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Exposição que mistura

obras de artistas plásticos
�f e poesia pretende
aproximar os jaraguaenses
a poesia. Além da presença
do poeta Alcides Buss, a
exposição apresenta 18

obras de artistas plásticos
càtarinenses. A mostra

"Contemplação do Amor"
será lançada hoje às 20h30
no Espaço Cultural da
Biblioteca Padre Elemar
Scheid, na Unerj.• 85

MUNDO

Protestos marcam

o 40 aniversário da

invasão do Iraque
Milhares de iraquianos

tomaram ontem as ruas de

Najaf em protesto à

ocupação militar do país
pelos Estados Unidos e

aliados. Em quatro anos

de guerra, mais de 3.270
soldados estadunidenses e

650 iraquianos morreram
e outros milhares ficaram
feridos .83

PRAZO

Lista de filiados
deve ser entregue
até segunda-feira

Partidos têm até dia 16

para encaminhar a relação de
eleitores filiados à Justiça
EleitoraL Em Jaraguá do Sul,
dos 20 partidos, dez
apresentam situação irregular,
o que os impede de atualizar
as informações. Ontem, no
primeiro dia, nenhuma das
legendas,procurou o cartório
da cidade para repassar os
dados.• 5

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.624. R$ 1,00

De volta ara a casa
fi

ai Rodoviário oe
movimento acima da mé

,

semana da Páscoa. Na segu 'iii -feira, ôntbus
extras retornaram cheios' à cidade e fluXQ '€Ie
passageiros foi grande.

Movimento recorde de passageiros no feriado da Semana Santa obrigou as empresas a colocarem ônibus extras para atender a demanda

CRAQUE SONDADO

(J 28°
MíNIMA MÁXIMA

Falcão confirma

proposta do
futsal gaúcho
o melhor jogador do
mundo teria recebido
uma proposta da
Cortiana/UCS. Ele deve
resolver a situação com a

diretoria da Malwee hoje.
A equipe chegou ontem

em Jaraguá do Sul, por
volta da meia-noite.
.8

A primeira eta
revitalizaçâo dh àntiga
estação ferroviária deve
começar dentro de 45 dias.
O anúncio foi feito pela
diretora-pre$j ga"
Fund�

-

"

JaragtJ.á,
Petry, e ã

de Parrimônj iSêórico,
Marilene Giese, na reunião
plenária da Acijsy ontem à
noite.• 5

�:

,Céu nublado de dia e de
noite.• 86
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• E,DITORIAL

OPINIAO

Estamosnessa
�LPor seu grande potencial
aulltural, pelos eventos que
vem realizando ano a ano com

repercussão no Brasil e no

Exterior e por sua 'própria
I[ mia; J araguá do Sul' e

11:1' Região precisam ser incluídos

rsnorganização e realização
cW' primeiro grande festival
innertultural de Santa. Cata
rimli iO evento terá âmbito

I

nacional e'internacional, será
�alizado' em abríl -de 2008;

,

em::'( -Florianópo lis, ' com

o�aliiza�ão do sociólogo
.

itlilíatio Domenicó De Masi.
O O governador Luiz Henri
qne.De Masi e.representan
tas-dás secretarias da Cultura
tDr<dil Articulação 'Interna
cíenal, Fundação Catarinen
sesde Cultura e Unisul

participarám na semana

passada da primeira reunião'

p!àra definição do grupo' de
sir

Jaraguá do Sul e Região
precisam ser incluídos na
realização do primeiro
grande festival
intercultural de se"

trabalho que será responsável
pelo evento.

Será um fe�tivalmulticul
tural, nos mesmos moldes do
Festival de Ravello, disse De
Masi, um dos promotores
daquele festival. O Festival
de Rave.llo é realizado'
anualmente, na temporada
de verão, desde 1953.

O festival, que está sendo

planejado para Florianópolis,
deverá acontecer durante 10
dias na segunda quinzena de
abril de 2008. Na Itália, os

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

festivais de alta categoria se

transformaram também em

pontos de turismo de alto
nível, gerando renda extraor
dinária. Portanto, temos como
benefício o acesso da popu

lação a eventos de alta quali
dade nos campos das artes

plásticas, do cinema, da
literatura e do teatro, ao

mesmo tempo, que atrai-se

um público de grande poder
aquisitivo, característico
deste tipo de iniciativa".
A versão catarinense terá

.

uma formatação um pouco
diferente daquela do festival
de Ravello, namedida em que
se destacarão valores brasilei
ros Iillseu contato com,a cultura
mundial. Para cada área haverá
um diretor nacional e outro

catarinense, escolhidos entre

personalidades de indiscutível
conceito em seu setor.

OIl
,

J ENTRE ASPAS

I "Finalm�nte, nossos aeroportos estão tranqüilos. Uma demonstração de
uma relação.honesta e sincera entre o governo, a sociedade brasileira e os

cOJ)ltwladQre:si permitiu ,que, o born sensorenasse",
aHz li'I��'itílUI� d;a'Sthí�,.PrtrsMehte, énYreláç<âo;a'�k �dri{rôlado;�s'de;vôo, aqradecendo'peta classe não:

"

,Mali'sátas atiiJldadés idúhintll b feriado dé P'ást:bã. , .. ,." ' , o, .. �" ,',. CI" • ,

_ r,

01';-;-,

I} PONTO DE VISTA
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,
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GQMO SOBREVIVER A UM
(,. ,"

D'OLAR A R$ 1',94?
o humor do diretor ameri

cano Woody Allen é estranho,
é corrosivo. Muitos nem'

chamam de humor a falta de,
humor .que encontramos ·em:
sua t.fact'!. -Si respondendo à
máxima -r- comum em palestras
deauto-ajuda - se as pessoas
vêem oc copo metade cheio ou
met'ade' vazio, ,�le responde
coin en�rnié sagacidade: "Sou
dos que pensam que o copo
está metade cheio... De
veneno." Começo com esta

brincadeira leve, para cogitar
se Woody Allen tern .raízes
brasi.leiras.,1eria o peqneno
Woody lima babá brasileira a

ensinar-lhe que as, c�isas
p04�� .sempre ficar piores do

que já estão?

Na semana passada, em
virtude da necessidade de
diminuir o consumo de petró
leo, os EUA. anunciaram que
a área. de plantio de milho
crescerá 15% e a de soja,
decrescerá em 11%. Como.

j
.

resultado, os plantadores
brasileiros terão lucratividade
recorde, em virtude do aumen-

to do preço da commodity no

mercado internacional.
Além disso, como resultado

· da eficiente política econômi
ca de Henrique Meirelles à
frente do Banco Central, o

· risco-país bateu níveis recordes,
.

em torno de 164 .pontos. Isto
equivale a dizer (numa análise

bem, bem simples) que o risco
de o País causar um calote é

apenas 1,64% maior que o risco

americano. Nunca estivemos

tão bem no metcado interna

cional e. o índice calculado

pelo banco J. P. Morgan mais

·

uma vez demonstrá isto.

, Quanto à exportação
brasileira, segue .bem rumo às

metas de U$ 152 bilhões de

dólares, apoiados sobretudo na

valorização das commodities

agrícolas e da excelente

expertise brasileira na área. O
lado perverso, é que setores que
utilizammão-de-obra intensiva
e que dão emprego à população
minguam frente à competição
chinesa.

