Temas Abordados no Espetáculo
©

Como as empresas têm mantido o foco na satisfação do Cliente.
©

Princípios, processos e pessoas que levam a satisfação e superação das expectativas dos clientes.
©

Estratégias para lidar com as necessidades objetivas e subjetivas dos clientes nas várias etapas de atendimento.
©

Relacionamento com diversos tipos de clientes :os analíticos, os críticos, 'os dominadores, os impulsivos e os indecisos.
© .

Identificação e valorização de comportamentos positivos no atendimento.
©

Competências de pessoas e equipes para o atendimento e satisfação do cliente.
©

,

Manutenção da credibilidade da qualidade dentro e fora da empresa.© o

. A cultura da não aceitação do erro, garantia de processos, aperfeiçoamento continuo e inovação.©
, Processo de padronização e certificação da qualidade, levando à fidelidade dos clientes,
© •

Melhoria de atendimento através da delegação de atribuições, responsabilidades e agilização das decisões.e
© Conscientização e comprometimento sobre o que a empresa espera oferecer aos clientes.

Como as empresas podem oferecermomentos de verdadeira felicidade aos seus clientes.

•

Realização:
o •

• \�("'I'\ 11111""1/(1,\
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FERIADO CRISTAO: DIA PARA MEDITAR

•

,
,

DAIANE ZANGHELINI E
CAROLINA TOMASELLI

.... Confira os horários e

datas das celebrações
de 'paixão e Páscoa nas

Paróquias da região
}ARAGuA DO SUL ' Durante

a Semana Santa acontece a

celebração do maior aeon-
,

tecímento do cristianismo - a

híst6ria da salvação, quando é

'revivido o grande drama da

paixão, morte e ressurreição de
,

Jesus. Essa celebração se inicia

no Domingo de Ramos e tem

seu, ápice no Domingo de

Páscoa, considerado pelos
cristãos um período de

reconciliação, conversão e

revisão de atitudes.
Para o pároco da Paróquia

São Sebastião, Padre Síldo
César da Costa, a Semana Santa
é um tempo de luto e de

comemoração. Durante a

Sexta-feira Santa, os cristãos

realizam o silêncio e a
,

'

abstinência para refletir sobre
a paixão e morte .de Cristo. A

experiência da ressurreição é

�tÇY}'y��a no Sábadç.de, ,A.le,�uifl
e no Domingo de Páscoa.
"Através da caminhada com

�

II MISSAS 'NA REGIAO

CORUPÁ
Sexta-feira
17 h - Celebração da Paixão na

Igreja Matriz
8 às 11 h - cohfissão individual
18h30 - Via Sacra com saída da
Matriz (procissão do Senhor
Morto)
Sábado
19 h - missa .

Domingo
5h - procissão da Ressurreiçã'o,
seguida de missa

DANIEL NEVES
"

Cerimônia do Lava Pés na igreja São Sebastião, que reúniu centenas, fazparte das comemorações da Páscoa

Cristo, na Sexta-feira Santa,
aliviamos as dores e cruzes que

'carregamos diariamente",
explica.

A palavra Páscoa vem do
hebraico pessach, de-

,

nominação da festa anual que
,

pastores nômades .faaiam para"

�iele,Q,ra,r, .a, chegada-da pri-I l �','

mavera, bem ante's,i,a;ê Moisés
liderar os hebreus da fuga do

ano litúrgico, é celebrada

sempre no primeiro domingo
depois da lua cheia do

equinócio de março.
Em [araguá do Sul, as duas

Egito, onde viviam es

cravizados; Como aquele
acontecimento representou a

libertação de um povo inteiro,
os cristãos adotaram o mesmo

nome para designar a festa
celebrada na ressurreição de

Jesus Cristo. A Páscoa sempre
cai entre os dias.ZZ de março e

25 de ábríl e não tem uma data
fixa porque, de acordo com o

.. .,.., .

igrejas cristas com malar

número de seguidores, a

católica, e a luterana, realizam
programação alusiva, .que se

estende até o Domingo de
Páscoa. Confira:

,

Sábado
19h30 - celebração da Vigília
Pascal na Matrlz, na Nossa

15 h - celebração da Paixão
na Matriz e na Comunidade
Santo Antônio, em Primeiro

Braço do Norte
19 h - procissão lurnlnosa

(velas), com saída da Escola
Pedro Aleixo até a Igreja
Matriz

, '

8 às 17 h - confissôes individuais
na Igreja Matriz e na Comunidade
Santo Antônio

Pascal na Igreja MatrizGUARAM'IRIM
Domingo de Páscoa
8 h - missa na Igreja Matriz
9h30 - missa na Capela Nossa
Senhora Aparecida, Bairro Recanto Feliz
10 h - missa do Padroeiro na Capela
Santo Expedito, no bairro, Escolinha

Sexta-feira
15 h - celebração da morte do
Senhor na Igreja Matriz e Capela
Santos Anjos, no Bairro Avaí .'
19 h - Via Sacra e procissão do
Senhorrnorto, com saída da Igreja
Matriz e da Capela Santos Anjos,
com encontro na Estação
Rodoferroviária

MASSARANDUBA
Sexta-feira
10 h - confissão comunitária na

Igreja Matriz, no Bairro Guarani
mirim, e na Comunidade Nossa
Senhora Auxiliadora, no centro

, ,

Sábado Santo
18 h - celebração da Vigília Pascal
na Capela Santos Anjos
19h30 - celebração da Vigília

"

f

Vendas de Pascoarnovrnentam comércio e agradam lojistas
" . '

JARAGUÁ DO SUL - As
, altas temperaturas registradas
nos últimos dias parecem não

ter prejudicado as vendas de
-

chocolates para a Páscoa. E que
na .maioria dos comércios só
restam poucos produtos ou

mesmo gôndolas vazias.

Segundo presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas
(COL), Waldemar Schroeder,
OS negócios registrados pelo
comércio j araguaense ficaram
dentro da expectativa. Porém,
se o frio prometido para este

final de semana tivesse

chegado já no início do mês,
os números seriam ainda mais

animadores,
Além dos estabele-

cimentos especializados em

chocolates, o presidente da
COL lembra que a Páscoa

consegue intensificar as

vendas em outros setores. "As

',' ,

pessoas querem se vestir bem
,

para. os bailes, compram
, ,

, calçados novos ,e produtos
para a ceia de Páscoa", diz.

