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PSDB, Marcos Mannes,
leve solicitar a abertura de O secretário da Fazenda,

I uma comissão para Alexandre Alves, garantiu
ínvestigar as supostas �� _ que o município quitou as

a lrregularidades envolvendo a dívidas com fornecedores e

Secretaria Municipal de prestadores de serviços, da
Esportes. Denúncias foram ordemde R$ 4,2 milhões,
feitas por ex-funcionário da

'

que deveriam ter sido pagas
Ie '

hapasta aos vereadores na entre setembro e dezembro

ésemana passada. - 3 do ano passado. - 4
,

'MUNDO
Bilhões de pessoas
ficarão sem água
no futuro
Parte do relatório
elaborado por mais de 400

'

cientistas de todo mundo,
reunidos em Bruxelas,
alerta para os perigos do
aquecimento global: seca
e falta d'água para mais de
um bilhão de pessoas.
- B3

Juventus com
,

dois desfalques
_em Blumenau - 7'

INVESTIGAÇÃP I

Vereador deve

pedir criação da
sCI do Esporte
:) líder da bancada do

ão

r'
t
í Cassuli Advogados Associados

OAltl.SC 397/99
Ie I (47) 3371 7511
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CÉSAR JUNKES

o gesto de acornpanhara Via-Sacra relembra a caminhada de Cristo rumo à crucltícaçáo, no Monte Calvário

LIQUIDADAS

Malwee na semifinal 25°-
MÁXIMA

Secretário diz

que dívidas
, foram quitadas

Com a vitória por 4x 1
sobre Q Sporting, o time
jaraguaense garantiu o

primeiro lugar do Grupo B.

Hoje, às 8h15 (de
Brasília), a Malwee busca a

vaga na decisão contra, o

l)enfica, Na;outra
semifinal, q'he
começa em seguida,
Boomerang Interviú e

Sporting disputam a outra
vaga. - 8

Céu nublado de dia e de noite
- B6

Hoje DO ellSSIMais
<Dr. Tfiiago :Monseff(]3ore[a
:7tA.cstre em Imptaruodontía (';I(O/5C - 8.411

'Sspeciaíista em lmpíantodontia
Especialista em <Pl.m'o£ontÍa
Ctinica Ç,'era[
Próteses

SAINT SEBASTIAN - Aluga-se, suite cf hidro. R$
400,00. + condomínio. Tr: 9917-4444.

www.studiofm.com.br
Tel:: (47) 3055-2796

Rua João Marcato. 103 - Centro - Jaraguá do Sul
E-mail: clinicasorrident@superig.com.br
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a EDITORIAL

,.."

OPINIAO

A passagem
G�l Este é um fim de semana

pàr a refletir. A Páscoa

signífica passagem (do he
braico Pessach, significando
passagem), mas acima de
tudo é sinônimo de Vitória
sobre a Morte, através da

Ressurreição de Cristo.
Neste momento da vida

riacional, é hora de meditar

s�bre o que estamos passan
do e sobre as vitórias que

desejamos. Será que é esta a

eJdade, o Estado e a Nação
{ue queremos para nossos

filhos e netos?

Temos vivido o "projeto
4e poder" dos outros. Na

cl€cada passada, vivemos o

gVnho dos tucanos, que
tentaram se eternizar e feliz-
.c,
mente não conseguiram.
£1
Mudamos (fizemos exata-

Go

�1Jente uma passagem) para
, aÇluilo que acreditamos que
'11

.

,��ria melhor, mais justo. O

É hora de meditar sobre o

que estamos passando e

sobre as vitórias que
desejamos. Será que isso
que queremos para nossos
filhos?"

que se viu foi um bando de
ex-militantes de esquerda a

pilhar cofres públicos para
dar de comer aos'mensaleiros

(na sua maioria de direita)
que poderiam sustentar o

novo "projeto de poder".
Agora, o presidente não

fala mais em "passagem".
Abre a perspectiva para os

próximos 20 anos, tal qual os
tucanos sonharam. Distribui
comida e dinheiro. Recebe
de volta votos. Mais o

inegável carisma do ex-

opiniao@ocorreiodopovo,com.br

•

sindicalista Luiz Inácio Lula
da Silva, é uma fórmula
imbatível nas urnas. Parece

que não haverá passagem.
Por isso, vamos recorrer

à História para ajudar a

refletir. Segundo a Bíblia,
há cerca de três mil anos,
devido às transgressões do

povo hebreu, todo ano um

sacerdote tinha que sacri

ficar um cordeiro para repa
rar os pecados do seu povo.
Mas Deus, por diversas

vezes, através de diversos

profetas; anunciou a vinda
de alguém muito especial,
que libertaria defini
tivamente o ser humano
desse "cativeiro do pecado",
alguém que iria sacrificar a

sua própria vida por nós, um
"Messias" prometido. Ele
veio e é sua passagem que
nos deve fazer meditar

agora.

'o

£1.\ ,ENTRE ASPAS
B

O�".,.'.",.•..
"

, 1

# rol (

£,':No ano que vem, virão outros participantes e é provável que todos sejamos
eesqueclõos" .

:,.t_arolliiíi, ex-partlclpante do Big Brother Brasil?, sobre a fama que o programa da Globo está lhe
- proporcionando. •
': '

,("0 �I?mengo tem um g�upo forte e, no �ata-ma�a, vai �.nder ainda mais. Nas fases

deelslvas, a força da torcida do Flamengo ajuda mUlto e o time tende a ser ainda melhor".
Bruno, goleiro do Flamengo, sobre a atuação do time na Taça tíbertadores.

'

01
PONTO DE VISTA

r

}intercâmbios iniernacionais
para a formação acadêmica

l!ICarla Schreiner
Reitora da UNERJ - Centro
Universitáno de Jaraguá do
Sul

- I- Com o objetivo de possi
bilitar o acesso dos seus

acadêmicos a instituições de
ensino no exterior com as

quais mantém parcerias, a

UNERJ acaba de lançar novos
'editais para o Programa Marco
'Polo de Intercâmbio e para o

lPil'ograma de Missões' Acadê

jnicas Internacionais. Essas
duas iniciativas são impor
tantes para a UNER] no sen

tido de estimular nos estudan
tes de graduação o aprendizado
�Ientro de um conceito glo
Jfalizado. Através desses

(p,rogramas, os acadêmicos têm

a oportunidade de vivenciar
,.,

'experiêncías de imersão para

'apérfeíçoamenro lingüístico e

técnico tornando, assim, SUD

.forrnação mais completa c

,.'

id'entificada com a realidade do
mercado.

Acreditamos que, desse
modo, a proposta de ensino

oferece efetiva contribuição à

formação acadêmica e profis
sional e visa à realização, na
universidade estrangeira, de

disciplinas consideradas com

plementares dos cursos exis

tentes na UNERJ com vistas a

favorecer a criação de- um
diferencial para o acadêmico. ,

Desde 2002, quando teve

início, essa experiência tem

sido muito valiosa para a nossa

Instituição, pois viabiliza o

intercâmbio de acadêmicos e

professores, Segundo dados do
Setor de Relações Interín
sritucionais da UNERJ, res

T' ') 'isrive l pelos programas

citados, 144 estudantes já
participaram de atividades ern

instituições estrangeiras,
conveniadas na Argentina,
Uruguai, Chile, Colômbia,
Cuba, México, EUA, Espanha,
Portugal, Itália e Alemanha.

O retorno que temos tido
dos acadêmicos deixa evidente
o quanto a experiência
in ternacional é

compensadora. Para eles, o

esforço representa uma vivên

cia que os completa como cida
dãos, tanto no nível acadêmico
como no pessoal. É gratificante
perceber, nos relatórios que
enviam aos seus professores,
como encaram o desafio e se

sentem estimulados a prosse

guir no objetivo de uma for

mação integral.
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• DOS BLOGS

Gratificação
o comandante da
Aeronáutica, brigadeiro Juniti

Saito, dizia na quarta-feira
que acha pouco viável que a

negociação entre os

sargentos do tráfego aéreo
tenha algum resultado prático
no plano salarial. Existem
cerca de 2.400 controladores
sendo que 80% deles
militares. Saito lembrou que,
a exemplo dos controladores
de vôo há nas Forças
Armadas algo entre 12.000 e

13.000 "sargentos
especialistas". Para Saito, a

concessão de gratificações
aos sargentos que cuidam do
controle de vôo pode
disseminar insatisfações
nesse naco da tropa,' que não
se restringe à Aeronáutica e

cujos contracheques
encontram-se muito

reprimidos. Os comandos das
três forças teriam grandes
dificuldades em justificar a

'gratificação', apenas aos

controladores de vôo,
ignorando mais de 1 O mil
outros "especialistas".

�JtaogOmeSPinto.bIi9.ig.com.br

Preocupação
A mudança climáüca no ,

mundo afeta não apenas a

sociedade civil. Ela cria
desafios também para quem
se dedica à geoestratégia,- e
tornou-se objeto de estudo
das Forças Armadas dos
EUA. "Vamos passar da

guerra ao terror para um novo

conceito de segurança
sustentável", previu John
Ackerman, do Air Command
and Staff College, espécie de
universidade da Força Aérea
americana. Há vários focos
de desestabilização à vista,
conforme relato do Le
Monde. Os principais seriam
falta de água, epidemias
tropicais e catástrofes
naturais extremas. Na

opinião de especialistas na

conferência, isso causaria a

necessidade crescente de

intervenção militar em
diversas partes do mundo, a

título de socorro humanitário
B também para atuar nos

previsíveis distúrbios em
países pobres com governos
fracos.

�!J blog.estadao.com.br/blog/guterman

• CARTA DO LEITOR

A Celebração da
Páscoa e a Infância

Celebrar a Páscoa é rea

firmar a nossa fé na ressur

reição de Cristo. A postura
que temos diante da morte

traduz o sentido que damos
.à vida. De cada 1.000

crianças brasileiras nascidas

vivas, 27 morrem antes de

completar um ano. E a

ressurreição de Cristo não

significa apenas que do outro
lado desta vida encon

traremos a inefável comu
nhão de Amor. Diz respeito'
também à vida nesta Terra.

A alegria da celebração
da vitória de Cristo sobre o

mal e a morte não pode
ofuscar a realidade de que
bem perto de nós, crianças e

adolescentes sofrem agres-

sões, expostos a maus tratos,
abandonados, usados oa

mendicância ou em outras

situações de exploração e de

desrespeito. Não mais é

possível que nossas comuni

dades e governos permane

çam anestesiados frente à

situação grave e emergente
com a qual nos deparamos
diariamen te.. que exige o

reconhecimento de nossas

lacunas e de nossas omissões.
A busca desenfreada do

prazer, do poder e da riqueza,
grandezas passageiras e que
não podem garantir nossa

felicidade completa, conduz
a largos passos nossa civili

zação ao precipício. O encon

tro com O Cristo ressuscitado

o que me surpreende é a forma como se trata com naturalidade uma

pessoa que tem seus direitos políticos suspensos pelo STF e se diz
candidato antes dós mesmos serem conquistados"
Carlos Chiodini, Presidente do PMOB de Jaraguá do Sul, sobre o que considera "insistência" da
Coluna Mosaico em divulgar o ex-deputado Ivo Kone!1 como possível candidato a prefeito em 2008.

o gol mil
"Ah, é Edmundo; ah, é
Edmundo." Já entrei com a

torcida do Vasco na bem
humorada crítica ao

atacante Romário, que agora
enroscou nos 999 gols. Ao
final do jogo de quarta-feira
à noite, em que o Baixinho
não fez o milésimo e o time·
da Colina ainda perdeu para
o Gama e foi eliminado da

Copa do Brasil, os
torcedores fizeram coro

relembrando o antigo ídolo,
só para espezinhar Romário.
Eu assisti ao jogo na TV.
Queria ver o gol histórico.
Mas o que vi foi o Vasco

jogando mal e Romário
como um peso morto em

campo. Ou seja, além de
Romário não sair de campo
por causa da possibilidade
de marcar, os outros
vascaínos ainda

desperdiçaram jogadas
pensando em ajudá-lo. Só

esqueceram que o objetivo
dos dois times na partida
era - ou deveria ser -

avançar na Copa do Brasil.

�eduardo,Vieira@fOlha.com.br·

• Paulo Vendelino Kons
Presidente da Associação
Catarinense de Conselheiros
Tutelares

e vivente determina a condu
ta moral de seus seguidore
e, ao mesmo tempo, fortalec
as iniciativas de todo
aqueles que lutam por un
mundo novo de justiça.