As melhores previsões
indicam. que em maio, o dólar

. _Randal Gomes
Coordenador de Relações
Institucionais e do curso de
Comércio Exterior da Fatej,

derrubará a barreira psico-'
lógica dos R$ 2,00. As

previsões em geral apontam
valores próximos a R$ 1,95
para o próximo ano e a

possibilidade de o Governo
Brasileiro comprar dólares e

fazer reservas para os serviços
da dívida externa, apenas

impedindo o valor de cair

mais. Entretanto, as piores
previsões indicam que o valor

pode cair a R$ 1,88, derivado
de problemas estruturais na

economia americana e da

adoção gradual do euro como

próximo padrão monetário.
. Para os exportadores

brasileiros, já sofrendo os

prejuízos do câmbio de reais

valorizados, isto é uma notícia

alarmante. Para os importa
dores brasileiros, é' uma

excelente notícia, mas cabe
lembrar que tudo tem o seu

equilíbrio. Se não temos

certeza do conteúdo, um copo
meio cheio ou meio vazio

sempre merece atenção. Mas
não necessariamente conterá
veneno.

'\
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• DOS BLOGS
ia;U�iiM�f!jLOBO
Mais tempo
o ministro da Saúde,
José Gomes Temporão,
está' engajado numa

campanha nacional pela
aprovação de projeto de lei
da senadora Patrícia
Saboya (PSB-CE) que
propõe a prorrogação
voluntária da licença
maternidade para seis
meses. Ele avalia que é
preciso criar um clima no

país, após um amplo
debate, sobre o período da
licença maternidade. O
ministro tem as

explicações para defender
o projeto. Ele diz que os

bebês que ficam mais
tempo com suas mães em

ambiente favorável terão
mais chances de se inserir.
na sociedade como

cidadãos produtivos. "Eu
sou a favor da vida", diz o

ministro, para depois
defender, ainda, que a

sociedade debata a

questão do aborto e

indique o caminho a seguir
pelo país num plebiscito.
Ele faz questão de dizer
que não defente o aborto,
mas que a sociedade
decida sobre o tema.

� crlslianalobo.globolog.com.br

• DO LEITOR

'M(Hlijl CASTELLAR
Até tu Romário?
Romário deu uma

demonstração de que
até ele já está de saco

cheio do "oba-oba" em

torno de seu milésimo gol.
Em Cabo Frio, onde
assistiu à derrota do
Vasco para a Cabofriense,
por 2 a 1, domingo à
tarde, revidou às
declarações do atacante
Leandro Amaral e do
técnico Renato Gaúcho
de que a busca pelo feito
estaria atrapalhando a

equipe de São Januário.
"Não tenho atrapalhado
e a busca pelo milésimo
gol não atrapalha em

nada. Time grande vive de
pressão. Quem não estiver
satisfeito, pede para ir
embora. Isso vale tanto

para jogador quanto
técnico", disparou Romário.
"Também vale
(para o Leandro Amaral)
e 0 Renato. Claro que
não estou atrapalhando.
Ninguém é burro.
" O detalhe é que a

saga continuará na

quarta-feira (isso se

ainda tiver alguém vivo em

São Januário).

�blog,eSladao.com.br/bIOg/balepronlo

QUEM GASA QUER.GASA?
Ao longo dos anos temos

obser;ado as mais diversas
tentativas de sucessivos

governos para resolver o

problema da moradia em

nossopaís.
Considerando que até

hoje, existe um-crescente

déficit habitacional no

Brasil, só podemos deduzir

que os esforços.não foram
suficientes.
A construção civil é'

provavelmente o setor que

apresenta os melhores resul
tados em relação ao investi

mento que fat feito para
incrernentá-lo. Isto se deve
ao fato de que pratica
mente todos os insumos

necessários sâo de origem no

próprio país e seu efeito

multiplicador é muito gran
de. Também o efeito sobre o

emprego é muito significati
vo, pois emprega direta
mente grande quantidade
de mão-de-obra não muito

qualificada e gera inúmeros

empregos em toda a cadeia
de abastecimento, tanto no

setor industrial como na

atividade de extração
mineral.

Por outro lado, o impacto
social da construção de
residências também é muito

grande, pois um dos grandes
sonhos de toda a população'
brasileira é ter a sua casa. '

O fracasso de todos os

planos, no entanto, não deve
ser buscado na incompetência
dos governantes e nem na

.,U-a-'-)'••ir.H�.-:A:-:M:':":'O-::R":':1M:-:--,::
10% a menos
O pesquisador do IPEA

(Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada)
Gabriel Ulyssea disse em

:J

entrevista a Paulo Henriquet
Amorim nesta segunda
feira, dia 09, que o Bolsa
Família é responsável pela B

reduçãode 10% na q
desigualdade de renda no 3

Brasil (aguarde o áudio). 3
Ulyssea disse que o Bolsa fl

Família é uma b
demonstração de como )
melhorou a foc,al.ização dos1
programas socials no

Brasil. E isso, segundo ele,)
contribui para diminuir a

desigualdade de renda
entre os trabalhadores
brasileiros. Segundo
Ulyssea, o Bolsa Família 1
também não pode ser visto
como um programa que b
"vicia" o pobre e é
meramente
assistencialista. Ele dtsse"
que é assistencial "porquê .�

cistribui dinheiro aos mais b

pobres, mas cobra uma - B

contrapartida, que é manter
os filhos na escola. Por ,I
isso, o bolsa Família não é.1
assistencialista ou

. "vlclante".

:\

� conversa·aflada.ig.com:br

• Lourival Karsten
Administrador

indolência dos cidadãos e sim
em fatores econômicos quq
sempre amarraram o setor.. 1
Ainda hoje, o créditq

imobiliário no Brasil não passa
de 2% do PIB enquanto na
maioria dos países. est�
participação é de 50% ou
mais. Este é um fenômenq
comum aos países com grands,
instabilidade econômica. q
Chile, 'que estabilizou su�
economia já a alguns anos]
tem uma participação de 17%
do crédito imobiliário em seq
PIB.

Se os brasileiros puderem
ter segurança para assumi)
empréstimos de longo prazo)
certamente o mercadc

o

imobiliário terá um grandç
futuro.

..

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac, Fonte Times New Roman 12 e podem serenviados por e-mail
J

redação@ocorreiodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa)
Postal tê, É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados). j
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PRAZO: REPASSE DAS INFORMAÇÕES É EXIGÊNCIA DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS
,

, I

Partidos têm até segunda-feira
para entregar relação de filiados
....Oados precisam ser

atualizados para
t efeito de candidatura

a cargos eletivos

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

Os partidos políticos têm

até a próxima segunda-feira
para entregarem a relação dos
eleitores filiados à Jus tiça
Eleitoral. O prazo foi deter
minado pelo corregedor-geral
da Justiça Eleitoral, ministro
Cesar Asfor Rocha, no

Provimento nº 2/2007.,
Ontem, no primeiro dia,

• nenhuma das legendas pro
curou o cartório eleitoral de

Jaraguá do Sul para fazer o

repasse dos dados, exigido
pela Lei aos Partidos Políticos.

O artigo 19 da norma

determina que os partidos
remetam aos juízes eleitorais,
nos meses de abr il e de

outubro, a relação dós nomes
de todos os seus filiados, com
a data da filiação, o número

dos títulos eleitorais e das

seções em que estão inscritos.