Para Sérgio, Kucb e n-
. \

becker, gerente de Vendas do

Supermercado Breithaupt, as
li "

metas' da empresa devem ser

atingidas, mesmo com o

calor. Até ontem à tarde,

85% des chocolates com

prados para a Páscoa já
tinham sido vendidos. Esta

porcentagem equivale a

cerca de 80 mil produtos,
comercializados principal
mente durante os últimos
cindo dias.

Mesmo sem o balanço das
vendas para esta .Páscoa, a

vendedora Eliane Castro

explica que a loja onde
trabalha deve ter comer

cializado pelo menos 30% a

mais de chocolates do que no

ano passado. Como na rede

Breithaupt, o movimento
mais intenso de clientes foi
registrado ao longo desta
semana.

,

1

,!
" 'c o""

Agradecemos a todo� os client�s .

e amigos pela conquista do Prêmio
.

Podhiurn e convidamos a todos

para o happy hour que acontece
diariamente das 17 as 20h.

,
,

!Ill MISSAS EM JARAGUA DO SUL

MATRIZ sÃb SEBASTIÃO' r-S-Ã-O-C-RI-ST-Ó-V-ÃO-{A-M-IZ-AD-E-)
(CENTR'O) Hoje (Sexta-feira Santa)
Hoje (Sexta-feira Santa) 15h30 - Via Sacra (Trazer livros
5h - Via-Sacra, caminhada Grupos de Reflexão)
penitenciai para a igreja do 17h - Celebração da Paixão do Senhor
Ribeirão Molha (Trazer velas, Amanhã (Sábado de �Ieluia)
livro Grupos de Reflexão e 19h30 - SOLENE VIGiliA PASCAL
Rádio para acompanhar a Via- - (trazer velas)
Sacra)
8h às 11 h - Confissões
Amanhã (Sábado de Aleluia)
8h às 11 h - Confissões
20h - SOLENE VIGíliA PASCAL
- (trazer velas)
Domingo (Páscoa)
6h - Procissão da ressurreição
e missa de Páscoa
9h - Missa de Páscoa
19h - Missa de Páscoa

SÃO uns GONZAGA (SÃO
lUIS)
Hoje (Sexta-feira Santa)
5h -Via-Sacra, caminhada
penitenciai para a igreja do
Ribeirão Molha (Trazer velas,
livro Grupos de Reflexão e

Rádio para acompanhar a Via

Sacra)
15h - Celebração da Paixão do
Senhor
Amanhã (Sábado de Aleluia)
19h30 - SOLENE VIGíliA
PASCAL - (trazer velas)

NOSSA SENHORA RAINHA
DA PAZ (VilA NOVA)
Hoje (Sexta-feira Santa)
5h -Via-Sacra, caminhada

penitenciai para a igreja do
Ribeirão Molha (Trazer velas,
livro Grupos de Reflexão e

Rádio para acompanhar a Via

Sacra)
Amanhã (Sábado de Aleluia)
17h30 - SOLENE VIGíliA

, , ,

PASCAL - (trazer velas)

Senhora Auxiliadora, no Santo

Antônio e na comunidade de

Braço do Norte

Domingo
8h30 - missas em

Massarandubinha, Santa

luzia, Benjamin Constant

9 h - missa na linha

Telegráfica
10 h - missas em Ribeirão da

lagoa, Braço Seco, Ribeirão

Wilde

,

Para Fabiane Karine
Schmitt já é costume com

prar os ovos de chocolate na

semana da Páscoa. Ela diz que
mesmo com o aumento de

preços, cerca de 30% na sua

opinião, não deixou de seguir
a tradição. Da mesJ]la ma-

.

neira, Samanta Silva decidiu

procurar um supermercado
•

O CORREIO DO POVO

�

SAO BENEDITO (ILHA DA

FIGUEIRA)
Amanhã (Sábado de Aleluia)

•

17h30 - SOLENE VIGiliA PASCAL
- (trazer velas)

NOSSA SENHORA DO
,

I PERPETUO SOCORRO
(CZERNIEWICZ) .

Hoje (Sexta-feira Santa)
5h -Via-Sacra, caminhada
penitenciai para a igreja do
Ribeirão Molha (Trazer velas,
livro Grupos de Reflexão e Rádio

para acompanhar a Via-Sacra)
Domingo (Páscoa)
8h30 - Missa de Páscoa

NOSSA SENHORA DO
ROSÁRIO (RIO MOLHA)
Hoje (Sexta-feira Santa)
5h -Via-Sacra, caminhada penitenciai
para a igreja do Ribeirão Molha

(Trazer velas, livro Grupos de
Reflexão e Rádio para acompanhar a
Via-Sacra)
06h30 - Confissões

Domingo (Páscoa)
8h30 - Missa de Páscoa

PARÓQUIA lUTERANA
APÓSTOLO PEDRO

(CENTRO)
�oje (Sexta-feira Santa)
7h30 - culto alemão com Santa Ceia
,

9h - culto português com Santa Ceia
. Domingo (Páscoa)

•

19h - Culto de louvor

SCHROEDER
Sexta-feira
15h - Ação litúrgica
16h -encenação da Via Sacra,
seguida de procissão do Senhor
morto
8 às 11 - con{issão individual
Sábado
20 h - missa com bénção da

água e do fogo
Domingo
7 h - encenação da

ressurreição, seguida de
procissão e missa de Páscoa

na qumta-feira santa e ad

quirir os produtos.
Quem ainda não zerou sua

lista de compras pascoal,
pode se programar para hoje.
Nesta sexta-feira o Shopping
Center Breithaupt fica aber
to das 8h às 22h. No sábado
o horário de atendimento é

normal. (Kelly Erdmann)

. E.I..agreça Dia e Nolte
Durante, o Dia Você Ul$a a Academia Portátil

Fazendo uso por 30 minutos diários,
• da ACF'deiTIla Po.rtátil, ela combate

jl gordura localizada e tonifica barriga,
,

.' coxa braço e bumbum.
1111 '! A Nol't:e Você usaf"g;hl!�(ll.�� •.. ! O Fluido Térmico ,,.I "'"
, '''''''''''A\'

" , o Flurdo Térmico é um ..