Somos convidados
meditar de olhos bet
abertos. Não é lá no túmull
de Jerusalém que, agora
Jesus ressuscita. Em nOS5

coração, em nossas atitude
fraternas e solidárias é que
Páscoa acontece neste tem

marcado pela violência, pel
cultura da morte, pel
desprezo à obra de Deus e

vida de nossos semelhante
E a ressurreição de Jesus nO

garante que é possível
vitória sobre todos os males

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@9correiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caix�,
Postal19. E obrigatór.io informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).
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� TEMPO: R$ 4,2 MILHOES TERIAM SIDO PAGOS EM JANEIRO E FEVEREIRO
V d d d·j

-c, •

'

erea or eve pe . Ir

Oívidas com fornecedores foram abertura de comissão
\

lpntadas,
....Alves diz que atraso

roi ocasionado por
investimentos que
não estavam previstos

CAROLINA TOMASELLI
J'ARAGUÁ DO SUL

O secretário da Fazenda,
Alexandre Alves, garantiu
que o município quitou as

dívidas com fornecedores e

prestadores de serviços, da
ordem de R$ 4,2 milhões,
que deveriam ter sido pagas
entre setembro e dezembro
do ano passado. O assunto

gerou críticas da oposição,
manifestadas no âmbito do

Legislativo pelo vereador
Dieter Janssen (PP),

De acordo com o

secretário, as dívidas de 2006
foram pagas em janeiro e

fevereiro, enquanto que em

março a Prefeitura efetuou os

pagamentos referentes aos

meses de janeiro e fevereiro.

Já este mês serão quitadas às

pendências de março, que
somam cerca de R$ 1,5
milhão, e também as de

abril, acumuladas em aproxi
madamente R$ 100 mil na

primeira semana do mês.
-

Alves justificou que o

atraso nos pagamentos foi

gerado por conta de inves-

/

POLITICA
redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

garante secretário
PIERD RAGAZZI/DCP

Secretário argumenta que investimentos não previstos no orçamento são passíveis de acontecer

timentos que não estavam ponderou. 2,5 milhões, referentes às

previstos no Orça-menta de O secretário também taxas de coleta de lixo e

2006, incluindo a compra do explicou que os pagamentos limpeza pública. Até o final

prédio do Centro Histórico, foram feitos com recursos das do ano, revelou, o município
por R$ 1,1 milhão, e da principais fontes de receita espeI,� aE���a,",d��,en.�r,t�� �� (

cozinha industrial do Sesi, no do município: impostos e a R$ 7 milhões com o IPTU e

valor de R$ 475 mil, para a taxas e o FPM (Fundo de mais R$ 3,1 milhões com

Casa do Idoso, a ser inau- Participação dos Municí- taxas. "Historicamente, te
gurada. "Estamos cortan-do pios). Informou que 56,8% do mos um custo com lixo que

despesas e tentando adminis- total do IPTU previsto para chega a R$ 6,2 milhões ao

trar de forma que não aeon- .ser arrecadado em 2007 já ano e é o rnunicipit que

teça o que aconteceu no ano está nas contas domunicípio. banca com esta diferença
passado. Temos um planeja- São R$ 5,7 milhões arreca- (cerca de R$ 3 milhões),
menta, mas se precisarmos dados de janeiro a 31 de tirando dinheiro de outras'

investir, vamos ter que fazer", março, somados a outros R$ fontes de receita", disse.

Argumentação
o vereador Dieter Janssen

(PP) respondeu as críticas

feitas pelo colega e

'COrreligionário Rudolfo Gesser
afirmando que o convite feito
'ao ex-presidente do PFL de

},araguá do Sul, Valdir Bardin,
para se filiar ao Partido
L

Progressista se deu em função
fda "história política de Bardin,
rpela afinidade das legendas e

(por considerá-lo correto,
-valores que o credenciam a ser

(doPP".
�._
['

,Recado
I, o presidente do PMDB,
,Carlos Chiodini, disse que
laguarda a decisão sobre a

'SDR, é candidatíssimo, para
;,;,( ..
tnícíar as negociações com

Jbs outros partidos da base do
.govemo estadual os demais
cargos.
Nas entrelinhas, perceber

se um recado: dependendo
das nomeações, em 2008, é
cada uni pro seu lado.

,

Espetada
Janssen lembrou que na

última eleição municipal, em
2004, tanto ele quanto Gesser

pediram votos para Bordin,
então candidato a' vice

prefeito ria chapa encabeçada
pelo ex-deputado federal
Vicente Caropreso (PSDB).
"Lógico que quanto mais o

presidente ouvir o partido,
mais democráticas são as

decisões, mas não posso levar
em ,conta desavenças pes

soais", declarou.

Divisão
Se depender do PSDB, a

briga vai esquentar. A ex

titular da Secretaria Re-
,,-

gional, Niura dos Santos, diz
que há uma promessa do

governador de dar o cargo aos

tucanos. Ela deixou a pasta
para candidatar-se a suplente
de senador pela coligação
que elegeu Luiz Henrique.
O caso exige muita

habilidade:

De camarote,
O atual diretor da

Fesporte,
, nella (DEM), assiste a tudo
de camarote. Se
candidato a

2008 e avisou que só sai s�
for de chapa pura. "Se for

pra coligar, que arranjem
outro candidato", diz. A
tríplice alian-ça não sai aqui.

Atrasados Justificativa
Parece que os vereadores de

.Iaraguá do Sul' e de
Guaramirim ainda não se

, deram conta da importância
do Plano Diretor às cidades,
além de ser obrigação
constitucional. As respectivas
propostas tramitamnaCasa de
Leis desde o final do ano

passado e só agora serão

analisadas.

O vereador Pedro Garcia

(PMDB) disse que recusou o

convite para assumir a

Secretaria
,
de

DesenvolvimentoEconômico

porque não apoiou o governo
na eleição de 2004. "E se o ano

que vem oPMDB for de novo
adversário, saio ou fico no

cargo e fazendo campanha
7" .

dparaoutro. .tn agou.

..
, -,', ...

,
....

, ......, I,� ��

CÉSAR JUNKES/OCP

GUARAMIRIM

O líder da bancada do

PSDB, vereador Marcos

Mannes, deve solicitar a aber-,
tura de uma comissão para

investigar as supostas denún
cias de irregularidades envol
vendo a Secretaria Municipal
de Esportes. Na última.sessão,
o tucano se, pronunciou na

tribuna sobre a necessidade
dos fatos serem apurados e

sugeriu que os líderes das
bancadas se reúnam para
decidir qual encaminha
mento será dado no âmbito do

Legislativo. Mannes quer apurar as denúncià4J
Na semana passada, o ex- escrito à Câmara, que de-Jé

funcionário da pasta, Altair então ser lida em plenárió.
José Burger, se reuniu com os Para o vereador, a denún��vereadores para fazer a formal trará "mais subsídios!'
denú O f d CA'fIenuncia. pro essor e para que a amara possa

Educação Física acusou a investigar o caso. "Dependeíi-
, �,

secretaria de emitir recibos do do que estiver no docú-
coin valor superfaturado e de menta, podemos ter argumen
não ter sido reembolsado do tos suficientes para abrir urna
pagamento com despesas de

. comissão, dando também a

alimentação de atletas, apesar oportunidade para o secretário
das notas fiscais terem sido de esportes se defencfer",
entregues ,TIP. ..Prefeirura., _ afirmou.

'

.. , ..

Buni�rà��.�o,tl;,aín0,,�,fu.ncio: ,<: _
O ,nres:id�nte da Casa,'rfl(.\)I'L)I'�/"1�t-.,.Hfl'hl.'í;1 .\/,;..;d"dJv,',. I .·!)fiidU� ... I�H:,H..t

nários da pasta de .tomarem Evaldo Junckes (PT) disse que
bebida alcoólica em alojamen- cabe aos vereadores entrar com
tos e dormirem no mesmo pedido de abertura de urri.a
quarto de atletas entre 14 e comissão especial ou Comissão
16 anos, durante eventos es- de Inquérito, e estranhou qD.e
portivos fora da cidade. as bancadas de oposiçãou-

I Segundo Mannes, o ex- PMDB e PSDB - ainda não o

funcionário informou a ele tenham feito. Se confirmad�,
que na segunda-feira deverá adiantou que vai acatar�lo
encaminhar a denúncia por pedido. (CT) S] .

Disputa
A disputa pela direção da nova diretoria da Rádio
Comunitária de Massaranduba foi um ensaio do que deve
acontece na eleição'municipal do próximo ano. A atu�l
direção, ligada ao prefeito Dávio Leu aos democratas ftSi
derrotada pelo grupo do PP. O locutor oficial da Rádio
entregou as chaves e foi embora. O atual presidente é o e�
vereador Horst Rech do PP. A rádio, desde domingo, toca
apenas músicas. O clima na cidade é de disputa. Comenta
se que o prefeito pretende impugnar a eleição. ,I

Aliás
A maioria das rádios comunitárias perdeu o caráter
comunitário e os fins - "democratízar as informações". Estã�
nas mãos de grupos políticos ou de lideranças sindicais OQ.

comunitárias de interesses específicos. Algumas assumiram
características de veículos comerciais e outras têm até dom),
que estão ficando ricos.

' t;
,i

Incentivo ;1

O Ministério do Turismo busca formas de incentivar I�
turismo interno oferecendo novas formas de pagamento 'd�s
viagens para famílias de menor renda, que não costumam

comprar pacotes. A Caixa Econômica Federal já aprovou
crédito para viagens turísticas com juro especial de lA'�

. � � ..

2,5% e prestações de 6 aO 24 meses.
, "

O crédito será oferecido inicialmente a aposentados,
estendendo-se depois para todos os brasileiros.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MOACIR BERTOLDI: PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL

"Fizemosmais em dois anos que o anterior em quatro"
Depois de uma experiência frustrante como

vice-prefeito, entre 2001 e 2004, quando acabou
se afastando do governo, Moacir Bertoldi assumiu
o icomando da administraçâo de Jaraguá do Sul

pregando a humanização do município. Dois anos

mais tarde, no meio do mandato, colhe os

primeiros resultados do modelo adotado e as

críticas, que ele atribui em parte à disputa
política.
Apostando em uma gestão eficiente, apesar das

dificuldades financeiras em função das dívidas
herdadas do governo anterior e da queda na
arrecadação, Bertoldi aponta o que considerá

avanços e os investimentos feitos na estrutura

administrativa, e revela os principais projetos para
os próximos dois anos à frente da Prefeitura.

: Para falar sobre as realizações do governo

nesses dois anos, das dificuldades enfrentadas,
elos entraves financeiros que impediram a

realização de obras, como a revitalização do

Centro Histórico, por exemplo, e dos projetos
�turos da administração, o prefeito concedeu ao

Correio do Povo a seguinte entrevista:

Correio do Povo - Qual
o balanço que o senhor faz
dos dois primeiros anos de

administração?
Moacir Bertoldi - Foram

dois anos de muito trabalho.

Pegamos uma Prefeitura

qúebrad�, com dívidas de

quase R$ 17 milhões. Estamos

pagando essas dívidas e

investindo em todas as áreas

para melhorar o atendimento
à população.
,.

rv

" CP - O que o senhor
t:.
ppde destacar' como

realizações?
.Bertoldi - São muitas

realizações, mas posso des
tacar' a implantação da

�cinação antigripal infantil,
[araguá do Sul é a única

c:idade do país a vacinar

gratuitamente crianças de
até cinco anos; o resgate
saúde social, um carro da
Prefeitura que fica á dis

posição dos rnunícipes ca

rentes após o atendimento ou

internação médica; asfalta
mos 21 quilômetros de ruas;

entregamos 250 casas popu

lares, que foram construídas
com recursos do governo

federal, em parceria com a

Prefeitura, construímos as

creches do Rio da Luz e

Jaraguá Esquerdo, além da

Mesmo pegando uma

Prefeitura falidà,
quebrada, investimos
em todas áreas e

avançamos ftluito
nesses dois anos'"

Ilha da Figueira, em parceira
com o Sesi e no Morro da Boa

Vista, em parceria com o

Rotary, e estruturamos a

Defesa Civil. Estamos reequi
pando a Secretaria de obras,
que estava com as máquinas
sucateadas.

CP - O que o senhor

gostaria de fazer e não foi

possível?
Bertoldi - A revitalização

do Centro Histórico, por falta
de dinheiro. Estamos captan
do recursos, por meio da Lei

Rouanet, e esperamos come

çar as obras daqui a 60 dias.

CP - E qual promessa de

campanha ainda não foi

cumprida?

Bertoldi - A implantação

(I

CÉSAR JUNKES/OCP

do pronto-atendimento
médico de plantão das 7 às

22 horas, em Nereu Ramos;
Barra do Rio Cerro e Figuei
ra, por questões de orçamen
to e estruturação da equipe
médica. Pretendemos fazer

um concurso público ainda
este J}lO para contratar profis
sionais da área.

Parte das críticas à
atual
administração é

.

resultado da
dispqta política., Já
perdi eleição e sei
o que é isso"

lação em relação ao gover
no?

Bertoldi O que

especificamente? Não faço
análise em cima de subjetivi
dade, gosto de trabalhar com
coisas objetivas.

Trabalhamos muito, mes
mo tendo herdado uma

Prefeitura falida. Investimos
em várias áreas. Fizemos mais

nesses dois anos do que a

administração anterior em

quatro anos.