A entrega da listagem visa o

arquivamento, publicação e

cumprimento dos prazos de

filiação partidária para efeito
, /

de candidatura a cargos

Ontem, nenhum dos partidos procurou o cartório eleitoral da cidade

eletivos. De 7 a 8 de maio ficou deter-
O calendário também minado o período de contin

estabelece os dias 17 e 18 de genciamento para enca

abril como período de con- I minhamento. das relações
tingência para encaminha- atualizadas, recebidas entre os

menta de relações recebidas dias 25 de abril a 4 de maio, e
entre os dias 9 e 16 de abril. o período de 9 a 13 de maio

Rartidos de Jaraguá do

Regular
PL, PMOB, PMN, PPS, PRB, PSB, PSPB, PT, PT do B, PTC

Irregular
PC do B, PDT, PFL, PHS, Pp, PRTB, PSC, PTB, PTN, PV.

Explicando
o candidato derrotado à

Presidência daRádio Comu
nitária de Massaranduba,
Rubens Jenssen, confirmou o

pedido de impugnação da

eleição. Mas fez questão de
frisar que foi feito pelo sócio
da rádio, Dávio Leu, e não

�elo prefeito. "Realmente
houve várias irregularidades,
(o) que motivou O pedido",
árgumentou, informando
que é cabo eleitoral do
presidente eleito, Horst
Rech.

, Aliás
A eleição do próximo ano

£leve ser atípica, rompendo as

tradicionais alianças PP/
PMDB e PFL(DEM)/PSDB e

à disputa entre eles. Muitos'
c

apostam que as negociações
de bastidores tendem criarum
"fr -" d dentao , com can i atura

única, com exceção do PT,

• qu: deve lançar candidato
proprio e tentar dividir a

cidade.

Prefeito e secretárias
viajam para BrasOia
JARAGUÁ DO SUL a, informação repassada é de

que existe a possibilidade dQS)

Depois de dois meses da obras começarem ainda estev

última ida à capital federal, o ano. O projeto estáem fase gel
para a identificação das prefeito Moacir Bertoldi (PR) adequação. 'xd

duplicidades de filiação. já tem nova viajem marcada Já o secretário Amarildre
De acordo com a chefe do para Brasília. Acompanhado Sarti foi conhecer às projÇ!1jeS

cartório da 17ª Zona Eleitoral, dos secretários municipais, da Secretaria de Agricultuarr
Vanessa Piovezan Scholz, Bertoldi embarca no dia 6 de Familiar, e firmou oonvênisb
somente os partidos em maioparaumasé��rdeàudiên- para capadtaç,�0 de técnioasi

situação regular terão .atua- cias nos ministérios. O'Tians- de extensão �al. Os profisn
lizados os números de filiados jaraguá continua na 'pauta, já si'onais yi�ã� àcidade emmaíon
perante a Justiça Eleitoral. que o município aguarda Sarti tàmbémrecebeumanuaisr
"Primeiro precisa ser feita a liberação de verba federal para' té�nicos s�b�e diversos prograe
regularização e comunicado o dar seqüência às obras de mas federais, que serão entJ;pQ
diretório estadual do partido modernizaçãodo sistema viário gues aos agricultores de acordoí.
que, por sua vez, informa o e do transporte coletivo. com as áreas 'de atuação. O
Tribunal para a atualização dos Além da reunião no Ministério do Meio Ambíennp
dados. Só depois é que a lista Ministério das Cidades, tam- também enviará técnícosaai

dos filiados pode ser eQ,ca- -bérn está prevista audiência [araguá do Sul no próximo,
minhada. Do contrário, vaiper- comoministro dáAgricultura, mês, que vão orientarsobreiai
manecer no sistema a listagem ReinholdStephanes. Os outros construção de obras de saneare

anterior", esclareceu Vanessa. compromissos nos ministérios menta dentro das normas
A situação irregular pode \ ainda estão sendo agendados, ecologicarnente corretas. -sq

acontecer, por exemplo, se o mas é certo que incluirão à Sarti e a presidente chq
partido não realizou eleição visita a gabinetesde deputados .Fundàção Cultural, Natália

,

para escolha do diretório da bancada catarinense para Petry, também estiveram no

municipal dentro dos prazos, reforçar os pleitos. Foi oque Iphan (Instituto doPatrimôljJ
ou se o fez, mas não comu- aconteceu na semanapassada, Histórico.Artfstíco eNatural),
nicou a direção estadual, a quando �s secretários de' 'onde trataram do projeto sobre
quem cabe o repasse de Urbanismo, Afonso Piazera, e rotasirnígratórias. A'propo�
informações à Justiça. Em de Obras, Alber�o Joã'o'Marca- do governo éapreservação i1s
Jaraguá do Sul, dos 20 par- tto, sentararri com o deputado antigos casat;6eJ e a geração�e
tidos existentes, dez .apre - JoãoPizzolatti .(PP) para trat�r , renda. par? }i';.:fam�has ��kl
sentam algum tipo de irregu- de projetos rara a área de-infra- - ,�agri'Gultores, qu�, além d�
laridade (leia quais no qua- estrutura. Pizzolatti é inter-' reêeberufua:ver�áparama��
dro). "Se os partidos não con- locutor do município junto ao tenção da estrutura, poderão
seguirem fazer a regularização ministro Márcio Fortes, do comercializar seus produtos aos
até o dia 16, térão nov�ílüpor- mesmo partido. turistas. [áraguá foi incluíjj
tunidade de atualizar'l'>s da- Os secretários também no roteiro e deve sediar o lan-
do� sobre filiados na primeira
quinzena de outubro", infor-'
mau a chefe do cartório.

estiveram noDnit/Ferroviário,
onde mais uma vez a pauta foi
o contorno ferroviário. Agora,

çamento do projeto, em 25 de

J•ulho, Dia doColono e tambE'1
, '�IiJ

,

aniversário da cidade. (CT�n
�

MOSAICODúvida
o vice-prefeito de Massa

randuba, Fernando Reinke

(PSDB), se lançou candidato
a prefeito em 2008 e espera
contar com o apoio do

prefeitoDávio Leu (DEM), de
quem é vice há oito anos.

Mas nas rodas políticas,
comenta-se que Leu deve

apoiar ao ex-presidente da

Câmara, Almir Trevisani, do
mesmo partido. Isso, impli
caria em mudanças na Se

cretaria de Saúde, nas mãos

doPSDB.

Qualidade
Moradores do Água Verde

reclamaram da qualidade do
asfalto no acostamento da

BR-280, entre o Posto Mar

colla e o túnel do Estrada

Nova, obra feita numa

parceria entre a Prefeitura e

o Dnit, há 15 dias. ''Além de

estar inacabada, a parte
concluídà já apresenta ra

chaduras e buracos", garantiu
ummorador.

Em trâmite
o prefeitoMoacirBertoldi

_(PR) enviou à Câmara de

Jaraguá do Sul mensagem
solicitando aautorizaçâo para
que a Rádio Comunitária
Alternativa FM - 104,9 -

.

utilize, sem ônus e par prazo

indeterminado, imóvel

público, localizado na Rua

Silvio Piazera, na Tifa
Martins.

Intercâmbio
.

A Unerj está com as

inscrições abertas aos

estudantes que têm interesse

em participar de programas
de intercâmbio mantidos

pela instituição de ensino. É
uma oportunidade para o

aperfeiçoamento lingüístico
� técnico e de cursar

disciplinas consideradas
complernentares.