'

''''-\l-' ,

poderoso concentrado dÉ)� ��'l-�e!"Vas medicinalS. que ", ',"

combate a gordura localizada. através da ativaçao
sangulnea enquanto você crorrne,
EM 1 S DIAS você TERÁ OS RESULTADOS POSITIVOS
GARANTIA: Se em 15 dias você 'não ficar 1000/0 satisfeito(a)
com os resultados. pode devolver os produtos.
ACADEMIA + FLUiDO = R.$ 99,00
ATENDEMOS TODO OBRASIL VIA SEDEX A COBRAR
LIGUE GRATIS PARA CENTRAL DE VENDAS

0800 645 4345 1sl3�����TA

,
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VIOLENCIA: TRANSITO FAZ OUTRAVITIMA

•

DAIANE ZANGHELINI

... Carla Pivotto sofreu
Diversas fraturas e

Está internada na

U.T.I do São José

JARAGUÁ DO SUL - A jovem
Carla Alessandra Pivotto, 18

in '.anos, que estava grávida de oito
meses, perdeu a criança e sofreu
fratura exposta no antebraço
direito, no nariz e escoriações no
rosto, boca, quadril e pernas,
além de suspeita de fratura na

perna direita. Tudo porque a

jovem atravessava na faixa de

pedestre da rua José Theodoro
Ribeiro (frente à loja Pink Shop),
bairro Ilha da Figueira, quando
foi atropelada por um rapaz não

habilitado, que também não

prestou socorro.

Na'tarde de ontem, I.O.S., 16
anos, saiu de casa pilotando sua

motocicleta Honda/CG 125
L placas LWZ3 207, de

Guaramirim, quando lembrou

que tinha esquecido umDVD no

local. Ao retornar para a

residência onde morava com a

l} .. namorada e o fllhodela, localizada
na rua Santilia Pures Rengel, nO
175, Ilha da Figueira, I.O.S.
desrespeitou as normas de
trânsito e não deu a preferência
para Carla na faixa de pedestre,
causando o acidente. Após o

atropelamento, I.O.S. contou
para a namorada Edésia Machado

•

!

Polícia Militarprendeu em flagrante EdésiaMachado Rosa (algemada) suspeita de tráfico de drogas

Rosa, 55, costureira, sobre o

acontecido. Preocupada, ela
mandou omenor de idade sair de
casa com amotocicleta e ligou para
a Polícia Militar para avisar que o
veículo fora roubado.

De acordo com o sargento
Rafael Waldemar da Rosa, a

polícia suspeitou que o roubo da
motocicleta seria armação porque·
Edésia já tem várias passagens

pela polícia por tráfico de drogas
e está em liberdade condicional.
A PM constatou que a costureira

,

. telefonou vários minutos depois
do atropelamento após ouvir as

testemunhas, que relataram as

características da moto e o

horário em que o acidente

aconteceu.

Ao realizar uma revista na

casa da costureira, os policiais
encontraram duas pedras de

crack, uma bucha de maconha,
uma pedra de cocaína, vários
celulares, munição de calibre 12
e de 38 e equipamentos suspeitos
de receptação, que não tiveram a

origem comprovada. Parte das

drogas for localizada por cães

farejadores. Diante dos fatos,
Edésia confessou que o

namorado atropelou a garota e

revelou onde ele estava

escondido.

Após prestarem depoimento
na Delegacia da Comarca, a

costureira e o menor de idade

foram presos. I.O.S deve

responder por crime de trânsito,
pois dirigiu sem habilitação,
não deu preferência na faixa de

pedestre e não prestou socorro.

''Amorte da criança que a jovem
esperava pode ser um agravante,
se o juiz considerar homicídio",
ressaltou. Já Edésia deve

responder por falsa comuni

cação de crime e posse de drogas.
A motocicleta'do menor de

idade, que não está no nome

dele, está apreendida na

Delegacia da Comarca. Até o

fechamento desta edição, a

jovem atropelada permanecia
internada na U.T.I do Hospital
São José, em estado grave.

.

Semáforo no vermelho: é hora do fogo e dos malabarismos
JARAGUÁ DO SUL - Quem

transita pelas ruas do centro já
deve ter se surpreendido, em
alguma tarde ensolarada, com a

animação de um jovem com

cabelos coloridos e malabaris
nas mãos. A cada sinal de
trânsito que se fecha, ele

aproveita os poucos segundos
que tem para mostrar

,

motoristas a arte

malabarismo.
O homem de, 28 anos,

trabalha há quatro nos

semáforos j aragúaenses e

quando sente, no bolso, "que
está batido", procura outros

municípios da região. Para
Edson Luis Ramalho, a vida
errante é o suficiente para

garantir seu sustento mensal.

Além disso, o malabarista diz
,

que "gosta de ter liberdade". "E
meu direito de ir e vir", enfatiza.

Homem de circo, ele
também é equilibrista e,

literalmente, cospe fogo. No dia
em que a reportagem de O
Correio do Povo acompanhou
seu trabalho, estava com os

lábios queimados porque, na

noite anterior, havia feito um
\ show no semáforo na Rua Max
Wilhelm.

O malabarista lembra que é

proibido trabalhar des ta
maneira. Entre as inúmeras

histórias que tem a contar,
lembra de uma em especial. Há
meses, quando apre-sentou o

número de malabaris em

[oinville, foi preso. ''Até tiraram

a minha roupa", explica. Em
Balneário Camboriú, ficou dois
dias encarcerado e nos

municípios de Blumenau e

Brusque nem tenta mais;
porque existe fiscalização.

Mas, Edson diz que mesmo

assim gosta de ser malabarista.
A maioria das pessoas o ajuda e

o valor é variado. "Tem gente
que passa e dá R$ 1 ou R$ 0,50.
O que mais ajuda é quando
param e pedem para fazer shows

,

e festas infantis. E mais

divertido", explica. Quando
isso acontece, seu salário
mensal ganha um significative
acréscimo. Do contrário, Edson
contabiliza de R$ 350 a R$ 400
por mês. Valor que corresponde
a três horas diárias de trabalho.

DANIEL NEVES

Malabarista ganha R$ 400 por
mês trabalhando 3 horas/dia •

•

Tempo muda na tarde de sábado e exige cautela no litoral
}ARAGuÁ DO SUL - Para

quem programa aproveitar o

feriado de Páscoa nas praias da

região, a metereologia traz·

notícias animadoras, apenas até
,

.

sábado. E que segundo espe-
cialistas, o tempo fica instável,
trazendo chuva, ventos fortes e

queda brusca de temperatura, a
partir da tarde do dia 15.

De acordo com o

metereologista Alessandro
Barbosa, uma frente fria se

aproxima de Santa Catarina e

promete nublar o céu claro visto.
nos últimos dias. Além disso, o

calor vai embora e os
,

Como conseqüência, o mar fica
revolto, tendo possibilidade de
ressacas em todo o litoral do
Estado. Segundo Barbosa, o sol
volta a brilhar na segunda-feira.
Porém, o tempo continua

instável e as temperaturas
baixas. (Kelly Erdmann)

.

termômetros devem registrar
de sete a dez graus a menos do

que os quase 30° sentidos ao

longo da semana.