Parte da crítica é devido
à disputa política, já perdi
eleição e sei o que é isso.

Criticar é fácil, difícil e

fazer sem dinheiro.
O crescimento popula

cional de Jaraguá do Sul é de

4% ao ano, a demanda é

maior do que a capacidade

da Prefeitura arrecadar.

CP - E o trânsito?
Bertoldi Estamos

melhorando a mobilidade
urbana e dando opções aos

motoristas. Ainda existem

engarrafamentos em função
da falta de infra-estrutura,
precisamos de mais pontes.

As críticas sâo porque
mudamos o hábito de ir e vir,
o que causou reação da

população. Quanto aos

acidentes, é importante
lembrar que acontecem

geralmente nos finais de
semana e depois da meia

noite. Isso deixa claro que
não são em função das

alterações do trânsito, mas

por outro motivo.

CP - E os projetos
futuros?
Bertoldi Vamos

trabalhar forte em programas

sociais, em parceria com o

governo federal, também nas

ações de atendimento e

assistência ao produtor rural,
para que ele possa agregar
valor ao seu produto.

Fortalecer o atendimento
.

na saúde básica e preventiva
e na infra-estrutura do

município, principalmente na

melhoria da mobilidade

Melhoramos a

,mQbilidade urbani'"
dando opções aos
motoristas. Ainda
existem
engar�a,amentos
em função da infra
estrutura"

urbana.
Devemos entregar até q

final do ano a Casa do Idoso'
um local para atendimento
êdi dontolózi d�me lCO e o onto OglCO, e

lazer e com oficinas para o

pessoal da terceira idade.
E vamos fazer a

revitalização do Centre

histórico; desde a antiga
delegacia até a esquina da
Rua Esteria Lenzi. Depois de

pronto, será um espaço de

entretenimento, de lazer e

cultural.

CP - O 'senhor e

candidato à reeleição?
Bertoldi - Só falo en,1

eleição. no ano que v�rnl
. quando tem eleição. Esse

ano, quero falar apenas de
trabalho.

CP - E o corte de 50%

no número de cargos
comissionados?
Bertoldi Estamos

controlando a eficiência do

quadro de funcionários. Te
mos hoje 100- cargos a menos

-

que a administração anterior.

São 234 funcionários em

cargos de comissão, destes,
80 são servidores de carreira.

Consegui implantar a

obrigatoriedade de preencher
os cargos comissionados com

35% dos funcionários de

carreira. Na educação, esse

número sobe para 50%. É uma

forma de valorizar o funcio

nalismo público.
Aliás, não fizemos concur

so público, e estamos rema

nejando funcionários para
atender as demandas especí
ficas.

CP - A que o senhor
atribui as criticas da popu-
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SEXTA-FEIRA SANTA: PAIXÃO E MORTE DE JESUS DURANTE CRUCIFICAÇÃO SÃO REVIVIDAS

via-Sacra no Ribeirão Molha
!emociona e reacende fé .crtstã

G

chca de dez mil

fi�is participaram da

tclminhada
penitenciai

I
n madrugada de ontem

D�IANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL

r

t Cerca de dez mil pessoas

pttidParam
da Via-Sacra no,

R eirão Molha, na madru

g ttla d.e ontem, com destino
à .[greJa Nossa Senhora do .

Rbsário, Durante a caminha

dj, os fiéis rezavam, canta-
�

vâm e acenderam velas nas
�

It estações, que representarn
os momentos da caminhada

â� Cristo rumo à crucifi-

.c�çãO .

.

�; O aposentado Antônio
�

Silva, 43 anos, andou descal-

ç� e acendeu velas por todo

trlJijeto para pagar promessa.

"Jinha desvio de coluna e

J prometi fazer isso todos os

, anos se a cirurgia resolvesse
.
o problema", comentou, lem

, brando que as fortes dores o

I impediam até mesmo de: ca
l minhar.

.Para Maria Adeli Borg-

I mann, 72, a caminhada peni
.. tencial também vai além da

" tradição católica. Ela costu

II ma participar da Via-Sacra

·�desde jovem, mas o gesto
passou a ter significado mais

FOTOS:CÉSAR JUNKES/OCP

Via-Sacra reuniu em torno de dez mil pessoas no Ribeirão Molha, na madrugada de ontem

especial há' cerca de dez

anos, quando ela descobriu
um tumor na' garganta e foi
submetida a duas cirurgias.
"Todos os anos venho agra
decer e pedir aDeus que me

dê saúde", disse.
Os irmãos Lurdes e Mar

celo Borges, de 28 e 31 anos,

começaram a subir o morro

às 4h10, levando no carrinho
de bebê o pequeno Ander

son, de seis meses de idade.

"Depois de perder gêmeos
por complicações no parto,
pedi à Deus que meu

próximo filho viesse com

saúde, e as orações foram

atendidas", disse Lurdes
olhando o meni-no. Da
mesma forma, o casal de
namorados Mariele Apa
recida Gielow, 15, e Fábio

Mafra, 17, acordaram cedo

para participar da caminhada.
Durante a bênção, ao fim

da Via-Sacra, o Pároco da

Igreja Matriz São Sebastião,
padre Carlos Alberto

Rodrigues, disse que a Sexta
Feira Santa não deve ser

encarada corno um "dia de

sofrimento", mas como um

período de superação por
"Jesus ter vencido a morte".
Para hoje e amanhã, as

paróquias da regiao

programaram vigílias pascais
e rnts�.a_s,�d�)?áscoq... ',) J i:,.'

PAIXÃO - Na tarde de
ontem, a celebração da
Paixão do Senhor reuniu

milhares de pessoas na Igreja
Matriz São Sebastião. Bairro

Água Verde, a encenaçi� da
"Paixão de Cristo", às 19

horas, também emocionou os

fiéis.

Fiéis rezaram, cantaram e acenderam velas durante caminhada , .

Maria Adeli Borgmann, acompanhada do filho, da nora e da neta )

J

Com os pés descalços, Antônio da Silva agradeceu pela saúde

I Wenda de chocolate tem grande aumento nos

l,dias que antecedem a Páscoa
� JARAGUÁ DO SUL·
e

.

o (

O setor supermercadista
! brasileiro está preparado para
ó vender 5% mais de choco

i lates nesta Páscoa, em com

a paraçâo a do ano passado. Se
e depender do movimento de
�. consumidores visto no co

e mércio de Jaraguá do Sul nos
I últimos dias, esta pretensão
tem chances de ser concre

i tizada.
Nas duas principais redes

] de supermercado presentes
l[ na cidade as prateleiras es

i6 tao quase vazias. Dos ovos de
l� chocolate produzidos pelas
marcas mais famosas pouco
sobrou. Segundo o gerente
pe uma dessas lojas, Odenir
dos Santos, a chance de res

tar alguma coisa no pós
Pásc0<J é mínima. "Com
pramos 20% mais do que em

�006 e o depósito já está va
zio desde quinta-feira",
comenta .

• ,r ';;

PIERO RAGAZZl/OCP

As gôndolas dos supermercados que antes estavam cheias, agora estão quase vazias

A professora Lenita

Felippi deixou para fazer a

compra na manhã de ontem

porque não havia se. pre

parado financeiramente.
"Deixei para a última hora

por comodismo e por causa

do pagamento, que saiu só
" l' Mnesta seIYlana ,exp ica. es-

.

mo assim, ela não desistiu de

levar alguns exemplares de

presente aos filhos.
Em pesquisa realizada

pela Abras (Associação
Brasileira de Supermer
cados), 53% dos comercian
tes aumentaram o número de

produtos vinculados à data

expostos nas. prateleiras, no
comparativo a 2006 ..Outros

38% mantiveram o nível de
encomendas, enquanto 9%
diminuíram as compras. [á no
Estado, conforme a Acats

(Associação Catarinense de

Supermercados) 65% dos

supermercados afiliados

ampliaram a oferta. O rea

juste fica entre 3. a 6% ern

relação ao ano passado. (KE)

j'(-(

CÉSAR JUNKES/OCP;:

o vendedor Wilmar Elizio, ficou satisfeito com a multidão que
participou da Via-Sacra. À beira da Rua Adolfo Antônio
Emmendoerfer, ele faturou com a venda de velas, água,
biscoitos e chocolates. Ele trabalhou direto das 21 horas de
quinta-feira às 13 horas, mas garante que "valeu à pena".
Durante a caminhada, muitas pessoas procuraram o ponto
para comprar velas e água.
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Comunidade em Ação
DIVULGAÇÃO

: A primeira edição do
"Cornunídade em Ação",

.

programa da Prefeitura de

Guaramirim, reuniu a

�omunidade do bairro Vila
I

Amizade. O local do en-

contro foi a Escola Gus

tavo Tank e estiveram

�resentes todos os setores

4a Administração Muni

¢ipal. Na oportunidade, a
população participou de

óficinas de dança e capo-
I
I
I
I"--��� ---�--

.'

eira. Fizeram também exa

mes, de diabetes e hiper
tensão e receberam infor

mações sobre DSTs e

AIDS, com a distribuição
de preservativos. Orien

tações de higiene bucal,
saúde da mulher, pré-natal
e adoção também foram
oferecidas à comunidade.
Os participantes também
fizeram atividades físicas e

brincadeiras.

Confirmado
O presídente do Dnit (Departamento Nacional

de Infrásestrutura de 1'1'anspottes) em Santa �

Catarina, João José dos Santos, confirmou para este
semestre a abertura do edital de licitação para a

cOnstrução da rótula na SR-280 que dá acesso à

,Vila Paraná, no Bairro Monos. João participou da

relJn{ão da Associação Industrial e Comercial de
, Ja.taguá do Sul no início da semana e repassou a

- informação à associação de moradores do bairro. O

projeto está orçado entre R$ 500 e R$ 700.tb.il.
f'

ürtnpedta
:"Durante a semana o secretário de Saúde, Sérgio Ferrazza,
participou da reunião de secretários de saúde de todo o

Estado, em Florianópolis. Ele conseguiu junto ao Governo

do Estado o credenciamento do Hospital São José para

cirurgias de alta complexidade de ortopedia. Toda região
da Amvali será beneficiada com a medida. Com isso

cirurgias ortopédicas de alta complexidade poderão ser

realizadas no hospital e o paciente não irá mais precisar
viajar até outros centros como Florianópolis para receber
este tipo de tratamento este tipo de cirurgia.

Museu da Sociesc
O Museu de Fundição e Auditório Sociesc (Sociedade

Educacional de Santa Catarina) está com o programa
"Museu e Teatro para adolescentes na Sociesc", de 16 de

abril à 25 de novembro. O local oferece às escolas da

região, para alunos de 7ª série, uma programação especial
em parceria com o Grupo de Teatro Bytes & Parafusos.

O espetáculo tem 40 minutos de duração e enfoca, de
modo descontraído e cômico, os principais conflitos da
adolescência. As apresentações são sempre as 9h30 e

às 14h30. As escolas interessadas em participar do

programa devem realizar reserva prévia pelo telefone (47)
3461-0289.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Curso t

O SENAI de [oinville está

com inscrições abertas para'
os Cursos Pós-Técnico em

Projetos de Moldes. O Pós é

'uma especialização para

profissionais que tenham
concluído um curso técnico

nas áreas de Ferramentaria

de Moldes; Mecânica,
Usinagem, Ele trornecânica,
Mecatrônica ou outra área

afim. As aulas acontecem no
.

dia 18 de maio, todas as

sextas-feiras, das 8 às 12

horas, na rua Arno

Waldemar Dehler, 308,
bairro Santo Antônio.

Informações no 0800 48
1212.

Cursos
O Isaac (Instituto Social

de Amparo Amor Cres

cente) promove no mês de

maio dois novos cursos. No

dia 5, sed realizado o curso

de confecção de velas arte
sanais nos níveis básico e

avançado e, no dia 19 o de .

produção de sabonetes e

perfumaria. As inscrições
podem ser feitas pelo do
telefone 3370-8012, com
Ivone Naizer. O custo é de
um quilo de alimento não

perecível, que será doado

par�, famílias carentes cadas-
tra&às no Isaac. '

Curso
O Clube e Oratória e

Liderança de [oinville
promove nos dias 23 a 27
de julho mais uma vez o

curso "Oratória, Liderança
e Desinibição". No total já
foram realizados 13 cursos
deste tipo, com média de
20 participantes, o que

proporciona um total de

260 oradores formados. O
treinamento compreende
palestras sobre o tema

comunicação. Mais de
cinco mil ouvintes e alunos

passaram pelo clube nos

últimos quatro anos. Inscri

ções para o cursos, podem ser

feitas pela Internet no sítio

www.clubedeoratoria.org.br.