Troca-troca
As ameaças dos partidos de pedirem de volta os mandatos �

\ •
0,, '

__ .1{:
•

tI; ",_

dos parlamentares qlfe deixaram �� 'legçn.al:i,S não estáfÍ.)
surtindo o efeito desejado. O troca-troca partidário segué'Jr1
o rito tradicional: da oposição/pata "o. colo quente dd!JG

governo. Na Câmara"PSDB e J?F1. perderam rnaís um::m
deputado, enquanto o PPS outros cinco; eb

O PSDB, que elegeu 66 deputados, tem agora 57, mesmo'§v
número do PFL, que fez 65. Já o FPS tem 14 dos �2 eleitos,m
em outubro.

'

'o::.'

'jh

Queda-de-braço
Se depender do PSDB, a cantilenado "caos aéreo" voltaud
ao Congresso a partir de hoje. O líder tucano na'Câmara, 9<1

Antonio Carlos Pannu�zio (SP), deve se encontrar nos,yj
próximos dias com o procurador-geral da República/i/'
Antonio Fernando de SOUZ'cl, para tratar da:CPI do Apagão'P
Aéreo. Vai pedir agilidade na apresentação do parecer sobré')q

,

rIp
a CPI ao Supremo. '

'

úv

Negado. ,

lib

O ministro José Delgado, do Tribunal Superior Eleitoral.P!
negou a liminar pedida pelo vice -presidente do,diretório r;

regional do PTB, Aldemar Tadeu Costa Furtado, que pedia1?
o afastamento do presidente do partido Roberto [effersorr'"
e a suspensão dos repasses do fundo partidário e da�)":
veiculação da propaganda partidária no rádio e TY 1.0

destinados à legenda a ele.
' )'
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EXPECTATIVA: DIA DAS MÃES PODE REPETIR OS NÚMEROS DA SEMANA SANTA

Movimento na rodoviária cresce
'.

mais de 100% durante a Páscoa
Empresas apostaram
nos ônibus extras e

população aproveitou
o feriado para viajar

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

PIERO RAGAZZI/OCP

O feriado estendido de
Páscoa deu bons resultados às

empresas que prestam serviço
de transporte inter-municipal
e estadual em Jaraguá do Sul.
O movimento registrado no

Terminal Rodov£ário da
cidade ultrapassou os 100% de

acréscimo, em campa-ração
aos.outros finais de semana do A manhã de segunda-feira foi marcada por muitos desembarques em Jaraguá do Sul

.

ano.

N a Viação Catarinense,
segundo o gerente Nelson

Zit1f, foram colocados 30
ônibus extras durarite os dias
5 �. 9. Vinte deles somente

coth destino para a capital
pajariaense, Curitiba. O
restante ficou distribuído
entre o litoral Norte de Santa

Catarina, Lages e São Paulo.
Em dias tidos como normais,
a agência vende cerca de 350
a 400 passagens para
diferentes- localídades. Na
última quinta-feira e no

domingo de Páscoa este

número subiu para cerca de
900.

Situação semelhante tam
bém aconteceu na União.
Conforme o atendente
Giovani Bonetti, os em

barques aumentaram de
forma considerável. "De cin
co ou seis passageiros por dia
fomos para uma média de 35
no feriadão", contabiliza. Na
Penha I tapemirim o final de
semana foi considerado bom

pelo responsável pelo guichê,
Edson Godoi. A viação

chegou a disponibilizar um
ônibus extra para a capital
gaúcha, Porto Alegre.

Foi de um desses carros

vindos do Rio Grande do Sul

que Letícia Oliveira desem
barcou na manhã de ontem
na rodoviária jaraguaense.
Ela passou o feriado com a '

família e aproveitou a

madrugada, de segunda-
feira para viajar. De acordo
com o gerente da Cata

rinense, decisões como a da

passa!f,eira foram comuns e

aum�ltaram o fluxo de

clientes 'no Terminal ..
"Muitas' pessoas descansam
no ônibus, chegam cedo e

vão direto trabalhar",
comenta.

A expectativa é que o

próximo pico de movimento

seja no segundo final de
semana do próximo mês, por
ca.usa do Dia das Mães. Já o

1 º de maio não deve causar

mudanças na rotina das

empresas. Mesmo assim a

dica é comprar passagens
com antecedência para não

sofrer com imprevistos.

O CORREIO DO POVO()

Outono promete ser

típico no ,Norte de'Se
REGIÃO

Desde o início do outono,
há cerca de 20 dias, o final
de semana passado foi o que

chegou mais próximo àmédia
habitual de temperaturas
registradas neste período.
Para alegria dos apaixonados
pelo inverno e tristeza da

queles que preferem o verão,
a estação intermediária já
começa a mostrar a transição
entre ambos.

.

Conforme Francine

Gomes, do Ciram (Centro de'
Informações de Recursos
Ambientais e de Hidrome

teorologia de Santa Cata

rina), o clima ameno sentido
nos últimos dias foimotivado

pela passagem de frente fria

pelo Estado. Acompanhada
de'uma massa de ar seco, ela
continua impedindo a ele

vação da temperatura até à

tarde de hoje. A partir disso,

os termômetros voltam a

indicar em torno de 28ºC,
nesta quarta-feira. I

Mas, o calor deve irl
embora outra vez para deixar)�
o final de semana em clima))
típico de outono: dias quen-

, tes e frescor' durante as

madrugadas. Na quinta-feiraAI
é quase certa a entrada de
uma nova frente fria que.
deixa o tempo instável nan
sexta. No sábado e domingo;
o céu fica claro, semelhante
ao ocorrido no final do feriado,
prolongado de Páscoa. 'j

Segundo. Francine, a[�
estação terá a renovação,
contínua de massas de ar frio�
e seco. Com isso, os termô-:il
metros tendem a registrar.,
temperaturas baixas commais;
regularidade. A primeira,h
onda de frio intenso fica para,

. J

a segunda, quinzena de abril,
de acordo com a previsão do,"
Ciram. (KE)

,.'

Celebrações de Páscoa no MARISTA

(1

Operação Semsna Santa
termina cem 'saldo positivo'
REGIÃO

A Semana Santa foi
considerada tranqüila nas

estradas que cortam o Norte
de Santa Catarina. A infor

mação é do chefe regional de
operações da Polícia Rodoviá
ria Federal, Everson Feuser.

Segundo ele, o balanço do
feriado prolongado é positivo,
mesmo com o aumento no

número de acidentes em

comparação a 2006.
Neste ano foram 37

colisões contra 25 no anterior.
A quantidade de pessoas
feridas também ficou acima

da média registrada no

mesmo período do ano passa
do: 23 commachucados leves
e seis graves, 13 e três a mais,
respectivamente. Além disso,
ao contrário de 2006, nesta
Páscoa houve uma vítima

fatal em decorrência de atro

pelamento no trecho da BR-
101 de Navegantes.
No Estado todo a PRF

contabilizou 210 acidentes,

157 feridos e cinco mortes. A
média geral é superior a dos
últimos dois anos, quando a

polícia divulgou a ocorrência

de 153 (2006) e 178 (2005)
colisões nas rodovias federais.
Considerando estes três pe

ríodos, o que tevemais vítimas
fatais foi o feriado de Páscoa
de 2005, quando oito pessoas

perderam a vida enquanto
trafegavam nestas estradas.

Para Feuser estes números
não surpreenderam a equipe.
Ele lembra que é preciso
considerar o acréscimo de
carros trafegando por estas

rodovias. "Tivemos 50% amais

de movimento no do-mingo e
.

30% nos outros dias", relata.
Quanto a congestio-namentos
ocasionados por este 'aumento,
o chefe de operações diz que
foram poucos. O únicb

relevante, segundo ele, ocorreu
naBR-280 nas proximidades do
trevo de acesso a Barra do Sul.