A expectativa é que as

trovoadas tragam também
ventos de até 80 krn/hora.

•

c
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Morte
Um homem foi encontrado morto, na tarde de quarta-feira, na Rua José
Rumpf" Bairro Vila Nova. O Sr. P.B. de 41 anos, era andarilho e as vezes

prestava pequenos serviços, na quarta ele estava roçando um terreno
da comunidade. Há indícios de que ele, quando estava trabalhando na

parte a�a do terreno teria caído do barrando, em cima de um ferro de

construção, atingindo perto do pescoço. Sr. P.B. ainda conseguiu se

arrastar por mais 8 metros para pedir socorro, mas veio a falecer.

\

Furtos
Dois veículos foram furtados na

,

noite de quarta-feira, na Rua

Leopoldo Malheiro. Um VW/Santana
de Jaraguá do Sul e VW/Gol de
Guaramirim.

Queda de moto
,

o motociclista L,H. 42 anos,
transitava pela Rua Bertha

Weege na quarta-feira,
quando uma outra moto
cortou sua frente, ele perdeu
o controle do vefculo e caiu,
sendo depois levado ao

Pronto Socorro.
Furtos de Bicicleta
Furtada uma bicicleta marca Fisher,
cor preta, modelo tropical feminina
que estava estacionada no

bicicletário da Escola Roland Harold
Dornbusch, na tarde de quarta-feira.
Também furtada na segunda-feira à
noite, uma bicicleta marca Tropical
modelo feminino na cor vermelho,
que estava estacionada e cadeada
na frente do Shopping Breithaupt.

,

O golpe da

promoção
o Sr. A.G, 35 anos, recebeu
uma ligação na tarde de

quarta-feira, em que a

pessoa se identificou como
sendo Marcos Paulo, que
falava em nome da

,

Operadora Brasil Telecom,
Casas Bahia, SBT e Nestlé,
afirmando que ele tinha sido

contemplado com uma 1V
29 polegadas, um
computador, uma mobília de
cozinha Italiana e oito
celulares Nokia 3520. Mas
que para continuar na

promoção teria que comprar
vinte cartões telefônicos no

valor de R$ 20,00 reais caca
O Sr. A.G. comprou os

cartões e passou os códigos
pelo telefone para o homem,
que depois pediu para ele

comprar mais 40 cartões,
então ele desconfiou que
fosse um golpe e não entrou
mais em contato com os

estelionatários.

•

Arrombamento e furto
,

Arrom�da a porta dos fundos de
uma residência, no final da tarde de

quarta, na Rua Martha Paul Winter,
Bairro Baependi. O bandido furtou
um notebook, um relógio Agualand
e cerca de R$ 1,300,00 em dinheiro.

Porte de arma
Detidos dois irmãos por porte de
arma e ameaça, na quarta-feira à
noite,' A polícia foi chamada na Rua
Paulo Voltolini, Bairro Ribeirão
Cavalo, e levou para a Delegacia os

dois irmãos um de 20, outro de 27

anos, juntamente com as armas,
uma de fabricação artesanal,
calibre 28 e um revolver calibre 38,
marca Rossi, as muniç,ões das
armas estavam intactas.

,

• CP JURIDICO

,
, ,

I

Registro civil pode ser alterado se o sobrenome do pai causa insatisfação e

lembrança de rejeição e abandono, O entendimento é da 7a Câmara crvel do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que acolheu o pedido de retirada de
sobrenome paterno feito por uma jovem,
A autora da ação alegou que manter o nome representava constrangimento,
desconforto e abalo emocional, porque foi abandonada pelo pai na

adolescência, Também sustentou que o Tribunal de Justiça gaúcha deveria
julgar o caso levando em consideração as razões íntimas e psicológicas.
O relator da questão, desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, acolheu os

argumentos. Para ele, o abandono e a ausência paterna no mais importante
momento da visa são razões juridicamente relevantes para "ensejar a supressão
judicial do sobrenome paterno e não podem ser desconsideradas pela simples
aplicação do princípio da imutabilidade". '

"São dois os valores em colisão: de um lado, o interesse público de
imutabilidade do nome pelo qual a pessoa se relaciona na vida civil; de outro,
o direito da pessoa de portar o nome que não a exponha a constrangimentos
e corresponda à sua realidade familiar", considerou o relator.
A 7a Câmara autorizou a modificação do nome em todos os documentos
civis da jovem. Acompanharam o voto do relator o desembargador Ricardo
Raupp Ruschel e a juíza convocada Walda Maria Melo Pierro.
De acordo com o advogado Lucas Fajardo Hildebrand, do Machado, Meyer,
Sendacz e Opice Advogados, "a decisão de fato corresponde às correntes
mais avançadas na disciplina da alteração do nome civil. A própria Lei de
Registros Públicos prevê que, mesmo após um ano contado a partir da
maioridade, a pessoa pode requerer a alteração do nome; se comprbvar justo
motivo e desde que ouvido o Ministério Público a respeito, Interessante também
anotar que o tribunal gaúcho, nesse caso específico, perfilhou um
entendimento que vem se destacando no próprio Superior Tribunal de Justiça,
cujas decisões têm adotado uma interpretação mais liberal nessa matéria, de
modo a considerar que violações aos direitos da personalidade justificam a

supressão do sobrenome advindo do ascendente que tenha um histórico de
abadono moral e material na relação com o filho."

Romeo Piazera Júnior, advogado na Cassuli Advogados Associados, reproduz
artigo publicado na Revista Consultor Jurídico, de 13 de abril de 2006.

Sem nome do pai
Filha pode tirar sobrenome do pai que a abandonou
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• LINHA DE FUNDO

Superioridade?
o primeiro trecho da matéria do

jornal espanhol diz o seguinte:
"Confirmando que o Brasil,
como dizem os seus próprios
jogadores, estão a anos luz da

Europa, distante ainda mais, da

Espanha". Dentro de quadra
eles mostraram ser melhores,

,

pois conquistaram os dois
últimos mundiais de Seleção e

de Clubes. Mas esse

comentário foi de uma

infelicidade sem tamanho, '

demonstrando preconceito
contra nós brasileiros.