Livro
No próximo dia 10 de abril

às 20hlO a Design Editora e

a Editora da UFSC trazem a

Jaraguá do Sul omaior poeta
catarinense vivo, Alcides
Buss, e mais 18 obras de

grandes nomes das artes

plásticas catarínenses em

Contemplação do Amor. O
evento acontece no Espaço.
Cultural daBiblioteca Padre
Elemar Scheid, nona Unerj.
Na oportunidade, terá sessão
de autógrafos dos livros do.

poeta.

DIVULGAÇÃO

Banda alemã faz turnê
-

Até o dia 8 de abril, abanda
alemã "Posaunencho� aus

Altenrnedingen" fará apre

sentações gratuitas em cultos
nas comunidades luteranas de
Pomerode. A banda é

composta por 27 instru

mentistas, que estão hospe
dados em casas de famílias da
cidade. A turnê encerra no

domingo de Páscoa, com

DIVULGAÇÃO

Trei.namento para O Pan
Doze policiais estão realizando há duas semanas

treinamento intensivo para trabalhar na segurança dos

jogos Panamerícanõs 2007, no mês de julho no Rio de

Janeiro. Eles fazem parte do NOE (Núcleo deOperações
Especiais), grupo especializado da Pl\F no combate à

criminalídade. O Curso de Atualização em Técnicas
Policiais Especiais tem cerca de um mês de duração ,e

compreende instruções de patrulhamento, tiro, abor
dagem individual e de veículos, controle de distúrbíos,
manuseamento de armas não-letais e táticas de combate.

Ao todo, Santa Catarina vai enviar 50 policiais para

reforçar a segurança do Pan.

concerto de despedida, às

19h30, no auditório do

Conjunto Educacional Dou
tor Blumenau, localizado na
Av. 21 de janeiro, 1180. A

apresentação especial incluirá
repertório interpretado em

conjunto com a banda

municipal Die Originalen
Rega Blaser, de TestoRega.O
evento é aberto ao público.

Páscoa

Um café recheado de

reflexão, interiorizaçâo e

chocolate marcou a

celebração de Páscoa demais
de 60 diretores de Centros

de Educação Infantil e

Escolas Municipais nesta

terça-feira (03) na Unerj,
durante reunião adminis
trativa. No decorrer da

confraternização, que con

tou com a presença do pre
feito Moacir Bertoldi, e da

vice-prefeita Rosemeire

Vasel, houve distribuição de
coelhinhos

.

de páscoa,
leitura de trecho da bíblia

que narra a ressurreição de

Cristo, momento de unifi

cação dos presentes com a

reza do "Pai Nosso" e men

sagens.

O CORREIO DO POV�

POLICIAL

Preso
Foi presos na rua N° 13 no

loteamento Souza em Três
Rios do Norte Jaraguá do I

Sul, um homem com

mandado de prisão. A
polícia realizou rondas
onde localizou o suspeito,
após revista pessoal, nada
foi localizado, porem no

"CIASC", foi constatado
que o mesmo possui 2
mandado de-prisão em

aberto.

Porte
Foi informado pela.
R.S.B, 29 anos, que na

rua Santa Rosa, na Vila

Amizade, havia um

menor portando um

revolver. A polícia esteve ,

,
9

no local onde apos
averiguação abordaram o

r

menor (15 anos), o qual
negou estar armado, na •
revista pessoal nada foi
localizado, a solicitante I
informou que o menor 1
guardou a arma dentro

da residência. Na casa
'

foi encontrada dentro de
uma caixa o revolver cal. I,�

38" oxidado marca
TAURUS cano longo, 12
projeteis cal. 38" um

deflagrado e a pistola caL�
22" com 1 projétil
intacto, 5 projeteis cal.
32".

.� OBITUÁRIO

Faleceu às 12:30h do dil

05/04, a senhora Helga
'Fischer Wals, com idade
de 75 anos.O velório foi
realizado na Capela
mortuária da Igreja
Evangélica Luterana de
João Pessoa.

�

• INDICADORES ECONÔMICOI

DÓLAR (EUA) COMPRA

COMERCIAL 2,031 2,032

PARALELO 2,14 2,24

TURISMO 1,983

EURO

I COMPRA VENDA

2,7147 2,7244

R$791,50
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CATARINENSE: TIME FAZ MAIS UM r�REINO HOJE PARA DEFINIR.QUEM COMEÇA JOGANDO DOMINGO

,

r-écnlcn Ernesto Paulo conversa corn provável time titular antes do inicio do treino deontem, no Estádio João Marcatto

rlJuventus com esquema ofensivo
.11 .

. .

ara enfrentar o Metropolitano
I
1

:, iConfronto com o

s Ilant�rna do !e�urno
li Isera amanha, as .

I

'i18h, no Sesi

�.� Com a saída confirmada
spós o fim do contrato, no dia
30 de junho, o lateral
esquerdo Roberto Carlos
atacou a atual política do

�Real
Madrid. De acordo com

; brasileiro, o clube. trans

'1L\l.)\?rmou-se numa empresa I
�"mais interessada em publici- rili dade do que futebol após a

i!l--S:�ída de Lorenzo Sanz, presi-04\
. .

gente até 2000 e responsável
fiela contratação do lateral.

rP,'"

quer fugir da zona de
rebaixamento. Por isso, o

técnico do tricolor, Ernesto
Paulo, acredita em um jogo
aberto e franco.

"Nós precisamos vencer e
eles também. Vamos armar

uma equipe ofensiva para
buscar os três pontos. Vai ser
um belo jogo", prevê o

treinador. Sem o zagueiro
Luciano Sobrosa e o ala
direito Pereira, expulsos no

.

último domingo, Paulo já sabe

quem deve começar jogando,
mas disse que só vai definir o
time no treino de hoje.
"Temos a volta de Itamar e

.

Diego (zagueiros, que

cumpriram suspensão no

último domingo). Na lateral,
Ivo deve assumir a função",
comentou. Com isso, sobra

I
• �

Roberto Carlos já acertou a saída

uma vaga em disputa no

meio-campo.
O treinador também

acredita na vaga para a Série
C. "EDqV�qn(Q_ tivÇ?rm9_s
chances, vamos lutar. Tudo

pode acoruecer no futebol",
argumentou. Cinco pontos
atrás da Chapecoense e dois
do Atlético de lbirama, na
classificação geral, o tricolor,
além de vencer os quatro
jogos que restam, precisa
torcer contra o Verdão do'
Oeste, já que a diferença com
o time de Ibirama pode ser

tirada no confronto' direto.

Depois de enfrentar o

Metropolitano, o [uventus
terá pela frente o Atlético,
fora de casa na quarta-feira,
e o Próspera e Figueirense,
em casa, nos dias 15 e 22.

CORINTHIANS

Torcida invade

Parque São Jorge
A má fase do Corinthians

causou ontem mais um

tumulto com os torcedores
corintianos. Cerca de 50 fãs
destruíram o portão principal
da- sede do clube paulista e

invadiram o Parque São Jorge.
Além do portão principal, que
foi arrombado, catracas

também foram danificadas por
integrantes de torcidas

organizadas. Com direito a

vassouras e sabão em pó, eles
promoveram uma "faxina".

'I
,

• LINHA

Como previsto, a Malwee terá mesmo mais dificuldades na semifinal
do Intercontinental. Como única representante fora da Europa, terá um -,

<,difícil desafio hoje para brigar pela título que ainda falta na galeria de
troféus. Nos dois @imos anos, ficou com o vice-campeonato, justamente
contra o Boomeràng Interviú, da Espanha. Este ano, a equipe pode sentir
a fa�a do habilidoso Valdin. Mas conta com um plantei inteligente e mais
maduro também. Quem sabe, as duas experiências anteriores tragam
mais calma neste momento. O que não pode é querer partir com tudo.
Qualquer descuido, pode ser decisivo. ,1,

Parada dura

Problemas
O técnico Agenor Piccinin,
da Chapecoense, está com

problemas para escalar a

equipe contra o Joinville,
amanhã. Bilica, com uma

fratura no nariz e Fábio

Wesley e Santos,
suspensos, não jogam. O
meia Adriano, e os

atacantes Marco Antonio,
Vagner e Jean Carlos,
contundidos, ainda são
dúvidas.

Cirurgia
o ala direito Carlos, do
Criciúma, passará por uma

cirurgia no joelho esquerdo
nos próximos dias. Novos
exames apontaram que ele
tem uma lesão no menisco
e, por isso, fica fora do
restante do Estadual. Outros
quatro jogadores seguem
em tratamento,

Copa SC
A partir da próxima quinta
feira, em Siderópolis,
começa a fase final da Copa
Santa Catarina de Futsal.

Siderópolis, São Miguel do
Oeste, Canoinhas e

Patrimonial são os quatro
classificados que se

enfrentam em três dias em

duas cidades diferentes. O
returno da competição será
de 19 a 21 de abril em São
Miguel do Oeste.

.5PDRi tENiER :

JARAGUÁ DO SUL :'

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

...........f���:.ªº.?5.26..

5
....6.·.� ..... _._�_ ... I

SEPANG'
O brasileiro Felipe Massa

ficou satisfeito com o trabalho
da Ferrari no.primeiro dia de
treinos no circuito de Sepang,
'paleo da segunda etapa da:

temporada 2007 da Fórmula 1.
De .acordo com o piloto, a

escuderia fez ajustes que
evitarão que problemas no

carro. "Podemos dizer que
tivemos um bom dia nesta

sexta. Testamos dois tiposde
pneus e fizemosmudanças no
carro", afirmou o brasileiro, o
mais rápido dos treinos livres.

Massa é 'o mais rápido
,

nos treinos na Malásia

INTERNACIONAL

Começa procura
pormais reforços
Aprimeira providência da

direção foi acertar a per
manência do meia Alex. Ele
renovou contrato por mais

_quatro anos e ficará no Beira
Rio até 2011. Outra novidade
no Inter poderá ser a

contratação de Femandinho,
do Criciúma. O jogador, que
era meia de origem, foi
transformado em ala-esquer
do pelo técnico Gélson Silva
e é um dos destaques do Cam
peonato Catarinense.

Companheiro de Massa,
Kimi Raikkonen teve um

desempenho abaixo elo
esperado e ficou na quarta
colocação. Por isso,' ele
acredita que não encontrou

o acerto ideal para aMalásia.
"Não estou completamente

. feliz com o carro. Ainda temos
que encontrar os ajustes..

certos, como fizemos no testJ:
da última semana. Mesm;
assim, acredito que posso

brigar pelo primeiro lugar
tanto no treino classificatórid-�
e na corrida", disse.

/. '.

,

i
I

i
l �ULlMAR PIVATTO
'I �ARAGUÁ DO SUL

t
!

I As duas equipes estão com
. campanhas parecidas neste

I

-4teturno. Com quatro pontos

q::ada, o ]uventus só leva

hntagem em cima do
I

I Metropolitano nos critérios

�e desempate. Amanhã, às
IiI �'iSh no Estádio do Sesi em

: 13lumenau, elas se encontram

e pl1ecisando da vitória. O

.Moleque Travesso porque
, ainda sonha com a vaga na

périe C. O Metropolitano
I
'ri--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I -\

I

JBoberto Carlos critica
oldiretoria do Real Madri

Joel escala oitavo
time titular no Flu
RIO DE JANEIRO

O técnico Joel Santana
deve colocar em campo, con

tra o Boavista, o oitavo time

diferente em nove jogos a

frente do Fluminense. O
treinador pretende sacar do
time titular o lateral esquer
do Ivan e o meia Davi. Em
seus lugares, Devem entrar no
time Junior César e Cíce-ro,
respectivamente. O Flumi
nense tem remotas chances
de classificação às semifinais.

MARCOS ARCOVERDE/FDTOCOM

J
Santana deve mudar dois jogadores

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MAIS UM PORTUGUÊS: MALWEE JOGA HOJE, ÀS 8H15, BUSCANDO UMA VAGA PARA GRANDE DECISÃO
.

.

Depois da vitória

por 4x1 sobre o

Sporting, Malwee

garante liderança
ue venha o Bentica

DIVULGAÇAo

· PORTIMÃO Guri chuta para fora o tiro

livre. O primeiro gol dos
portugueses saiu doisminutos

depois, com Evandro
chutando forte, sem chances

para Tiago.
Depois do intervalo,' quem

voltou melhor foi o Sporting,
que teve várias chances de

marcar, mas esbarrou nas boas
defesas de Tiago. A Malwee

procurava encaixar o contra

ataque e conseguiu marcar

bem o time adversário, evi
tando sofrer o segundo gol.
Até que, aos 16 minutos,
Falcão acertou um belo chute
de esquerda e deu números

finais à partida, fechando o

placar em 4xl. A outra

semifinal será entre Sporting
e Boomerang, logo depois do
jogo da Malwee. Os vence

dores se encontram na final,
às 13h45 de domingo.

Para o camisa 8 Leco, o
time jaraguaense soube apro
veitar as chances, principal
mente por ter enfrentado um
adversário difícil. "Fomos

bem, mas ainda temos que
melhorar algumas coisas,
como a nossamovimentação.
Mas é só a gente conversar

que conseguimos melhorar

isso", argumentou.