Já naBR-lO 1 o problemamaior
ficou no trecho Sul, ainda não
duplicado. (KE)

Polícia Militar tem
fim de semana agitado
REGIÃO

Ao contrário do que

registrou a Polícia Rodoviária

Federal, aMilitar teve bastante
trabalho no feriado de Páscoa.
Conforme levantamento di

vulgado pelo 14º Batalhão da

PM, foram 313 ocorrências de
sexta-feira até amadrugada de
ontem em Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Corupá, Massa- .

randuba e Schroeder.
As mais sérias aconte

ceram nestas duas últimas

cidades, ambas descobertas
no sábado. Por volta das
l Ih IO, o Capam (Centro de

Operações) recebeu, por
telefone, a informação de

que o corpo de Osni Thom

sen, 39, havia sido encon

tradoapós dias desaparecido.
Ele estava deitado na cama

da casa onde morava, em

Schroeder, e aparentemente
morreu por causas naturais.

Mais tarde, a Polícia
Militar foi chamada outra

r·

A Páscoa é um momento de celebrar a vida, a
partilha, o perdão; de reafirmar o compromisso de

vida com a pessoa humana e com o planeta.
F:undamentados nestes princípios o Colégio
Marista São Luís preparou ao longo da semana

que antecedeu a Páscoa atividades que tinham
como objetivo principal fazer um resgate dos reais
significados desta data.

-

�oram realizadas pesquisas sobre os símbolos,
discussões do que é a Páscoa hoje e de como

podemos ressuscitar em nossas atitudes diárias.

para encerrar, os alunos da Educação Infantil e

Ensino Fundamental I assistiram uma peça teatral
sobre a Páscoa.
O objetivo principal era mostrar que Páscoa não é
só chocolate, mas sim o saber perdoar, saber dar
novo sentido a vida. '

Claro que depois de tantas atividades não poderia
faltar à visita do coelhinho que com sua presença

resqata a questão mágica da data. Ele trouxe

alqumas pistas de um delicioso caça ao tesouro,
onde todas as turmas se divertiram a procura de

suas cestinhas.

Na quinta-feira, professores e funcionários do

Colégio participaram de uma manhã de Formação;
foram momentos muito fortes, onde pudemos reviver
partes da vida de Jesus Cristo e principalmente
aplica-los em nossas vivencias.

'l'

vez para atender suspeita de
homicídio. No local, às mar
gens da SC-413, em Massa-s

randuba, a equipe achou ali
corpo de Hilário Godoy; 55,1
jogado dentro de um bueiro.'
Ele tinha várias lesões, um
corte profundo na gargantall
e três furos no abdômen.]
Segundo a PM, a morte foi

res,ultad? de u,ma briga na
f

noite quinta-feira passada. �

Além disso, o final da
Semana Santa: ainda ficou
marcado por assaltos a

estabelecimentos comerciais!
em Jaraguá db Sul e a resi-'
dências na cidade de Guara
mirim. Houve também furto)
de veículos e desacato. a'

policiais. �

ESTADO - Entre quinta'
e sexta-feira, pelo menos sete'

6
pessoas morreram em aciden- ,

tes nas rodovias catarinenses,i
A operação Semana Santa

registrou aumento de 50% no

movimentos nas estradas'
federais',(KE)

j
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. EVITALlZAÇÃO: PRIMEIRA ETAPA INCLUI REFORMA EM .DEPÓSITO E DEMOLIÇÃO DE BLOCO COMERCIAL
, "'i .

bras na estação ferroviária tomeçam em .15 días'
Fundação Cultural

captou recursos

necessários para,
início das obras

A diretora,presidente da

undação Cultural, Natália
Petry, e a subcoordenadora
Cle Patrimônio Histórico,
Marilene Giese, anunciaram
ontem à noite, na reunião

plenária da Acijs (Asso,
.dação Empresarial de [ara
guá do Sul), o início da revi,

talização da antiga estação
ferroviária para daqui a

aproximadamente 45 dias.
Na próxima semana, a

Prefeitura deve abrir o edital
de licitação para começar a

I rimeira etapa da restau

ração. As obras incluem' a
eforma do depósito de

lcargas e a demolição do bloco
omercial anexo, que abri

�ará banca, barbearia, flori
tultura e departamento de
llturismo. A previsão é de que

essa parte do projeto fique
pronta até outubro.

N a semana passada, a

Fundação Cultural arre
cadou R$ 145 mil via. Lei
Rouanet. ' recursos doados
por pessoas físicas e jurídicas
são abatidos do Imposto de
Renda através de renúncia
fiscal -, completando os R$
610 mil necessários para �s
obras iniciarem. O invés
timento equivale 20% do
total de recursos, que é de
R$ 3,05 milhões.

Até o momento, o órgão
captou R$ 615,6 mil, c�m
contrapartida da Prefeitura
de R$ 1.176.485,50 (aquisi
ção do prédio da Rede
Ferroviáría Federal e compra
do projeto). Para que as

obras continuem, a Funda,
ção Cultural precisa arreca
dar mais R$ 2,4 milhões. S�,
gundo Marilene, a meta, é
de que a restauração, -

desde a antiga delegacia até
a esquina da Estheria Lenzi
, fique pronta até fim' do
ano.

i

O Centro Histórico vai

abrigar a biblioteca pública,
a Fundação Cultural e ou'

tros setores ligados à área
da 'cultura. Segundo Mari

Iene, o espaço disponível na
antiga estação ferroviária
seria irisufie ien te para

abrigar o Arquivo Histórico
Eugênio Victor Schmõckel,
que deve permanecer no

prédio da Rua Ida Bana

Rocha, Centro.
INCENTIVO ' Para

agilizar a captação de re

cursos, a Fundação Cultural
pretende apresentar o pro'

jeto ao governo do Estado e

conseguir contribuição tam'
bém por meio da dedução do
ICMS (Imposto Sobre Circu
lação de Mercadorias e

Serviços), através do Funcul
tural. Alétn disso, o Iphan
(Instituto do Patrimônio

Hístórico.. 'Artístico e

Cultural) alterou no mês

passado artigo do projeto
que permitia a dedução de
no máximo 40% do valor do
incentivo para 100%, li,
mitado a 5% do imposto de
renda devido.

CÉSAR JUNKES/OCP
�

.�:-

sq
Prefeitura precisa de mais R$ 2,4 milhões para revitalização do Centro Histórico, na Rua Getúlio Vargas ;��n

� � �-=��__ � ��� �
� � �:'flJ

,
,

ermina na quinta o prazo para pagar o IPTU Defesa Civil participa de treinamento :��
.

8

UARAMIRIM

Termina na quinta-feira,
I 2, o prazo para o pagamento
do IPTU em parcela única,
com o desconto de 20%, em
Guaramirim. O contri-buinte
que optar em pagar o imposto
em parcela única a vencer no
dia 14 de maio, terá desconto
de 10%, e de 5% se o

pagamento for feito no dia 12
e junho. O IPTU em Gua
ramirim também pode ser

parcelado em até seis vezes,

com a primeira parcela tam,

bém para próximo dia 12.
O secretário de Adminis

tração e Finanças, Marcelo
Deretti, lembra que isentos

do imposto os aposentados
que ganham até três salários
mínimos e possuem apenas
um imóvel e os agricultores
que possuem terrenos,
imóveis rurais dentro do

perímetro urbano.
Segundo Deretti, no ano

passado, -a inadimplência
atingiu 40%. "Se o contÍibu,

inte não fizer o pagamento em
nenhuma dessas datas, no final
do ano, o coniríbuínte é lan

çado em dívida ativa do

município, e logo após será

ajuizado no fórum. Esperamos
que este ano a inadimplência
seja um poucomenor", aposta.
. Este ano, foram emitidos
nove mil carnês de IPTU no

município.ccom previsão de

arrecadação da ordem de R$
.2.572.000,00.