Caso Bagé
Suspenso temporariamente, o goleiro Bagé nem viajou para o

{ interior do Paraná para as duas primeiras partidas da Malwee na

Liga Nacional. O camisa 1 da Malwee está proibido de jogar até o

julgamento, que ainda não tem data para acontecer. Segundo o

supervisor técnico da Malwee, Kléber Rangel, o clube espera a

resolução do STJD da Confederação Brasileira de Futsal para então
tomar alguma providência. "Por enquanto não temos o que fazer.
Vamos esperar uma posição da CBFS para então tomarmos alguma
posição". Enquanto ele não jogar, o gOleiro da equipe sub-20,
Dudu, fica na reserva de Donny. "Temos conversado com o Bagé
e ele vem mostrando tranqüilidade", disse ainda Rangel.

Desorganização?
o senhor Ignácio Vicente foi
muito infeliz nos comentários

que fez sobre a organização
do Torneio Intercontinental. Ele
chegou a citar que a torcida
tinha livre acesso à quadra,
coisa que não aconteceu. Mas
ele esqueceu de dizer que ele
mesmo liberou que uma

jornalista espanhola
acompanhasse a partida final
de dentro da quadra, sendo
que ela estava liberada
apenas para fotógrafos e

repórteres da televisão.

Preconceito
o que foi nítido é que existe
um preconceito contra os

'

brasileiros. Nós aqui não
vimos nenhum problema
maior de organização e muito
mesmo com a assessoria de

imprensa, como Vicente
também disse na entrevista.
Tanto que não tivemos

problemas maiores para
mandar as matérias, sempre
depois de cada partida.

Aliás
o ar de superioridade dos jor
nalistaS espanhóis e do próprio
Vicente durante a competição foi,
nítido. Nós brasileiros
estamos acostumados a nos

ajudar em todos os momentos
e sempre recebemos bem os

nossos visitantes. Show de

antipatia deram os espanhóis,
inclusive os jogadores que'
trataram mal alguns
torcedores e a imprensa daqui.

CBFS rebate críticas sobre a

organização do Interclubes
DA REDAÇÃO - O jornal

espanhol Sport divulgou, no
último dia 11, uma entrevista

com Ignácio Vicente, diretor da
organização desportiva da
LNFS (LigaNacionalde Futsal),
em que o dirigente critica a

organização do 3° Torneio
Intercontinental de Clubes. O
espanhol criticou a arbitragem,
a sala de imprensa e a segurança
e afirmou ainda que o Brasil esta
a anos luz da Espanha.

Em um comunicado oficial
emitido ontem, a CBFS

(Confederação Brasileira de

Futsal) disse que estranha, e

muito, o comentário "carregado
de preconceito" de Vicente.

Segundo a entidade brasileira, o
espanhol veio três dias antes do
início do torneio justamente para
ajudar a organízar, já que o mesmo
tem urna grande experiência em

competíções européías. Vicente
chegou a aflrmar que Ç\

Qrganiz€lção foi "um caos".
Na entrevista, Q dirigente

espanhol alegou que a

arbítragem foi um desastre. A
CBFS entende que isso não

ajuda em nada. "E mais, l10S leva
a pensar que o Boomerang
Interviú conquistou O título
graças às falhas de arbítragem.
Tiraram todos os méritos

esportivos da equipe", diz o

comunicado da entidade

<'

brasileira.
Vicente também criticou a

Arena Multiuso de Brusque,
principalmente pelo fato de se

vender bebida alcoólica ou se

fumar nas arquibancadas.
"Pelo que os dirigentes da
CBFS já viram em outros

países, que não cabe agora
discutir nem mencionar, o

ginásio de Brusque está entre

os melhores do mundo",
informou o comunicado.

Sem contar que o Brasil
está no processo bem
adiantado para informatizar
toda súmula do futsal, pioneiro
na modalidade. Ignácio
Vicente omitiu em suas

declarações, não sabemos o

porquê, o fato de que os

internautas, acompanharam
.em tempo real o que estava

ocorrendo ern quadra durante
as partidas pelo sistema que
batizamos como "Súmula On.
line". Todas as marcações na

súmula de Jogo e os principais
lances foram narrados ao vivo.

Se formos comparar, no

Intercontinental do' ano
passado em Puertollano não

houve sistema semelhante.
Por fim, eles levantaram a

questão da jogada do goleiro
Bagé, afirmando que o atleta
será punido dentro do
regulamento do STJO.

NÃO COMEÇOU BEM: DERROTA NO PARANÁ
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JULIMAR PIVATTO

� Equipe tentou uma

reação no fim da

partida, mas não
. evitou a derrota

•

CASCAVEL (PR)/JARAGUÃ
DO SUL - Ainda sentindo a

derrota na final do Torneio

Intercontinental, a Malwee
estreou com derrota, ontem à

noite, na Liga Nacional.

Jogando fora de casa, os

jaraguaenses perderam por 4x3
e agora se preparam para a

segunda partida da competição,
na segunda-feira, às 191115,
contra Umuararna, 11a casa do
adversário. Este jogo terá a

transmissão ao \'i\IO da SparTV.
Os gols da Malwe e foram
marcados por Dimas, Xoxo e

Valdin, COll1 Dodô, Rafael, Dudu
e Ricardinho fa.endo para os

paranaenses,
Para 6 fixo Chico, o time

sentiu ainda a derrota do
Mundial. "A gente entrou muito
sonolento. Ternos que colocar
na cabeça que o Mundial já
passou e vamos recuperar nossa

auto-estima dentro da quadra".
O jogador também reclamou da
arbitragem paranaense,

principalmente no segundo
tempo.

"Eles deram muitas faltas
� ..

que nao existiram, como uma

do Jonas nomeio da quadra (que
resultou no terceiro gol de
Cascavel). Mas não podemos
colocar a culpa neles",
comentou. O camisa 8 Leco
também disse que é hora de

esquecer o Mundial e pensar
na Liga Nacional. "A gente

,

teve que correr atras o tempo
todo. Parabéns para o Cascavel

que soube administrar a

partida" .

O JOGO - Empurrado pela
, torcida que lotou O ginásio, o

Cascavel conseguiu abrir o

placar aos 2'54", com Dodô. A
Malwee pressionou durante a

maior parte do primeiro tempo,
perdendo muitos gols. O

empate saiu aos 4'25", com

Dimas. Depois do intervalo, o
time da casa voltou mais

consistente em quadra e fez o

segundo aos 3'47", num chute
indefensável de Rafael.