A Malwee segue firme
rumo ao inédito título do
Mundial de Clubes, no

torneio conhecido como

Intercontinental. Com a

vitória por 4xl, ontem, sobre
o Sporting, de Portugal, os

jaraguaenses confirmaram o

primeiro lugar do grupo B e

fizeram a melhor campanha
da primeira fase, com três

vitórias em três jogos. Hoje,
às 8h15 da manhã, o time do
técnico Fernando Ferretti

enfrenta o Benfica, também
de Portugal, na disputa por
uma vaga na final da

competição.
Com apoio da torcida, o

· Sporting começou melhor e

teve pelo menos três chances
nos começo do jogo. Mas

quem abriu o placar foi a

Malwee, aos 5'30", com

Chico, chutando forte no

meio das pernas do goleiro
Cristiano.Umminuto depois,
Falcão chutou forte e Márcio .

�p�oveitou rebate do arqueiro
para ampliar. Aos nove, a

Malwee faz linda troca de

passes e Xande, sozinho, faz
3xO. O Sporting teve a chan
ce ded�uir aos 17'10", mas O ala Ealcão mareou o quarto gol da Malwee na partida e foi considerado o melhor em quadra

Carlos Barbosa vence o Nagoya
mas fica de fora das semifinais

Boomerang bate os portugueses
por 3x2 e fica em primeiro lugar

PORTIMÃO PORTIMÃO

OCarlos Barbosa encerrou

partícipação no 4º Torneio

Intercontinental de Clubes
com vitória sobre o Nagoya
Oceans, do Japão. A equipe
gaúcha venceu a partida por
4x O, ontem. Os gols da

partida foram anotados por

André, Tostão e Rodrigo,'
autor de dois tentos e que foi
eleito o melhor jogador do
confronto. "É um prêmio
individual que tem impor
tância para mim. Agora é ter

tranqüilidade para começar a
Liga Futsal bem". Amanhã, os

·

gaúchos disputam o 5º lugar. Carlos Barbosa goleou o time japonês, mas ficou de fora da fase final

Com a vitória por 3x2, de
virada, sobre o Benfica, o

Boomerang Interviú garantiu
o primeiro lugar do Grupo A,
com sete pontos, um amais que
os portugueses. Os donos da
casa saíram na frente aos seis

minutos, comGonçalo Alves.
Aos nove, Andreu empatou e

a virada veio ainda no primeiro
tempo, com Schumacher aos
16eBertoniaos 16'30".Aos 15
do segundo tempo, Jony
descontou para o Benfica, mas
era tarde para buscar a virada.
Os espanhóis são os atuais

bicampeões do torneio. Boomerang (verde) venceu o Benfica de virada e ficou em primeiro lugar<..

'r !
fI( ti'

."" •• lOllS
E W E A R
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entre ou

R$13 bi-
1 20(4).
s (aplica
aquisi-
iologia)

Confira as tarifas dos principais bancos

lllan.utençâo deCOfIta conente
atiVa • Pessoa F'lSiea (mensal)
$Inlander' .'

o

•

0,0 ••1-'1$ 7•.�
Caixa Í1$ 7,50

o

BB RU
Real RS9
�' .,
HSBC R$9
UI'lIbarlc.o. R$ 7.95
ltaú R$9

Cheqllt devotvtclo por llllldtclinQIQ
dt fllndos (por_UI)

.

Sanlal'\®r iif" , M '$,90
Caixa !II$ 1'7',50
as R$1MO
R�..11 RS 19,50
• f\$l$
HSBC R$ 20,50
Uniba1)co R$l1,85
Itau RS 17,60

Cheque compensado em conta
cQrrente (por eheql!t)
Santander' RS 1,40
Caix:a R$ 0040
BB R$0,95
Real.

. R$ 1.40
BesG R$MO (a pal1itdt.11�!'I()m�L
HSBC R$1,1'O
Unibanco • RS 0.36 (primetros 20) e RS
1,30 (a partJr do 211')
Itaú R$1,60 (aparfitdo21!1 do mês}

Real: R$12
_1!i&W!l;t����*.�t�Úf£'JB:!··"'·jf· ·rAJ·$:

RS12
R$ to,SO
R$11.50

HSi3C
U�
ltau

Cheques sustados ou cancelados

(por cheque)
SantaOd!lr'< .

Caixa
BB

R$12;5()
R$11

R$'O;5()

exnto tdltlontl (por utfIto)
San�

.

u.Ó
,

RS 3,2()
Call«! AS 1,30
P �t'G
Raal R$ ',�O
�í�,�··,6tf••_,�I��") ,

I'ISBC. AS Ma
Ijn� , AS 1,40
� M1M

Saque SIIMO 24 HOI'III (flOr IIlqut)
santandar' RS UO
Caixa AS 2
6B R$2
Real RS 5
Bese 11$ ,50
HSBC RS 2,3Q
!Jf1lpanc� 101$ 2
lIa(! RS 1,95

Saque no auto.,atendlmento
Santander" • AS 1,20 {a partir do 3� do
mês)
�ajxa R$-O.50(a partir do 5� do mês)
BB R$ 1,20 (a partir do 6Q do mês)
Real, R$1,40
Sesc Isento
HSBC Isento
Unibanco RS 1.20
lIaú R$ '1,40 (á' partirdo !JlI no mês)
• A partir de lQ de abril

Você que é nosso cliente já sabe: o BESC tem algumas das menores tarifas do mercado. Mas

agora também a imprensa está sabendo disso. Um levantamento realizado no final de março
mostra o BESC como ele realmente é - um banco que busca oferecer um bom atendimento 'sem

cobrar muito por isso. E aí? Tá esperando o quê pra vir pro BESC? O cafezinho já está no ponto.

0800489100
www.besc.com.br BESC

CATARININSI IH VAI.OR

O CORREIO DO POVO .
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REC'UÀSO: FOI LIBERADO DINHEIRO PARA A CONTRATAÇÃO DE MIL CASAS DE MADEIRA

fnhab financia casas para
�

pessoas de baixa renda
�

P�ra este ano

a íprevisão é construir
5f300 casas com

r

m financiamento
,

, 1

PArsíclA GOMES
FlbRIANÓPOLlS

" '

e
� .

!para reduzir o déficit

h�itacional
urbane em

S. ta Catarina, estimado em
1 O mil moradias ano, a

C�4ab (Companhia de

HlbitaçãO
do Estado de

S nta Catarina) financia
di e�amente a construção de
c �,,�s populares e estabelece

ailla parcerias com insti-
�'#";"

ttlíões bancárias para

fi�ciar, a preço de custo, a
,"'A!1. " .

c�$l3. propna para quem

g&i,.a até 12 salários míni

m§.i. Para este ano, a previsão
ê tC(}nstruir 5.300 casas com

fih;;nciamento direto da
�:<':"'if�

C�b e estabelecer convê-

n�� com o Santander e o

III B!iaesco. "Já temos convênio
c� a Caixa e estamos em
�h). ,I.

e rendimento com essas

o�as duas instituições para

p�d�r oferecer várias linhas

dê7financiámento", dizMaria�r
DaFçiMata Beck, presidente

f",,01'·

dªCohab.
� programa atende quem

II não" tem renda declarada e
I

ganha até três salários

nfípimos. O órgão financia

c��� de 30metros quadrados,
r:�."".�

Lançamento do Kit Casa Popular de Madeira ocorreu em março

ao custo de R$ 7,5 mil na zona
urbana e R$ 9 mil na rural.
"Eles pagam em torno de R$
65 por mês, durante seis anos

e precisam ter o terreno",
explica a presidente da

companhia. Para a classe
média e média baixa, a

vantagem de comprar com a

Cohab é que a pessoa vai

pagar o preço de custo da
construtora. Ó tamanho da
casa é definido de acordo com
a capacidade de endivida
mento de cada um.

A presidente adianta
ainda que o Governo do
Estado já liberou recursos

para a contratação de mil
casas do kit madeira. Essas

casas, que chegam prontas e

commanual de instrução para

serem montadas pela própria
família em poucos dias, serão
destinadas, segundo Maria

Darci, a alguns municípios de
todas as Secretarias Regio
nais. "Neste ano, vamos fazer
cinco mil casas do kit madei

ra, uma solução que partiu de
Santa Catarina, como um

desafio lançado pelo governa
dor aos .empresários, e que

servedérnodelopara o Brasil
e para ser exportado para os

países subdesenvolvidos",
come�ta.' A casa do kit

madeit,l tem até 46 metros

quadrados e custo em torno

�e R$ 10mil. Os interessados
nos financiamentos da Cohab
devem buscar informações
nas entidades e prefeituras
conveniadas.

�:-;'

li: remédiOS de tarja preta serão
II eadasírados em sistema na Internet

r:� Sistema Nacional de venda dever�� atualizar os

Gerenciamento de Produtos dados sobre amovimentação
Controlados é, de acordo de estoque, pelo menos, uma
com o diretor-presidente da vez por semana.

II Anvisa, Dirceu Raposo de "Se não houver transmis-
Mello, um programa de fácil são em sete dias, o sistema

1111 u�o e funcionamento. Ele informará a falta dos dados
I 'ehlfca que, a partir d� dia . à vigilância sanitária. A in-

2 !de maio, as cerca de 70mil formação deverá ser repas-
'

,o I

farmácias e drogarias do sada mesmo que não haja

Brasil e os seus responsáveis movimentação no estoque",
t1Q:licos �everão se :adas- ressalta Dirceu.

t,ar no sistema, alem de SISTEMA - O Sistema

irpjentariar o estoque do Nacional deGerenciamento

e�t�beleci?lento. O prazo de Produtos Controlados é

para adoção do Sistema é até um programa informatizado

maio de 2008. 'de captura e tratamento de
! Os .dados serão repas- dados que irá monitorar a

sados à Anvisa pela Internet produção, circulação, comér-,

pelo padrão XML. Após a cio e uso de medícamentos
I habilitação, os pontos de sujeitos a controle especial,

III t
I �II

como anore-xígenos (medi
camentos usa-rios para

emagrecimento), psicotró-
picos, entorpecentes e ana

bolizantes.
O responsável pela far

mácia ou drogaria deverá

repassar dados sobre compra,
venda, transferência e até

perda de medicamentos, com
detalhes como nome do
médico prescritor e do esta

belecimento distribuidor,
forma farmacêutica, concen
tração, quantidade na emba
lagem, lote, classe terapêu
tica, estado físico e unidade
de medida dos produtos. A
regra vale tanto para mani

pulados quanto industri
alizados. (Anvisa)

Conselhos de Comunidade
do Sul se reúnem em junho

Governo discute

reqularízaçãc de marinas

BRASíLIA

Representantes dos
Conselhos de Comunidade da

Região Sul devem se reunir

entre os dias 15 e 16 de junho,
na cidade de [oinville, para
trocar experiências sobre a

implementação de políticas
penais e penitenciárias. A
data foi definida na tarde no

início da semana, em reunião

realizada no Depen (Depar
tamento PenitenciárioNacio

nal) do Ministério da Justiça,
parceiro da iniciativa e

também um dos organizadores
do evento, O II Encontro dos
Conselhos de Comunidade da

Região Sul reunirá represen
tantes dos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Cata
rina e Paraná.

Além de promover a

articulação e troca de expe
riência entre os conselhos, o
encontro tem como objetivo
capacitar os representantes
sobre aspectos legais e funcio-

FLORIANÓPOLIS

Em reunião entre o

presidente da Fatma (Funda
ção do Meio Ambiente),
Carlos Kreuz, secretário da

Fazenda, Sérgio Rodrigues,
secretário de Coordenação e

Articulação, Ivo Carminati,
representantes da Celesc,
Secretaria de Desenvolvi
mento Sustentável e empre
endedores definiu um crono

grama para que seja deflagra
da uma ação conjunta para a

regularização ambiental das
marinas e garagens náuticas

existentes no Estado.
A Fatma já disponibilizou

no site (wwwfatrna.sc.gov.
br) uma instrução normativa
para esse tipo de licencia
mento. Desde que o Governo
do Estado passou a atuar

nessa questão, já foram
licenciadas sete marinas e

outras dez estão com projetos
em andamento. "Temos cerca
de 700 empreendimentos
dessa natureza no Estado

precisando de licencia-
" 'r Kmento , mrorma reuz.

I
O secretário de Coorde

nação e Articulação, Ivo
Carminati, anunciou na

nais do papel dos órgãos, bem
como ampliar a percepção
sobre a problemática da crimi
nalidade. Atualmente, a

Região Sul conta com 195
Conselhos de Comunidade.