Mais informações pelo
telefone3373,0247. (AC)

Mais de 11 mil idosos 'devem ser vacinados

fREGIÃO

Responsáveis técnicas de
imunização da microrregião
reuniram-se ontem à tarde
para debater a meta da 9ª
edição da Campanha Na,
donal deVacinação do Ido-so,
que acontece entre os dias 23
� 4 demaio. NaRegião, ameta
é vacinar 11.231 idosos acima
de 60 anos. Isso equivale a 75%
da população da terceira
ldade, que é de 14.975 pessoas
tamicrorregião.
EniJaraguá do Sul, o obje

tivo da equipe de vacinação
éimunizar 9.085 idosos, con'

centrando 7q% das pessoas
acima de 60 anos da região.

.

Ano passado, foram vacinados
11. 796 ido�os nos cinco

municípios, ,b que signifíca a

imunização de 80,65% de toda
população idosa do Vale do

Itapocu. Nas regiões Norte,
Nordeste ePlanaltoNorte de
Santa Catarina, o objetivo é

vacinar cerca de 87, 6 mil
idosos.

Para garantir o maior

número possível de imu

nizações, o Ministério da
Saúde programou o "Dia D"
da vacinação para acontecer

no sábado, 28. Nessa data, as

'\
,

salas de vacina ficarão abertas
das 8 às 17 horas. As equipes
de imunização do também

'planejam realizar a vacinação
nas sedes dos grupos de
terceira idade e nas casas de
idosos que não podem ir até

o posto de saúde.
A campanha será pro,

rrogada dos dias 7 a 11 de
maio nas cidades em que a

meta não for atingida. O Vale
do Itapocu receberá .na
próxima semana 14.900 doses
de vacina contra gripe,o que

equivale um investimento em
torno de R$ 74 mil do
Governo Federal. (DZ)

�,

JARAGUÁ DO SUL
o

Na manhã de sábado, a

DefesaCivil promoveu encon
tro de voluntários do órgão, para
treinar a equipe que começa a

. trabalhar a partir do dia 21.'A
capacitação acon-teceu no

Bosque Ecológico TifaMartins
e englobou noções básicas
sobre captura de cobras e corte
de árvores em áreas de risco,
demonstradas por bombeiros e

coordenadores daDefesaCivil.
A equipe de voluntários é

formada por 20 pessoas, que se
v revezarão em turnos nos finais
de semana e feriados. Eles
ficarão à disposição no Corpo
de Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul das 18 horas de
sexta-feira às 24 horas de

domingo para dar apoio
durante as ocorrências, além de
auxiliar na segurança de gran,
des eventos.

Essa é a primeira vez que a

comunidade tem oportunidade
pra atuar na Defesa Civil, que
até então contava com cinco
funcionários. O integrante do
órgão, Carlos Dias, diz que a

procura por voluntários foi
motivada pelo aumento no

número de ocorrências causa,
das pelas mudanças climáticas.

.

A dona-de-casa Luciene

Murara, 35 anos, participa pela

primeira vez de um trabalho
voluntário e diz que atuar na

Defesa Civil será uma forma de
"aprender e de contribuir com
a sociedade". Casada e mãe de
um filho de 17 anos, Luciene
soube da inscrição. de volun
tários para o órgão pormeio de
uma reportagempublicada pelo
OCorreio do Povo há cerca de
dois meses.

I
,

:i
I

, \
" I

No próximo sábado, os' ,

voluntários assistirão aulas'; !
sobre primeiros socorros naPre:-; í

feitura. Em outubro, o muni-v !
cípio vai sediar o 4º Fôrurrr" I
Nacional de Defesa Civil, que Ideve contar com a participação I

de integrantes do órgão em
I

todo país. O tema abordado. I

será "As mudanças e os efeitos
climáticos". (DZ)

Bombeiro ensina aos voluntários normas de segurança

_ J
;:.",
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Banda e Clube fazem doações
CÉSAR JUNKES/OCP

Na última quinta-feira, dia 5, o Jaraguá Moto Clube

juntamente com a Banda Homens do Pântano doa-ram
cerca de 600 quilos de alimentos para a IgrejaNossaSenhora
do Rosário. Os alimentos foram arre-cadados nos dias 24 e

25 de março, quando o clube e a banda promoveram o 1Q

Nereu in Rock e o 1Q De-milicar e Rachas. No total, foram
quase 900 quilos arrecadados. Os benefi-ciados foram a

IgrejaNossa Senhora do Rosário, São Roque e alguns família
ca-rentes. O JaraguáMoto Clube promoverá nos dias 21 e

22 desse mês o 1Q En-contro de 'Irilhelros, onde também
serão arrecadados alimentos no valor do ingresso.

Seminário
Acontece amanhã o 1 º Seminário Municipal de

Habitação. O ·ev�l1to será das 19 às 21h30, no
auditóri.oe do . O seminário é ab,etto à

partlcípação He "toga a comunidade e 'tem como

objetivo definir as diretrizes da política habitacional
do município. Na oportunidade, também serão

eleitos os delegados para o 2Q Seminário Mjmicipal
Ide Habitação, previsto para maio, quando será

definido o conteúdo da política habitacional de

Jaraguá doSul.Os.ddegados eleitos terão().ditei�o
. de voto e, portanto, serão responsá¥eis pela
definição das diretnzes para o setor.

Processo seletivo
:Terminam amanhã as inscrições para Processo Seletivo

simplificado da Prefeitura de J araguá do Sul. As

contratações em caráter temporário são para atuar na área

de Assistente Social e Terapeuta Ocupacional. Os
interessados devem comparecer na na Secretaria de
Desenvolvimento Social e Família (RuaWalterMarquardt,
nu, no horário das 8h às Uh e das 13h às 16h).
O formulário deverá ser entregue no ato da inscrição

com os documentos anexos. A classificação será divulgada
no dia 23 de abril e o edital completo. Mais informações
no endereço: www.jaraguadosul.sc.gov.br.

�pevi nos Bairros
.

,:

: Os pontos críticos da Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa serão discutidos durante mais uma edição do

�tograma APEVI nos Bairros, que acontecerá no dia 17
de abril,. às 19h30min. Totalmente gratuito, o evento é

gma iniciativa daÀPEVI com apoio da ACIJS, Prefeitura,
Acrevi e Sebrae, e terá como local a RecreativaMenegotti,
ao lado da estação de tratamento do Samae. Aberto a todos
os empreendedores e interessados, o APEVI nos Bairros
traz para debater o tema o contabilista Paulo Henrique
Felicioni. Mais informações pelo telefone (47) 3275�7024
e pelo e-mail executiva@apevi.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Curso
.
Está acontecendo na Acijs

o curso de Comunicação
Oral que está sendo minis

trado pela fonoaudióloga
Nancy Yoshii, que tem com

especialização em voz e em

Linguagem. O curso acon

tece ainda amanhã e sexta

feira, dia 13 de abril. Infor

mações pelo 3275-7059 ou no

e-mail capacitacao2@
acijs.com.br.