Aos 13'28" Dudu fez o

terceiro em cobrança de tiro

livre. Cascavel ainda: ampliou
aos 15'56", depois de um belo
chute de Ricardinho. AMalwee

.

partiu para cima para tentar o

empate e esbarrou,' por várias

De férias, Igor comemora os

dois títulos no íutsaíítaüano
JARAGUÃ DO SUL - Depois de

uma temporada no modesto
. Verona, o jaraguaense Igor

"

Tarnawski resolveu mudar de
clube e deu certo. Em seu primeiro
ano no Canottieri Belluno, o pivô
de 23 anos conquistou a Copa da
Itália e a Liga Italiana da Série B,

.

conquistando a ascensão para a

Série A2. De quebra, foi o vice

artilheiro da equipe com 51 gols,
,

dois amenos que Eder Salomão.
"Eu fiquei três jogos fora, enquanto
ele participou de todos", lembrou
ojogador.

Igor chegou segunda-feira em
[araguá do Sul e curte férias até

agosto, quando retorna para o

início da Série A2. Sua equipe
conquistou o campeonato com

cinco rodadas de antecedência e

terminou com vantagem de 19

e

!

pontos em relação ao segundo
colocado. "Nosso time está entre

o nível médio e alto e temos

grandes chances de ficar entre os
.

cinco melhores e disputar os play-
offs", disse o jaraguaense.

Sobre seu futuro, ele espera

chegar aos 25 anos, quando fica
dono de seu passe e aí vai pensar o .

melhor caminho. Como tem cida
dania italiana, Igor não esconde a

vontade de defender a Seleção
Italiana.' "O futsal na Itália está

crescendo bastante. Se tivesse

maior facilidade para os brasileiros

conseguirem a cidadania, o inter
câmbio seria fortalecido e, conse-

. .

'

.. "

quentemente, crescerIa mais .

Mas agora ele prefere descansar e
matar a saudade da' família.
"Estava com saudade da comida e

do clima do Brasil", comentou.
,

DIVULGAQAQ
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Igor (centro) foi campeáo nas duas competiç6es que disputou
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Malwee, do ala Márcio, ainda não esqueceu a derrota noMundial

vezes, nas boas defesas do

goleiro Brigadeiro. Faltando
2'30", Xande entrou como

goleiro linha e a tática deu certo.
Aos 17'48", depois de uma bela

troca de passes, Valdin
diminuiu. '14 segundos depois, �)
Xoxo fez-o terceiro, mas não foi
o suficiente para evitar a derrota
na estréia da Liga Nacional.

Luis Kreyssig fala sobre sua

primeira temporada em Portugal
DIVULGAÇÃO
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Luis Carlos ainda não sabe se volta ou não para Portugal

JARAGUÃ DO SUL - Depois
de seis meses em terras

portuguesas, o jaraguaense Luis
Carlos Kreyssig, de 20 anos,

avaliou positivamente sua

primeira temporada no 'Kairos,
clube que fica na Ilha de São.

Miguel, no arquipélago de

Açores. "Foi Ulna experiência
maravílhosa, Tudo que eu passei
e que eu aprendi é bom para
crescer na vida e 110 esporte",
avaliou. O clube ficou entre os

oito melhores do Campeonato
Português da Série A2 de
Voleibol, uma espécie de segunda
divisão.

.

"Tivemos azar no primeiro
jogo do play-off. Terminamos a

primeira fase em segundo lugar
e, com a derrota na segunda fase,
ficamos para disputar entre
quinto e oitavo lugar, Nós

,
•

tínhamos time para ser campeão", ;:
comentou o levantador. :::

."

i
"Acontece que a competição é·::

.'

muito equilibrada e perdendo um "

jogo você já cai na classificação ou :�
"

pode ser até. eliminado", disse '�
"

ainda. ;,
"

Sobre adaptação, Luís. disse �
;:

que não teve muitos problemas. :�
"No Início demorava para �

�
entender a língua, porque eles j
falam muito rápido, Já o clima é ::
um pouco mais frio que aqui por
causa do vente do mar. Mas no

continente pegamos temperaturas
muito baixas", lembrou, Se vai
voltar ou não, ele ainda não "

i

decidiu. O convite já foi feito. "Pedi .

um prazo para dar a' resposta ,:'

porque minha mãe está com urn

problema de saúde e eu quero
.

esperar elamelhorar Mas acho que
vou voltar", comentou,

"

'J
"

•

"
,.
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"

,
,

"

No próximo dia
15, o fofinho
Ayrtol1 Roberto
completa seu 1 Q

aninho junto com
a mãe Carin, Os
padrinhos Keko e

Rosangela e sua

priminha Larissa
desejam
felicidades

Par Daniele Santos
recencaocorrelodopovoconeumo.corn.br

'�(enviar fotos até Quarta às 12h
,

,

'

,
"

• I
"

"
' ,
,

, "
, ,

\ .

• ,

,

•

,

A mamãe coruja
Vânia manda um
super beijo para
sua filha fofuxa

luiza'EJena com
10 meses

"

"

�
,
"
.;

"
,.

,<
•

,

-

.'

•

,

\ o gatinho
Ruan Gabriel
Kuntz, completa
seus 6 aninhas
com muita

alegria no

próximo dia 16.
Parabéns dos
pais Gerson e

lenita, do
irmão Erorn e

do tio César

,

�
,

�
"
, ,
"

J
"

'!
"
,
,
,

,.,
, ,

"

�
"

:,
'J
"

,

"
,
,

•

,

,

I

,

,

,

•

,
I
I
I

,
,

•

•
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��NOVO CLIPE
Pitty, que toca no Rock in
Rio-Lisboa em maio e junho
deste ano, esteve no Centro
de São Paulo para gravar o

clipe da música "Dejá Vu", de
seu novo album "Anacrônico". O
filme em preto e branco faz
alusão ao conto-de-fadas "O

. Flautista de Hamelin" e

mostra uma marcha de pessoas
apáticas seguindo a cantora e

seu som. A gravação
durou 14 horas e

mostra personagens
comuns e pouco
retratados.

• NOVELAS��MENINA
Há rumor-s de que o

bebê de Angelina Jolie é
uma menina, segundo a

revista People. Antes de
,

viajar para a Africa, a
bela teria feito um pit
stop em uma loja de

roupas para bebês em

Paris e comprado parte
do enxoval incluindo'
vestidinhos. Uma fonte
da revista ainda diz ter

> GLOBO -18H

Sinhá Moça
Martinho avisa o Barão que o Cavaleiro
soltou os escravos da Fazenda Sete
Quedas. Mário e seus amigos dizem ao

Delegado que querem ajudar a capturar os
escravos. O Capitão se dá conta de que os

escravos não foram na direção do
Quilombo e avisa a seus homens que eles

seguirão a direção contrária no dia

seguinte. RicalJlo comenta com Rodolfo

que Medeiros, o dono das Sete Quedas, irá
. à falência se não recuperar os escravos. O
Barão convida Rodolfo para passar alguns'
dias na fazenda, na esperança de que ele

possa reconquistar Sinhá Moça .