O Conselho de Comuni
dade é um dos órgãos da exe
cução penal. A Lei de

Execução Penal, de 1984, já
determinava que o "Estado
deverá recorrer à cooperação
da comunidade nas atividades
de execução da pena e da
medida de segurança". Cons
tituído por, no mínimo, três

membros, o Conselho tem a

função de visitar, pelo menos

mensalmente, os estabeleci
mentos penais existentes na

comarca; entrevistar presos;

apresentar relatórios mensais

ao Conselho Penitenciário e

ao juiz da execução; e

diligenciar a obtenção de
recursos materiais e humanos

para a melhor assistência ao

preso ou internado, em

harmonia com a direção do

,".11>

\ C"
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estabelecimento.
Os Conselhos de Comuni

dade devem ser instalados
pelo Juiz da Vara de Execuçã]
Criminal de cada comarca. �I
Lei não estabelece restriçã�1
quanto a quantidade d�
envolvidos para compor um
Conselho. Quanto maior a

participação popular, mais

força terá o Conselho de
Comunidade.

Para promover e incentivai
todas as ações que tenham di
intuito de humanizar o sisteí
ma carcerário, oMinistério da
Justiça constituiu, em 2004, aO
Comissão para Implementaçãj
e Acompanhamento do§:
Conselhos de Comunidade. AE
essa comissão cabe a díscussãs
e a proposição de ações del
fomento à criação do�
Conselhos da Comunidade �
o acompanhamento de suas;

atividades. Durante o-evento,
em [oinville, a Comissão
também se reunirá. (Agência
MJ)

Até o final deste Goyerno devem ser abertas cinco mil novas vagas

ocasião que a regularização
dessas marinas e o licencia
mento de novos empreen
dimentos dessa natureza é

uma prioridade. O Governo
está buscando entendimentos
com o Ministério Público

Federal, Delegacia de

Proteção da União e Ibama

para encontrar uma forma de
incentivar o crescimento

desse setor, sem agressão ao

meio ambiente.

)
Ainda na reunião, po�

sugestão do ernpresárié
Fernando Marcondes de

Matos, ficou estipulada uma
, ,I

meta para que assim que seja
resolvida a forma do licencia'
mento, estipule-se uma meta

I

de crescimento do setor

determinando que até o fin�!
deste Governo sejam aberta'
cinco

-

mil novas vaga',
náuticas na costa catari'

..
nense. (SECOM/SC)

,
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PROPOSTA: ANVISA QUER PROIBIR FUMO EM LOCAIS PÚBLICOS

Consulta pública ficará
por 30 dias no site oficial

,

DIVULGAÇAO

Objetivo é
� regulamentar o

fl:incionamento das
saías destinadas para

o; consumo do tabaco.

Regulamentação coloca
da na quinta-feira' em con

sulta pública pela Anvisa

(Agência Nacional de Vigi
lância Sanitária) propõe a

proibição total do fumo em

bares, restaurantes, dancete-J

rias ou qualquer outro local

fechadc, público ou privado,
aFabando assim com as áreas

reservadas para fumantes e

não-fumantes. Segundo, o
• órgão, essa divisão existente

hoje não protege o fumante

passivo porque a fumaça
continua a circular no

,

ambiente.
J O único local onde o

cigarro ficaria permitido
seriam em salas especiais,
fechadas com porta auto

mática. Além disso, devem ter

cartazes com alertas definidos
pela agência, cinzeiros com

caixa de areia e clirnatização
adequada. Quanto à infra

estrutura, teriam de. ter no

I mínimo 4,8 metros quadrados
� e pelo menos 1,2 metro

quadrado por fumante. Dentro
delas, também ficariam proi
bidos o consumo e a venda de

qualquer tipo de bebida ou ali
mento, além de aparelhos de
lazer, como televisão. O acesso

á esses recintos será proibido
I para menores de 18 anos.

, Amedida seria válida para
I todo o país e todos os tipos de

Proposta da Anvisa proíbe o consumo de fumo em locais fechados,

ambi�nte fechado - de

repartições públicas a prédios

DEBAtE
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária quer estabelecer novas
regras para o consumo de
derivados do tabaco

Atualmente, o uso desses

produtos só é permitido em

áreas ao ar livre ou em

ambientes coletivos
convenientemente arejados.

A sala exclusiva para fumar deve

possuir sistema de climatização
específico, de forma a reduzir o
acúmulo de fumaça no seu

interior e impedir a sua
transposição para outros
arnblentes,

de empresas privadas, onde
hoje os funcionários fumam
em escadas, corredores ou

nos fumódromos. "Quem
quiser poderá fumar na sala
reservada. Isso vale para

empresas, edifícios, bares,
restaurantes, danceterias,
qualquer lugar que seja
fechado. Com isso, queremos
regulamentar brechas na lei

aprovada em 1996 e proteger
o fumante passivo", declarou
o gerente da área de produtos
derivados do tabaco da

Anvisa, HumbertoMartins.
PARTICIPAÇÃO

Críticas ou sugestões podem
ser encaminhadas até o dia 1º

de maio, pelo Fórum da
Anvisa ou para o e-mail
controle. tabaco@anvisa.gov.br.

Presidente da Infraero

agravamento da crise
O presidente da Infraero,

tenente - brigadeiro José
.Carlos Pereira, disse ontem
J

(acreditar que a normalidade
vai imperar nos aeroportos
durante o feriado prolonga-

I J

,do. Ele elogiou a trégua fir-

rnada entre governo e con

troladores de vôo, que deve
I j.

_}lvrar os passageiros de. filas

lnos próximos dias. Alertou,'
po entanto, para o risco de a

2crise voltar a se' agravar a

partir da segunda-feira.
'. Disse que não está

preocupado com o feriado e

I que o momento atual é de

"sensatez". Na opinião dele,
a violência de parte a parte
não resolve nada. "É preciso
que haja o cumprimento da
lei para que não se tenha o

caos", afirmou.
O presidente da Asso

ciação Nacional em Defesa
dos Passageiros do Transporte
Aéreo, Cláudio Candiota

Filho, disse não acreditar

que a calmaria perdure.
Culpou a falta de pla
nejamento do governo Lula

pela crise na aviação civil

brasileira, 'iniciada em

setembro. (EE.)

NEGOCIAÇÃO

Soldado israelense
deve ser libertado
O presidente da ANP

(Autoridade Nacional Pales
tina:), MahmoudAbbas, pro
meteu ontem que o soldado
israelense Gilad Shalit, cap
turado por milicianos pales
tinos em junho do ano pas

sado, será libertado em breve.
"Fizemos esforços pela

libertação de Shalit que em

breve darão resultados.
Estamos bastante otimistas",
disse Abbas, informando que
foi à Gaza resolver dois
assuntos: o de Shalit e o do

jornalista britânico da 'BBC'
Alan Johnston; que foi

seqüestrado em 12 demarço.

• PflO

ONU prevê secas

e falta de água a

mais de 1 bilhão
no futuro

Depois de uma semana de reuniões em Bruxelas.os mats
de 400 cientistas que participaram da segunda parte deurn .

relatório do Painel Intergovername,ntal de MUdançá
Climáticas concluíram que mais de 1 bilhão de pessoas
poderão sofrer com a falta de água em um futuro próximo Çl g
que as populações mais pobres do mundo serão as mais'
afetadas pelo aquecimento global. q B

A principal causa será o derretimento precoce da,camadaE C
de gelo de grandes cadeias de montanhas, como o �lmalíÜíH O
e os Andes, causado pelo aumento da temperatura na Terra.

Elas funcionam como reservatórios, acumulando água em

forma de gelo durante o inverno para liberá-Ia gradu<'alment�!
com o derretimento no verão - um processo natural fadad'ô �
terminar, pois, segundo os cientistas, o derretimento já
começou. -

.'. ,
- q

De acordo com eles, até o final do século, 75% do gelód
,

dos Alpes poderão ter desaparecido.· 1J �2

Com a aceleração também do derretimento do gelo pOlar,O
as regiões costeiras e baixas serão inundadas, obrigand61 :)

comunidades inteiras a se deslocar. (BBCBrasil.com) ::I fi

Até o final do
século, 75% do

gelo dos Alpes
podem

INFRA-ESTRUTURA A China vai construir 12 rodovias até 2010

ligando o remoto Noroeste
à Ásia Central para criar novos

acessos à energia e commodities que alimentem o rápido
crescimento econômico. A mais longa terá 1.680 quilômetros,
de Urumqi a Istambul.

PROIBiÇÃO O Governo tailandês manteve ontem o bloqueio de

acesso ao site YouTube, depois da retirada de um vídeo que
zombava do rei da Tailândia, Bhumibol Adulyadej e do

aparecimento no mesmo portal de dois novos vídeos das
mesmas características.

EMBATE O primeiro-ministro da Ucrânia, Viktor Yanukovich, disse
que o presidente, Viktor YushChenko, não pode destituí-lo e

descartou o uso de força para a atual crise. "Pela Constituição, o
governo só pode ser destituído por uma decisão do Parlamento",
lembrou,

'

M
. h' N

ann a val rever operaçoes
A Grã-Bretanha suspen�deu as operações de abordagens

no Golfo Pérsico e está revendo as regras de combate nas

águas da região, depois que o Irã capturou 15 marinheiros.
O chefe da Marinha, Jonathon Band, informou que os 15

marinheiros libertados em Teerã, na quinta-feira, e levados

para a Grã-Bretanha para um encontro com as famílias
estavam sob pressão psicológica quando aparentemente
confessaram espionagem em cartas e na televisão iraniana.

Ele defendeu a conduta dos militares e disse que apóia o

que fizeram. Alguns deles deram entrevista coletiva ontem na

base militar onde estão. Band disse que 9 país vai estudar'
como serão feitas as operação militares no futuro, em meio a

preocupações com a facilidade com que os marinheiros foram
capturados.

'n:)
Fellows' Language School Ltda.®

rno)

"EP"E-SE"" IEICE'. mA

Acere/e o ritmo de suas conquistas
na Fellows' Idiomas.

Rápido e eficiente.
carga horária: 8h semanais.
POblico: jovens e adultos.

Novas turmas pará
o período da manhã

e da tarde.
1'13

UJq I

3275-3415
.fellowsidiomas.com.br
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As fotos publicadas nessa página vão
concorrer uma peça de roupa no final do mês
da NICOLODELLI. Mande sua fotinho também!

PÁGINA DA CRIANÇA

Os gating' ateus e Heliton posaram com a tia Geci

, e/recente passeio divertido pel�,�êto Carreiro

l' I
f
ill
1

O gatinho G)�riel Luís Gruetzmacher
completou 7 anos�e dia 2, Os pais e os avós

deixam registrado v',tos de muita felicidade

�

Em clima de páscoa Isabela Wensersky
posou de coelhinha e passa para enfeitar a

� coluna e desejar a todos uma "Feliz Páscoa"

Colorir

se

Fablane Martins
recepcao@ocorreiodopovo,com.br

As lotos deverão ser enviadas até às 1211 de, üuarta

Nasceu no dia

2ªZP2 Karol!ne
Konllll, Os:pais

orgulhosos Clécio e

Ka[iQa ést�o f)1uito
felizes êôm �'sta

dádiva

Os pais Márcio e Elaine e os avós Humberto e

Eulália, Mário e Célia mandam os parabéns
pro gatinho Matheus Richard Bolduan pelos

seus 3 aninhos completados dia 5

Em pose com grande estilo Andressa Carolina Rosa

Silva, completa 8 anos neste domingo e recebe a

homenagem dos pais Valdir e Laurita, irmãos, cunhadas e

sobrinhas

o fofinho caubói Matheus Carlos Eichstadt

completou 2 aninhos no último dia 31.0s pais
Cristyan e Simone e os avós paternos mandam O!

parabéns

'A gatinha Isabelle Krawulski Minei encanta a coluna com
•

Lim lindo sorriso. Ela que dia 10 completa 9 anos. Os pais
orgulhosos Carlos e Rosangela mandam os parabéns

"I1

o gatinho Gabriel Stein Machado completou 3 aninhos t:

dia 8. Sua mãe, seu irmão Max e seus avós Araci e I t�

Mario desejam toda felicidade.Beijos, te amamos muito, g

Os pais Toninho e Marli mandam muitos beijos
para sua linda coelhinha Gabriele Camile

Clic da turma do maternal 2 do CMEI Wolfang
Weege com a Profo Regina preparando um

delicioso bolo de cenoura. Feliz Páscoa à todos!

• Rindo
Os Peixinhos ...
No maternal, uma menininha chega correndo e

diz à professora:
- Professora corra que a Pati está olhando os

peixinhos lá no tanque do parque..

Diz a professora:
- Tudo bem Clarinha, olhar peixinhos não tem

problema ...
Esclarece Clarinha:
- Acho melhor a senhora ir logo, é que ela está
debaixo da água junto com eles ...

• Você sabia?
.ParticipaçãoQue o fato do coelho

ser ligado a Páscoa, é

que por ser um animal

que gera grandes
ninhadas, ele tem
como objetivo
simbolizar o aumento

constante de

discípulos da igreja.