Contos
A Design Editora lança o

livro "Contos Jaraguaenses",
no dia 18 de abril, às 19h30
noMuseus daWeg. Cerca de
30 escritores do Vale do

Itapocú participaram da

publicação. Segundo o editor
Cãrlos Henrique Schroeder a
coletânea suprirá a neces

sidade de uma identidade
literária na cidade.

Show
No próximo sábado, dia

14 de abril, acontece em

Santa Luzia o "Banana
Rock". O evento conta com

a animação de sete bandas
de Jaraguá do Sul, Guara
mirim e [oinville. Os shows
iniciam às 20h30, no Caxias
Esporte Clube. A entrada
custa R$5,00 com mais um

qu�P de alimento não

perecível. Informações no

�
9922A690..

Missão Acadêmica
Os alunos daUnerj têm até

amanhã para se inscre-verem
no Programa de Missões
Acadêmicas Inter-nacionais.
O programa visa propor

experiências para aper

feiçoamento lingüístico e

técnico dos estudantes,
contribuir para o enrique
cimento geral da formação
acadêmica e profissional e

oferecer oportunidades de

participaçâo em atividades
acadêmicas no exterior. A
missão deste ano será no

Chile e na Argentina. São
cerca de 30 vagas e a viagem
terá um custo de U$l.-
200,00 por aluno. A previsão
é que os acadêmicos fiquem
do dia 31 de agosto à 7 de
setembro nos países visinhos.

Artes Plásticas
O artista plástico Marcos

Alexandre Leal abre hoje, às
20h, em Joinville, a

exposição "Pintura Íntima".
Natural de Caxias, no Rio
Grande do Sul, o artista vai

participar da 1 ª Mostra de
Arte, realizada pela Terra
Arte (Rua RolfColin, 109).
Informações pelo (47) 3028�
8384.Amostra prossegue até

27 de abril.

DIVULGAÇÃO

Páscoa
Mesmo com o fim da

Páscoa o GAS (Grupo dos

Amigos Solidários), conti
nua com a Campanha da
Páscoa Solidária, que tem o

objetivo de arrecadar ovos
no valor de R$I,99 ou

cestinhas para as crianças
carentes.A entrega dos 'ovos
ainda não foi feita, devido
ao forte calor muitos

deixaram para fazer as

doações na última hora. As

crianças da TifaMonos e do
Morro Vieiras receberão os

ovos no próximo sábado, dia
14 de abril, às 17 horas. Na

oportunidade, o grupo fará
um trabalho de conscien

tização sobre o do aqueci
mento global. Informações,
no telefone 33718765.

Até o dia 17 de abril os interessados emparticipar do
Festival Estudantil da Canção devem se inscrever no

site da Fundação Cultural (http://cul.tura.�
[araguadosul.com.br). O evento reune.,estudantes da
Rede Mu.niçipal, Estadual e Particulliil' de Ensino de

Jaraguá L Par� este ano, está divitlido,
em três c crias. do 10 ao 50 ano, ao 90 ano e o

Ensino Mé ó,Universidades, Centrode Educação de

Jovens e Adultos, Centro.WEG, SENAI, SENAC e

SESI. Cada instituição poderá participar com apenas
um representante por categoria. Informações no

telefone 3275� 1300.

u
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OBITUÁRIO
Faleceu ás 09:00h do dia
�9/04, a senhora Miranda
'de Jesus dos Santos, co
idade de 56 anos. O
velório foi realizado no

Salão da Igreja São José e

o sepultamento no

cemitério de João Pessoa.

Faleceu ás 11 :OOh do dia'
07/04, o senhor José
Francisco Rosa, com
idade de 74 anos. O
velório foi realizado na

Capela Mortuária Maria
Leier e o sepultamento no

cemitério municipal do
Centro.

Faleceu ás 17:00h do dia'
07/04, o senhor Oscar
Guilherme Gneipel com
idade de 86 anos. O
velório foi realizado na

Igreja �angélica tuterana'
Cristo em Schroeder e o

sepultamento no cemitério�
Bom Jesus de Schroeder..

1

Faleceu ás 16:30h do dla
06/04, o jovem Mauricio
Batisti, com idade de 19
anos. O velório foi
realizado na Igreja São
Francisco de Assis e o

sepultamento no cemnénc
São Miguel de 8
Guamiranga.

Faleceu ás 20:00h do dia'.
05/04, o senhor Manoel

Angelina dos Santos, com
idade de 85 anos. O
velório foi realizado em

sua residência e o

sepultamento no cemitério

Municipal de Guaramirim.1

Faleceu ás 12:30h do dia:
05/04, a senhora Herta I'

Fischer Wals, com idade;
de 75 anos. O velório foi 'j,

realizado na Igreja
Evangélica Luterana Crlstc
em Schroeder e o

sepultamento no cemitério
Bom Jesus de Schroeder,

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
.

JARAGuÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a

licitação abaixo especificada:

LICITAÇÃO N°: 13/2007
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO

OBJETO: TUBO DE PVC
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 09/04/2007, das 8:00 às 11 :30 �

das 13:00 às 16:00h
DATA DA ABERTURA: 23/04/2007 às 14: 00 horas

o Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAB
na Rua Erwino Menegotti, na 478 - Jaraguá do Sul - se, site:

www.samaejs.com.br

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 47 - 33n
0590

Luis Fernando Marcolla
Diretor Geral

"

.',
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AIS UMA DERROTA: JUVENTUS SEGUE COM PÉSSIMA CAMPANHA NO RETURNO

rDepois da goleada por
x x2 para o Metropolitano,
I omíngo em Blumenau, a

li iretoria do Juventus já
l'

fUd,
a os objetivos para a

I ernporada. O presidente
t

li ia Tironi disse que agora '

II r intenção é buscar o ter-

I'

teiro
ou

.quar.
to lugar. "Não

1 em mais como disputar a

'("1 aga para a Série C. Temos
fi nove pontos a serem dis-

'

jJ �tt.tados e, pelos nossos

J fálculos, podemos até ter

i'rinar em terceiro", co-

e onaldo aparecerá em

pisódio dos Simpsons
O atacante brasileiro

I' onaldo irá aparecer em um

I os próximos episódios da
i erie animada Os Simpsons,
marcado para o próximo dia

.

�2, nos Estados Unidos. O
g, jogador do Milan fará uma

�: participação especial no '1 7º
; �pisódio da atual temporada
1,�9; seriado. No episódio
1R0naido terá a missão de

! �nsinar a filha da família

�tmpson, Lisa, a jogar futebol.

AGÊNCIA CBF

Ronaldo dublou a participação

'�
1

GUARAMIRIM

Futsal sênior
chega à semifinal

Definidos os sernifi
nalistas do Campeonato
Municipal de Futsal Sênior
Taça Alzemiro Vicente

Vieira, em Guaramirim. A

partir das 19h30 da próxima
sexta-feira, no Ginásio
Rodolfo Jahn, acontecem as

, ,pa�tidas que definem os

finalistas. No primeiro jogo, o
Reba's Master, segundo
colocado, enfrenta a Vila
Amizade, terceiro. Logo
depois, o Drogalev, primeiro,
pega a Magna Logística.