,
, ,

"

•

escutado a atriz contar
"Nós achamos que é > GLOBO -19H

Bang Bang
Úrsula conta para Zoltar que Lobo finge ser

Harold para fazê-lo ser detestado por toda
a cidade. Zoltar tenta obrigar Úrsula a .

contar a verdade a Yoko. Diana e Ben
começam a btlgar em sua cabine, mas
logo se beijam. Jake se Insinua para
Mercedita, que fica abalada, mas não dá o

braço a torcer. Jordan nocauteia um

funcionário do trem e veste as roupas
dele. Yoko tira todas as coisas de Harold
de dentro de casa, deixando-o arrasado. O
trem pára, pois alguém puxou o freio de

segurança. Diana percebe que Júnior
sumiu e o trem volta a andar. Começa uma

tempestade de areia em Albuquerque .

Harold vê Bullock andando na direção do
redemoinho de areia e tenta impedi-lo, em
vão. Ben encontra Jordan com o bebê,
mas consegue recuperá-lo com a ajuda de
Jake. Zoltar revela para Tábata que Marilyn
é sua mãe. Ben e Diana são confundidos
com dois nobres .ingleses ao chegarem a

•

um hotel. Ben diz que Jake e Mercedita
são os criados dele e de Diana� Harold
encontra Baby Face em sua casa e Yoko
conta que foi ela quem o convidou. Ben e

Jake ficam encantados por uma mulher
chamada Samanta. Samanta liga para
Vegas e garante que vai conseguir pegar
Júnior.

. -

uma menina, mas nao

temos 100% de certeza".

I
-

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br.

DANIEL NEVES ,

fi PARABENSIMúsica
O violonista Marcus Llerena e a

soprano Rosenete Eberhardt

apresentam no próximo dia 19 de abril,
às 19h10min, no auditório da Unerj, o
concerto didático 'O violão através dos

tempos - Da renascença ao

conternporâneo'. A entrada é gratuita.O
concerto tem duração de cerca de 50
minutos e mostra a presença do mais

popular instrumento d- -oruas através
dos tempos, através d. eças eruditas a

populares, de autores consagrados na'

história da música e composições de
artistas ainda vivos. Concertista com

atuação consagrada no Brasil e exterior,
Marcus Llerena diz que o trabalho
ainda é pouco conhecido aqui na região
Sul, reservando ao público acadêmico

um repertório que agrada todos os gosto
pela qualidade sonora e riqueza de

informações.

. Aniversariantes do dia
Isolde Lenzi
Verônica Winter
Maicon Luiz Brás
Talina Machado ,

Michelle Michels
Amanda da Costa
Geórgia M. Rossweiler
Bruna Giovanelle
Eduardo Baumann
Pedro P. M. Cardoso
Juraci Satler

. Regilene Hinsching
Valdir Klein
Rafael Niewinhoss
Ederson Engel
Ivan A. Garrafla > GLOBO - 21H

Belíssima
,

Informativo Paroquial Júlia diz para Mary que criará uma linha de

lingerie com o nome dela, se voltar a ser

presidente da Belíssima. Mary fica
encantada com a idéia de Júlia, mas pede
um tempo para pensar. Gigi garante a

Mary' que André vai lhe passar a perna se

ela confiar nele. Vitória tenta ir embora;
mas André impede e a beijo, deixando-a

•

perturbada. André briga com Erica e ela

pega o carro para sair atrás de Vitória.
•

Erica alcança Vitória e bate na traseira do
•

carro dela. Alberto liga para Rebeca no

meio da noite. Mônica acorda e pergunta
com quem ele está falando. Érica perde a

direção de seu carro e bate mais uma vez.

,

SABADO
1 9HOO- Matriz

17H30-R. da Paz
Os proprietários da Gráfica Rápida Speed Press, Carlos Peixer e Ieda Marisa Sedrez, junto
com a filha Daniela Peixer Pereira, comemoraram os 10 anos da empresa na última quarta
feira, 12. Os clientes e amigos foram presenteados com lembranças de Páscoa

1 9HOO- S.Luiz Gonzaga
19hOO- Perp.Socorro

DOMINGO•

Curupira Rock Club
Os ingressos para o show da banda
Garotos Podres (SP) já podem ser

adquiridos. Quem quiser garantir a
entrada por R$ 15, encontra os

ingressos em Jaraguá do Sul Schroeder,
Joinville, Blumenau e Guaramirim. Os

pontos de vendas estão disponíveis no
site www.curupirarockclub.com, O
show acontece no dia 21 de abril, no
Curupira Rock Club. A abertura da
noite fica por conta das bandas
Adversor (Schroeder), Rejects (São
Bento Do SuI) e Lust And Luxury
(Blumenau).

06hOO-Matriz
StudioFM
O diretor da Fameg, Balduino Raulino, é o convidado desta semana do programa
Studio Atualidades Entrevistas, que vai ao ar neste sábado, dia 15 de abril, das
07h30 às 8 horas, na Studio FM (99,1). O programa é apresentado por Albino Flores
e Fabiana Machado. O entrevistado que já foi vereador e secretário de cultura,
esporte e lazer de Jaraguá do Sul vai falar sobre sua atuação na área educacional e

política, Schützenfest, fundação da Fameg, cursos e projetos futuros, entre outros

assuntos.

09HOO-Matriz
19HOO-Matriz
08H30- Molha

08H30-S.Cristovão

,

� SST - 181130

Rebelde
Igreja Evangélica
Luterana do Brasil

PARÓQUIA EBENÉZER BARRA I
ILHA DA FIGUEIRA I RIO DA LUZ

BARRA EBENÉZER
DIA 14 Sexta-Feira-Santa - 8:30
DIA 16 Domingo de Páscoa. 8:30

RIO DA LUZ SALVADOR
DIA 14 Sexta-Feira-Santa 18:00

Informações Tel.: 3376 3625

Furioso, Leonardo parte para cima de
Roca pols acredita que foi ele quem
gravou o que aconteceu com Celina e

ainda exibiu a fita diante de todo o grupo.
Pílar sai em defesa de Roca e diz que ele
esteve o tempo todo com ela fazendo uma

reportagem sobre suas férias. Pascoal
convoca os pais para informá-los que os

alunos o presentearam com um busto e

que dentro dele havia uma bomba. Um

agente diz que o busto está vazio. Roberta
diz aos pais que o professor Pascoal
castigou a todos porque alguns colegas
sofreram um acidente durante o tempo
livre.