Envie sua piadinha,
,

curiosidade ou

charadinha pra gente!
Nosso e-mail:

lie'
W E A R
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Em meio as

gravaçõ.es do

quadro "Vídeo
Game" do Vídeo
Show, as cantoras
Perlla e Sabrina
trocaram insultos.
A produção do

programa teve que
intervir. .7

Palco Giratório, do sese, se ·cb'nsàgta':
como o único circuito regul�r �e .�r.tes ,"
cênicas que aparta; anualrrlente;�iem'

Jaraguá do Sul. Durante 2007;,.o:prvíeto .'

traz quatro peças à;·crà�d�.>.,

.,��,,�: �;2 '

F
armar e educar

platéia� em todo o

País. E com este

propósito que o Palco Gira

tório, iniciativa do Sese (Ser
'viço Social dó Comércio),
vem se destacando como im

�ortante ferramenta de
I divulgação do trabalho
. desenvolvido pelo teatro

, brasileiro.
Presente em 22 Estados e

f em
\

cerca de 90 cidades, o

II projeto também aparta nas

i terras catarinenses e, por isso

I também, na cidade.,dc,Ja,ra-,,,
I gula:aõ sul: Desde a 'primeira'
I temporada, trazida há sete

anos, até hoje, a principal
mudança foi a consolidação
'de um nome. Atualmente,

J

! segundo Sérgio Pedrotti,
I técnico de Cultura do Sese, o
Paleo Giratório é reconhe

!cipa pelo público como

e�mplo de qualidade e de

dihrs'idade teatral. t

E trilhando este caminho
II que a edição' 2007 já
começou e promete a vinda
de mais três espetáculos dife

I rentes aomunicípio. O ponto
de partida foi dado nesta

i semana com 'a peça "Aperi
; tivo", da Pausa Com-panhia
,de Teatro, do Paraná. Mais

adiante, aqueles que gostam
deste tipo de manifestação
nartística podem se programar
i para ver a Cia Márcia Duarte
na montagem de dança
"Olhos de Touro". A apre
,sentação acontece no sába-
do, 23 de junho, às 20h. O
local ainda não está definido.

Para encerrar o circuito, o
.
Sese [araguá do Sul confirma
"Antonio Maria - A noite é

criança", com o carioca
Núcleo Informal de Teatro. E,

, 'J,:'"

por fim, a Cia Depó�ítÓ de
Teatro.do RioGrande do Sul.,
em "Aquelas Duas". ),:5 duas�
serão mostradas à pl'a.:tçía,:
respectivamenre, ·nos dtiisl:t6:
de agostó, quinta�feir'a:�e,:7.#e
novembro, qua�tá'feira�:jà.�
mesmo horário, . -, L';'

Conforme P�d��tü;.::é
des�a forma que ó:P�fç6:Git1-
tório se transformo:q,n�.·:âf\le6
projeto enfocado;" ha,('artes

. cênicas com ciré:Uláçã.p\:�S�>
lar pela cidade. Des4ê,i)::átf6
2000, foram apreseritª:d_çi�;'Z'?,
espetáculos. Entre '�teS-:�;t;lo .

. ';',,,, >';.;·;,;.··'·�·r·"{'·;' )�:':'
comédias, musiGais!��g��.\�e,

."

dança conteri1P(jril.i1ê.�;'<:·é '\

outros. "Já troux:emOs·:n.lPBt
tagens com idéias dfttir�n:f��
que nem se 'p�ns�v�irfl

'
..

em [aragua dó;Sw.l'!,.éxPÜi�b::
responsável P�.l�

<

"áiea' ':'t_{i;'
ltural do Sese. AjJa:rttr\ii��,�;
também é pr�oC;HP����, .da
equipe organizadorá,'à:ttoca
de experiências e�lfê'gr6pbS
instalados ria rê��?,��g��t��

A "d 1: .". 'Ilt:':í"
"

que vem e rora- ,'I. ;�\J'�rç':�',,,
mos.auxiliar.na ·fohb.í�ãb;(i�

f ' /,'·�-�'1(":·:)"-:'quem az- teatr,Q. ,�i:;(·.�'()1U�
plementa. : _

v
• :,/ '.:,.;;�«, , ,

'. O projeto' rêu,��;�:�riâl�
mente cerca' de: "j6::�cbrh-,

",'
, ,: �:, ��;: ,�/ -.

"

panhias .. Estas apre�'ePt,afu,
juntas, em, torn0',.d.e:'i�;::··fu,il
espetáculos. Gs h(Ü:n.��;Y�p
além com drct.titQs-;1���U�:
lados ao Palco:" l-,,4:rrifu.�ã�ha: .. ' ...•.
tes, 200 flensamêiitó�' Q;it%t��

'

.

rios, 450 horas de-@f;fcli�$;;'56
intercâmbios- e, l

.
.

t','�9�,
650 rnil espectadór.y;' ;;":'{,:,;:

.

_�''- t}

_ :
i :,,� ;;'i�j,�Ji:(:> ���

.

. �
;.
,i
,:�
.,
.',

� \. ",

�'.'\
.

,

Ir)
,
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

CINE SHOPPING 1
300'
(14h30, 16h50, 19h1 0, 21 h30 -

SeX/Sab/Dom/Qua}(16h50,
19h10, 21 h30 - Seg!Ter/ Qui)
CINE SHOPPING 2
A Família do Futuro

(14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21 h20 .: SeX/Sab/Dom/Qua)
(15h5.Q, 17h40, 19h30, 21 h20 -

Seg!Ter/Qui)
CINE SHOPPING 3 .

Motoqueiro Fantasma

(14h30, 16h40, 18h50, 21 h -

SeX/S'ab/pom/Qua) (16h40,
18h50, 21 h - Seg!Ter/Qui)

Joinville

CINE. CIDADE 1
300

(14h, 16h20, 18h40, 21 h -

Todos os dias)
CINE CIDADE 2
A Família do Futuro

(14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21 h20 - Todos os dias)

CINE MUELLER 1
.

300

(14h, 16h30, 19h1 0, 21 h50 -

Todos os dias)
CINE MUELLER 2
As férias de Mr. Bean

(13h45, 16h, 18h, 20h, 22h -

Todos os dias)
CINE MUELLER 3
A família do futuro (dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21 h30 - Todos os dias)

Blumenau

CINE NEUMARKT 1
300

(14h, 16h30, 19h, 21 h30 -

Todos os dias)
CINE NEUMARKT 2
300

(14h20, 16h50, 19h20, 21 h50 -

Todos os dias)
CINE NEUMARKT 3
Arthur e os Mínimoys (dub)
(13h50, 15h50 - Todos os dias)
Deu a louca em Hollywood
(18h - Todos os dias)
Motoqueiro Fantasma

(19h50, 22h - Todos os dias)
CINE NEUMARKT 4
Caixa dois

(14h30, 16h20, 18h1 0, 20h,
22h10 - Todos os dias)
CINE NEUMARKT 5
As férias de Mr. Bean

(14h1 0" 16h, 17h50, 19h40,
21MO.- Todos os dias)
CINE NEUMARKT 6
A família do futuro (dub)
(13h40, 15h40,'17h40, 19h30,
21 h2q - Todos os dias)

� SERViÇOS
Teatro
Grande Teatro da Scar
Aula Espetáculo em

Atendimento

(26 de abril, às 20 horas)

S�minário '

Centro Profissionais Liberais

(CPL)
I Seminário Municipal de
Habilitação
(11 de abril, às 19 horas)

lili,II!

extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
f

Fundação Cultural e Scar buscam os incentivos á cultura (2)

O CORREIO DO POVO

o Correio do Povo de 4 a 10 de abril de 1987 noticiava a busca da

Fundação Cultural e Scar por incentivos. Segundo a matéria, a lei Sarney
beneficia primeiramente os contribuintes sejam pessoas físicas ou

jurídicas que têm a possibilidade de aplicar em áreas ligadas às artes e

1 cultura, parte do dinheiro que seria recolhido aos cofres do governo a

título de tributo. Em segunda instância, a lei incentiva as produções
culturais quê serão dinamizadas graças aos recursos recebidos.

A Fundação Cultural e a Scar estavam desenvolvendo um trabalho junto
as empresas, buscando canalizar os recursos, pois, segundo entendiam

os então dirigentes, "se a lei permite as deduções e estas permanecem

na própria cidade, por que não utilizar os benefícios para o

desenvolvimento cultural do município".

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

extra@ocorreiodopovo.com.br

• ANIVERSÁRIOS
07/04

Larissa Evelin Muniz
Gabriel de Luca
Gu'erCla HarbsiV
Ana Claudia Yamashita:
Nelson Sa:tler

AriêlRobertQibS. Se

G��.�OIJ JuHarrHarb�
Elizabeth Harmel

,

rb

Débora Mafrá

..

U
LORIANÓPóLl
MiN: 19°/ MAx: 26

� �,ANTO
São João Batista de La Salle
Santa Ursulina
São Guilherme de Scicli

�EFEMÉRIDES
DiaMundial dâ Saúde
Dia do Corretor
Dia do Jornalismo

�1906

Ottaviano, na Itália, é destruída
por uma erupção do Vesúvio.

�1908

Fundada a Assoclaçáo'Brasfelra
de Imprensa, no Rio de Janeiro. Curtindo um soninho no feriado, a pequena Penélope foi clicada pelo dono e

leitor Sidnei Fabiano Maske.
�1972

.
, .�

Governo brasileiro contrata com

a Westinghouse a construç�V? de
uma usina nuclear.atõmíca e'm
Angra dos Reis.

,

• UTiliDADE PUBLICA
�Vagas
O curso de Bijuteria
acontece nos dias 10, 11 e

12 de abril, das 19 às 21
horas. O valor é de R$ 40.
As vagas são limitadas,
outras informações pelo
fone 3371-8930.

�Feira
A quinta edição da

Expogestão será realizada
de 19 a 22 de junho em

Joinville, no Oentreventos
Cau Hansen. Informações
pelo fone (47) 3451 -

3000.

�Curso
O curso "Comunicação
Vocal" acontece nos dias
9, 11 e 13 de abril, no
Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. O valor é
de R$ 290.

,,19$7
O presidente Fernando Henrique
Cardoso lança o Programa
Nacional de Direitos Humanos. ,

.• PREVISÃO DO TEMPO

Tempo nublado no Estado
'

Uma frente fria se forma no Rio Grande do
Sul e se desloca rapidamente pelo mar, em

direção a Santa Catarina. A nebulosidade
aumenta significativamente com condições
de chuva no decorrer do dia, mais intensa a

partir da tarde. Risco de temporal isolado.
Temperatura elevada com sensação de ar

abafado.

" Jaraguá do Sul e Região

dHOJE
. MiN: 20° C

'" •

MAx: 25° C

TERÇA A_
MiN: 15°C �
MAx: 25° C
Sol com nuvens

DOMINGO

MiN: 21° C
MAx: 26° C

SEGUNDA

MiN: 17° C
MAx: 26° C
SolSol com pancadas de Sol com nuvens

chuva

� Fases da lua

� LegHmJasCHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE
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Herculano conta que Laura falou com

seu filho. Clóvis o expulsa. Marcos vê

Rebeca ao lado de Henrique. Rebeca

empurra Ester, que procura Hilda e

FranciscO. Clóvis manda Paulita dar

um susto em Herculano. Rebeca

Instiga Henrique. Henrique diz que não

pode deixar mais o esplrito dominá-Ia.

MarcoS aconselha Eurico a comprar

ações de uma empresa de ônibus.

MarcoS manda Carola cuidar da sua

própria vlda.Teresa ouve o médico

dizer a Renato que talvez Zélia tenha

pouco tempo de vida. Rebeca pede
perdão e segue a luz. Henrique diz que
ai desfazer o mal que fez. Carola

des'cobre que Herculano é o pai de

Analu. Eurico acusa Marcos de ter

destruido a sua vida e dispara. Alguém
Merida.

�� GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Vanessamanda Ed nunca falar sobre as

noites que passaram juntos. Arthur se
atrapalha todo com as ordens de Lance

pelo microfone. Arthur diz que está

louco por Elizabeth. Elizabeth confessa

que sonha com ele todas as noites.

Mitiko agarra Lance, pois pensa que ele

está cantando-a. Arthur se confunde
·

mais ainda e Elizabeth vai embora.

Maria ouve a outra Maria a criticando

porque vai casar. Tio José garante a

Cândido que Arthur salvará a familia,
assim como o rei no passado. Ed

pergunta se lance terá que morrer,
como Lancelote no passado. Ern um

telão na praça são mostradas as cenas

.de Elizabeth aqarrando Arthur.

'Elizabeth jura vingança. Conga pede
que Lance alivie as dores de sua avó
Eunice. Eunice volta a enxergar e Lance
fica cego. Juan vê Elizabeth dormindo

abraçada a Deodato.

I � GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Fred começa a encantar Camila.
Marion troca o cheque de Belisário por
um seu com o maitrê do r�����J@tg;,
Ana Luisa pede desculpq��,a)l')arion.,
Daniel não consegue falár 'côlii Tais:
Paula cozinha para Virginia e Belisário,
que adoram. Cássio começa a

desconfiar que Tais está aprontando
alguma coisa. Rodrigo combina ir à
festa de caridade com Tiago. Marion
decide ganhar a confiança de
Antenor.Sobral consegue o nome, o

telefone e o endereço de Isidoro.

�
Isidoro viaja. Belisário e Virginia

, convidam Paula para ir à festa. Ana
i Luisa recebe os convidados' e fica
tensa quando Sérgio diz que Antenor

" está em São Paulo, mas não sabe se

; chega a tempo. Amândio avisa a

Gustavo que seu pai teve um enfarte e
· diz que, em função disso, ele terá que
d�marcar o jantar com Dinorá para'
fi�rno hotel. Daniel procura Isidoro no

C�parriar. Mateus pede de presente de

a�iversário que a mãe lhe revele quem é
s�pai.

� RECORD - 19h15

Joaquim conta para Verônica o

escândalo de Tom no bar do Baixo e ela
! concorda com a atitude dele de
· proteger a filha. Tom pede desculpas
I para Georgi, que diz ao pai que nunca

f nada irá acontecer a ela, que passa a se

, depreciar, dizendo-se feia, gorda, sem
·

graça e que jamais vai arranjar
I namorado. Vicente conta para rosa que
[ não irão mais se mudar. Escondido de
, Eliana e Vicente, Agenor oferece
; vender seu negócio para sair de
, Saquarema. Chega um carregamento
, sem nota fiscal no estaleiro e o

funcionário manda chamarWilliam.

I
; Vidas Opostas

No meio da coletiva, Leonardo pede
para falar com Nogueira, que pede que
ele espere acabar a entrevista. Mas o .

promotor insiste e revela na frente dos
, jornalistas, que Miguel Campobelo se

entregara a ele e que está agora sob a

gu.arda da promotoria. Nogueira fica
llvldc e pede que a imprensa saia.
Leonardo é firme com Nogueira, diz
que Miguel está na casa da mãe e que
preCisa de acompanhamento policial
parirparao hospital.'5 resumos são de responsãbITidade dasãiTifssºr�

Extra
extra@Qcorreiodopovo.com.br
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��ANIMAÇÃO
Em seu primeiro final de
semana nos cinemas dos

EUA, o novo filme de

animação da Walt Disney
Pictures, A Família do

Futuro, que também está
em exibição no cinema do

Shopping Breithaupt,
arrecadou mais de US$
25,1 milhões. Baseado no

.: livro de William Joyce, o
roteiro conta a história de
Lewis, um menino de 12
anos que encontra um

garoto misterioso que vem

do futuro, Wilbur
Robinson.

��RUMORES
Não é de hoje que a

imprensa internacional diz

que Tom Cruise fez da vida

de Katie Holmes uma

masmorra. Ele diz que ela

deve e não deve fazer. A
.

revista Life & Style garante
que atriz deixou a casa do

casal, levando a filha Suri,
de 11 meses. "Katie não

conseguiu mais agüent
revelou uma fonte à

publicação. Agora, re
esperar um comunicad

oficial da separaçã-o, caso
ela tenha mesmo ocorrido.

• SUDOKU • DIVIRTA-SE

��SUPERANDQ.
Assim como a ex, Grazi

.�.,,;
�'"

Massafera, o ex-BB Alan
II'�"

Passos se recupera do -
...�

�..�
rompimento e já tem planos

...,
....'>.r�

para o futuro. Segundo a
• !

coluna de Regina Rita, do

jornal "O Dia", Alan se ..
" ,

prepara para estrear como DJ -, i

residente de house da Festa, .\
'

Rasa, na boate La Cueva, em :;>

Copacabana, no Rio. "Vou
tocar lá toda terça-feira e

"

pretendo levar um convidado
-,

por semana. Estou me )
reestruturando. A vida vai se

fi

ajeitando", revelou o mineiro.

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

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

II HORÓSCOPO
!

•

!Áries 20/3 a 20/4
É isso aí muito bem, atacante ariano: dribla um,
dribla dois e lá vai um verdadeiro gol de placa,
que maravilha! Não? O que foi, se atrapalhou,
driblou a si mesmo? Quem mandou fazer que
não via aquela forte emoção? Há coisas que
não aceitam serem deixadas para depois. É,
agora você vai ter que escutá-Ia, mimá-Ia, sem
restriçôes.

Câncer 21/6 a 21/7
Vastas emoções e aguçadas sensibilidades
dominam o seu mundo, sua mente navega num

mar de pensamentos ... Que tal aproveitar pra
refletir, fazer uma revisão de tudo, planejar o
futuro, bolar aquele projeto? Certamente dá pra
passar grande parte do dia nessa onda, mas
não esqueça de tirar uma folga, passear de
barquinho com aquela pessoa bacana.

Mande sua piada para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br t

o Sapo Falante

Uma garota andava pela floresta quando de repente encontrou um

sapo falante.
- Ei garota! - disse ele - Por favor! Me dê um beijo! Eu sou um lindo

pracípe e fui transformado em um sapo! Me ajude a voltar a ser

gente e eu te darei o que quiser!
Então a moça pegou o sapo na mão e colocou-o dentro da bolsa.
- Ei, ei! • gritou o sapo, aflito - E o meu beijo?
- Que mané beijo, cara! - respondeu ela - Eu vou lá confiar em
promessa de marmanjo? Vou é faturar uma grana com um sapo
falante!

o cortador de cana chega em casa e comenta com a mulher:
- Nega, hoje quase que esses quatro dedos meus foram para a

merda!
- Não diga! Escapou o facão?
- Não! Rasgou o papel higiênico!

Por Pouco

j

"

SOBRE O JOGO

É um jogo de lógica
muito simples e

viciante. O objetivo é

ptencher um
quadrado 9x9 com

número� de 1 a 9,
sem repetir números
em cada linha e

cada coluna.
Também não se

pode repetir
números em cada
quadrado de 3x3.

• SOLUÇÃO
1. I .1 ,
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Libra 23/9 a 22/10
Perdoe-os, libriano, eles não sabem o que
dizem. Não leve as coisas pro lado pessoal,
tem gente que não sabe o que fazer com a

língua depois de vários copos a mais. Se uns e

outros confundem almoços comemorativos
com sessão de terapia, fazer o quê? Pois é,
algumas pessoas realmente têm um jeito muito

esquisito de demonstrar afeto.

Capricórnio 22/12, a 21/1
Parece que finalmente captaram a mensagem e

estão dispostos a contribuir. Ufa! Um dia suas. .'

preces têm que ser ouvidas e sua paciência
recompensada. Hãn? Tudo bem, deixe que
pensem que estão fazendo tudo por iniciativa

própria, que não foi você quem pediu, reivindicou, :

mostrou qual é a coisa certa. Não permita que
'

nada estrague o sabor da sua vitória.

Touro 21/4 a 20/5
Quando um taurino se entrega, não existe meio

termo: ele se tíerrete mesmo e nem liga se

estiver no meio da arena, com uma multidão
assistindo das arquibancadas. O tudo-de-bom

que você traz no coração pede passagem,
Declarações arrebatadas, lirismo a toda prova,
sedução da mente e do corpo ... O show não

pode parar!

Leão 22/7 a 22/B
Claro que você está preparado para os desafios,
mas não custa cuidar de alguns detalhes,
questões práticas e operacionais que garantem
sua tranqüilidade e concentração na hora do
show. Antes que a chocolatarna de Páscoa

entupa sua cabeça e os coelhinhos passem
correndo por cima de você, faça logo o que
sabe que pre.cisa fazer,

. Escorpião 23/10 a 21/11
Mistérios iluminados pela luz do dia perderão a
capacidade de assustar. Ótimo, porque muitos
temem segredos e escuros. Você vai parecer
mais simples aos olhos alheios e, em

contrapartida, os outros vão lhe parecer mais
interessantes, favorecendo aproximações de
toda espécie. Vá pra galera, escorpiano, e seja
feliz.

Aquário 21/1 a 1B/2
Imprevisível, irrequieto, irreverente ... Aquarianos
são tudo isso e muito mais. Seu jeito esvoaçante :
e aéreo evita que se estressem (demais) quando ;�
falta objetividade (ou inteligência) no mundo. As :S
coisas parecem meio fora de prumo? Você vai ';
saber lidar com isso. Se a preguiça do feriado

'

contagiou seu dia, permita-se uns bocejos e

uaaaahh .. ,

Virgem 23/B a 22/9
Aspessoas que são amadas por um virginiano
são privilegiadas. São alvo de uma dedicação
ilimitada, Zeloso e incansável, ele cerca aos

seus queridos de toda a atenção. Aproveite que
o astral geral favorece as artes da convivência

pra dar um alô para aquele alguém que não sai
da sua cabeça. Você não é tão óbvio quanto
pensa.

Sagitário 22/11 a 21/12
A Lua faz sua passagem mensal por seu signo,
renovando energias. Só que também poderá
deixar o seu humor um tanto instável, sujeito a

certa irritabilidade no decorrer do período. Por
que perder tempo arrancando as crinas, se há
tanta coisa melhor pra se fazer? O que acha de
colorir este dia e outros mais em ,agr.adável e
inspiradora companhia?

' '.' . iÓ. ,

Peixes 19/2 a 19/3
Não gaste seu tempo procurando saber de onde
vem esse impulso, essa energia boa que bate,
rebate e lhe inspira. Cabe mais um nessa onda?
Com certeza, seu coração é gigante como o

mar: não é, amigo peixe? O que transborda em

você pode ser o que preenche certo alguém.
.,.Eowções em profusão, o fim de semana Inteiro

<.

"prel' navegar e sonhar.. ,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Ora, Gêmeos, você não tem que se desgastar
para economizar uns poucos tostões, mas sabe

que há coisas que só você pode fazer e que
refletem sobremaneira na qualidade de suas

realizações, Se pode ser extraordinário, por que
ser ordinário? Detalhes pequenos de você (que
vale por dois), riquezas que fazem toooda a

diferença,
.

;
I
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Par Moa Gonçalves
moagoncalves@ne!uno.com.br

FELIZ PÁSCOA!

'Oá amigos e leitores da coluna

Camarote, quero,aproveitar hoje meu

espaço para abraçar atodos e desejar um
domingo de 'Pásccamaravilhoso, cheio de
fraternidade e alegria com seus familiares e

também com muita reflexão voltada aos

pensamentos positivos e com Deus no

coração. Feliz Páscoa!

FRASE DO DIA

"A paz não pode ser mantida à
.

força; só pode ser' conseguida pela
compreensão." (Albert Einstein) .

COMBAT

Neste sábado, sempre capitaneado pelo bom
vivant e galã da noite jaraguaense Chico
Piermann, a Combat aproveita o momento

santo e comemora a Páscoa entre os amigos,
com muita música boa, comandada pelos DJs
Igor Lima, Nando de Oliveira e VS R. Costa.'
Festa imperdível!

FEIJOADA DO MOA CORRETOR

Pra agendar: já foram
contratadas as bandas que .

farão parte do show da 6°

Feijoada do Moa, que
acontece dia 25 de agosto
em Jaraguá do Sul. Serão
elas: a banda paulista
Maskavo, o grupo de pagode
Kara a Kara, com os irmãos

gêmeos Márcio e Va'vá( ex
Karametade), Coyote Jack e

o DJ Carlos Fusi. Fará

presença também, pelo
menos uma banda de

[aragua.

É bem nesta sexta-feira,
dia sete de abril, que é

comemorado
nacionalmente o Dia dos
Corretores de Imóveis.
Pa�abéns!

'Í\

O CORREIO DO POVO

'b belli erle

OICA DE SÁBADO

.' Festejar a Páscoa com os amigos
naCombat

. Comer um lanche maravilhoso e

jogar conversa fora com os amigos
no Smurf is

I?
Na próxima segunda-feira(9), a minha:
colega de trabalho Karla Sanson tem a tarefa
difícil de pagar o bolo e receber o merecido
coro de parabéns pela troca de mais um

,

aniversário',
'

.

Neste domingo, ainda pelo Campeonato
Catarinense, o Moleque Travesso enfrenta
em Blumenau a equipe do Metropolitano.

Hoje a noite no Banana Joe, em Ubatuba ,

tem festa de encerramento da temporada
2007. O OJ Caverna vai comandar o
babado.

o jovem empresário Fernando Rabock vai
movimentar a sua casa, Kantan Sushi

LQunge, neste sábado com novidades mil
no pedaço.

, A partir da próxima semana o pessoal da
Creche Constância Piazera começa a

comercializar os convites para a tradicional
Noite do Ti-ti-ti, que vai acontecer dia quatro
de maio, só para elas, no Baependi.

Na terça-feira, às 19h30, o empresário
Beto Wolf (Wolfepar), recebe amigos e

clientes para o coquetel de lançamento do
Edifício Residencial Baependi, na Rua Fritz',
Bartel, 275. .

'
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