CD
Em dezembro de 2005 Marcus Llerena lançou seu sexto CD, intitulado "Levanta
Poeira", pelo selo Music & Arts. Programs (CalifórnialEUA) e também o CD
Germânia com a soprano Rosenete Eberhardt. Em janeiro deste ano, os dois artistas
realizaram turnê de concertos por quatro países europeus.

,

• HOROSCOPO
r

Aries 20/3 a 20/4
Não se preocupe, não irão deixá-lo sozinho, não
tem como. Ainda mais que é a época do seu

aniversário. Mas se algumas pessoas esque
ceram, não fique pirando, refresque memórias.
Todo mundo anda meio atarantado, inclusive
você ... Que, aliás, vive esquecendo datas e

•

outras coisas importantes. Isso mesmo, ariano,I

uma boa risada afasta qualquer nuvenzinha.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Não dê passagem pra melancolias. Em vez

disso, pegue a estrada com aquele alguém.
Desligue a cabeça e o celular e aprecie a paisa
gem. A Lua está Cheia, assim como o seu co

ração. Um ficante pode se tornar em algo mais
sério ou você poderá estar se sentindo_espe
cialmente próximo do seu parceiro ... Profundi
dade e intensidade: não é melhor assim?

Libra 23/9 a 22/10
Um tanto quanto aéreo você é, a gente sabe.
Mas também tem seu lado gregário, adora as

gentes e seus burburinhos. Então por que não
abrir o feriadão com a chave de prata oferecida

pela Lua Cheia e dar um trato na vida social?
Procure os que lhe são caros, escancare o

coração. Promova o encontro, a celebração do
. bem-querer.

Câncer 21/6 a 21/7
Use suas artes e manhas e provoque a sede
até não poder mais, depois mergulhe no rio da

paixão e revele seus encantos para quem vem

lhe cercando por todos os lados. Ah, não se

faça de ingênuo, você sabe de quem se trata e
. já enxergou de longe as segundas e primeiras
intenções. Confesse que está louco para ser

mimado ...

> RECORD - 19h15

Prova de Amor
Clarice diz para Diana que ninguém pode
saber que a nova prova-contra Lapa será
anexada ao processo por conta do X 9 da

delegacia. Diana e Júlio assistem o OVO
com a confissão de Lapa. Joana e Felipe

.

falam da briga dele. com Marco. Hélio tem
uma conversa séria com Marco sobre a

briga com Felipe. Ele confessa que pensou
em demitir Marco, mas vai pensar melhor.
Cadu abraça Teresa. Gabi e sua banda

chegam na casa de Teresa. Lapa, Gerião e

Murilo preparam as armas.
.

,

, '

i
•

I

Aquário 21/1 a 18/2
. J

Sem legendas.-E quem disse que precisa?
Você sabe que para dar forma visível aos võos
da imaginação e da crlatlvídade não são
necessárias muitas firulas. Ainda mais quando
a linguagem falada tem a ver com essas ondas
que vêm lá do seu íntimo. Relaxe e curta,

. aquariano: você vai conseguir decifrar as
charadas sentimentais que se apresentarem.

Escorpião 23/10 a 21/11
Se dê um desconto, escorpiãozinho. A Lua
transita pelo seu signo levando-o numa nova

onda de emoções. Se está difícil se expressar
pelas vias habituais, esqueça as palavras e.

parta pra pantomima, língua dos sinais,
telepatia. Tudo vale. O que importa é a intenção
amorosa. Convide a tal pessoa pra passear no
seu carrossel sentimental. ..

Touro 21/4 a 20/5
. ,

A Lua Cheia pede, companhia. Se você está
sozinho e anda querendo mudar esta situação,
aproveite o momento, tourinho amigo. Se não
está, não fique com medo de tentar algo novo

ou de fazer uma coisa antiga de uma forma
nova. Dar uma sacudida na energia pode gerar
uma química borbulhante e deliciosamente
inebriante ... Tim-tim!

Leão 22/7 a 22/8
Querendo mais é se divertir? Legal, o cosmos

está a fim de ajudar. Use sua criatividade para
bolar maneiras para aproveitar a companhia
de seus amigos & amores e escolha a leo
caverna para ser o centro de diversão. Que tal
chamar o povo para uns petiscos, papos;
risadas e miaus até a madrugada? Você anda
se devendo essa.

> RECORD - 21 h

A Escrava Isaura j
,

Sebastião fica surpreso com a chegada de
Leôncio. João chega a fazenda e recebe
as boas notícias. Isaura dá a liberdade a

todos os escravos da fazenda. Henrique
dá um soco em Leôncio. Sebastião furioso

ameaça Leôncio com uma arma. Todos
comemoram a liberdade de lsaura, Os
escravos festejam o lindu da liberdade.
Malvina pede para Sebastião ajudar
Leôncio. Sebastião dá uma mísera
mesada a Leôncio.

•

Peixes 19/2 a 19/3
Amar é? Boa pergunta, que pode cnmeçar a ser
respondida ao cuidar de si próprio. A sintonia
nos relacionamentos ocorre, entre outras
coisas, quando há o apaziguamento entre
mente e alma. Então, nada melhor para acender
as chamas do que pôr em prática aqueles
planos de investir em seu bem-estar, de
melhorar a qualidade de vida e ...

Virgem 23/8 a 22/9
Você tem a proteção dos céus para sonhar e

também para fazer acontecer. Não precisa
-

.

nem pisar no acelerador. Os astros já estão
dando a maior força para você, agitando as

energias e esquentando o ambiente, no
melhor sentido. Inspire-se, amigo Virgo! E

aproveite bons fluidos no amor para deixar o
.

romance rolar,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Ora, Gêmeos! Não comece a criar coisas na sua

cabeça só porque certa pessoa está lhe

parecendo UI n pouco arredia ... Já se deu conta
de que você mesmo é um bocado
escorregadio? Podem estar apenas se

protegendo, sondando você e tentando entender

qual é a sua. Facilite um pouco as coisas, faça
o céu se abrir. Milagres acontecem.

Sagit�rio 22/11 a 21/12
Muitos são os planos de novas aventuras,
vooê está cheio de idéias, repleto de

informações ... Não sabe nem por onde

começar? Você correu para muito longe, foi a
muitos lugares e falou com muita gente, mas
agora é tempo de voltar para si, nutrir afetos,
aconchegar a alma. Respire e se encontre: no
momento certo, você saberá o que fazer.•

,
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