GUARAMIRIM

Começa sábado a

2a fase do Suíço
Conhecidos os 16 elas

sificados para a .segunda fase
do Campeonato de Futebol

Suíço de Guaramirim - Taça
Romeu Butschardt.Na Chave
ficaram, Os Jagunços, Se

renata/Eletrocon, Beira Rio e

Cruzeiro; na B - Figueirinha,
MM, Beko's e Oeste; na C -

The Fox, Real Player/A +

Gelada, Cruz Azul e

Valcanaia; e na D tem Se

vilha, Brida, Os Gremistas de
Guaramirím e Real Player. A
competição recomeça sábado.
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• LINHA DE FUNDO

Será que sai?
É a pergunta que todo torcedor da Malwee, e também de outras

equipes, está se fazendo. Será cue Falcão sai da Malwee? Será que
agora ele aceita a proposta? Até porque, um jogador como ele é
sondado sempre. Todo time quertê-Io em quadra. Mas é bom lembrar

que o contrato dele com a Malwee vai até 2010. Portanto, essa
proposta gaúcha pode ser apenas mais uma, mas o jogador se
mostrou balançado na entrevista que deu à Rádio Jaraguá. Ter Falcão
em quadra hoje é muito mais do que apenas contarcorn um ótimo

jogador, que define e que chama a responsabilidade. É contar com
um belo produto para alavancar o nome do patrocinador. E todos
sabem disso, inclusive ele.

'
.

Sub-15
A equipe Malwee/CEJ/FME
estreou neste fim-de
semana no Estadual Sub-
15, em Timbó. Venceu

Piçarras por 5x3, o Joinville
por 4x1 e a Metisa por 6x3,
Com isso, lidera a

competição com nove

pontos. As outras três'
equipes estão com três

pontos cada, O returno será
nos dias 4 e 5 de maio em

Jaraguá do Sul.

Sub-11
,A equipe Aurora/CEJ/FME
também estreou no

Estadual, categoria sub-tt,
no fim-de-semana. Em São
Bento do Sul, eles
venceram o Joinville por
8x5 e o time da casa por
9x2 e empataram em 3x3
com a Embraco. Com isso,
eles lideram o grupo com

sete pontos. O returno será
nos dias 4 e 5 de maio em

Joinville.

{ �Iex Albert (E)reclamou da atitude de alguns jogadores depois da derrota para o Metropolitano em Blumenau

,!biretoria descarta Série C e
�

.

.

.

I

'quer otercelro lugar no geral
1 hmanhã o Juventus me�t�u o dirigente. Ama- emendou., !!I."".!llflllll!IfII'-'-!IfI!'-IIf!II!!I

� ,
.

,. nha, as 20h30, o Moleque Outro que mostrou des-
: joga contra o Aüético, Travesso enfrentará, o contentamento foi o goleiro
DI ho Estádio daBalxada.. Atlético, fora de casa. Vanderlei. "Estão aeon-

e às 20h30 ,Lo r , ,;:0,1' �,," i
"

"fi;óili táfu1:íéril di'ssec1he" t�é:êndq'�uitos err<?s Indivi:'

jl
não existe a possibilidade duais e isso prejudica o

,

_,

da saída do treinador Er- trabalho dos outros. Não
It ARAGUA DO SUL nesto Paulo. Já o volante podemos tomar tantos gols

Alex Albert criticou a bobos assim", afirmou o

atitude de alguns joga- goleiro também em en-

dores, depois da derrota no trevista à Rádio Jaraguá.
domingo. Sem citar nomes, Agora o Juventus está a

ele disse que faltou atitude oito pontos da Chapecoense
para alguns. "No primeiro na. classificação geral.
turno, todos corriam e se Chances matemáticas de

ajudavam. Agora tem só conseguir a vaga para a

alguns que correm e outros Série C existem, já que tem

ficam assistindo. Nem nove pontos a serem dis
devia dizer isso, mas já não putados. Depois de en

agüentava mais", afirmou frentar o Atlético, fora de
ele à Rádio [araguá. "Tra- casa, o tricolor terá mais

balhamos a semana inteira duas partidas no João Mar

um esquema tático e chega catto, contra Prósp-era e

na hora ninguém faz", Figueirense.

Garantido
Com a goleada por 5x1
sobre o Marcílio Dias, o

Criciúma já garantiu o

primeiro lugar geral do
. campeonato. Se fosse um

campeonato de pontos
-

corridos, teria confirmado· o
título, Como campeão do
turno, o Tigre enfrentaria,
hoje, o Avaí na disputa pelo
,título Estadual. Mas ainda
tem três rodadas pela
frente.

W
SPDRi CENiER

JARAGUÁ DO SUL

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

Fone: 3055-2656

II

'Mar'adona pensa que
é Deus', diz médico
BUENOS AIRES

O médico Héctor Pezzella,

,iretor da clínica Güemes, na
qual Diego Maradona está

internado desde 28 de março
devido a uma hepatite
provocada pelo consumo de
álcool, disse que o ex-jogador
"pensa que é um Deus".
''Acho que Maradona pensa

que é um Deus e esta pode
ser a origem de alguns de seus

males", afirmou Pezzella.
O médico comentou que

é "de relativa importância" a

influência negativa que seu

entorno pode
.

ter sobre
Maradona, como acredita o

médico pessoal do ex-jogador;
Alfredo Cahe. "Os entornos

são formados por cada um, e

não o contrário. Depende de
cada personalidade", acres:�
centou. "Maradona continua;
com boa evolução clínica da

hepatite tóxica por-álcool e
com a melhora de seus;

parâmetros cognitivos e,

mobilização ativa", afirmou ct'
último relatório da clínica .

. [

J

Saretta quer voltar
ao top 50 do ranking
FLORIANÓPOLIS

ri

DIVULGAÇÃO

Depois de faz�r bonito na

etapa da Copa Davis, em

Florianópolis, o tenista Flávio
Saretta traçou um novo

objetivo para a carreira. Atual
líder do ranking nacional, ele
quer voltar a ficar entre os

cincomelhores do ranking da
ATP. Atualmente em 1000

lugar, ele chegou a ocupar o

440 em setembro de 2003. "Sei
que tenho condições e vou

lutar para isso". SareHa ocupa o 100° lugar
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A Cortiana/UCS
teria otereóldo
cerca de R$ 200 mil
e contrato até 2012

, JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Depois da perda do título
mundial para o Boomerang
Interviú, no domingo, o

torcedordaMalwee foi pego
de surpreso com a confirma

ção de Falcão sobre uma

proposta do futsal gaúcho. Em
entrevista à Rádio Jaraguá,
depois da partida, o camisa

12 confirmou que recebeu a

proposta. O time chegou
ontem no final da noite em

Jaraguá do Sul e hoje Falcão
deve se reunir com a direto
ria jaraguaense para conver

sar s'obre isso. Segundo a

imprensa gaúcha, a proposta
teria chegado a R$ 200 mil
com contrato até 2012. Vale
lembrar que o contrato dele
com a Malwee vai até 2010.

"Proposta realmente
existe. Voltando'para Jaraguá
do Sul a gente vai sentar e

conversar sobre isso. Minha

intenção é continuar em
,

Jaraguá do Sul, mas eu tenho
que ver o lado profissional.
Acho que quanto a isso não

vai ter problema, vamos

conversar", disse Falcão à

Rádio Jaraguá depois do jogo
de domingo. A reportagem
deO Correio do Povo tentou
falar com os diretores da
Malwee, mas eles não aten

deram o telefone. Já a dire
toria da UCS disse que não

vai falar sobre o assunto e o

presidente da Cortiana,
Flávio Cortiana, está

viajando.
Outro que também confir�

mau que foi sondado pela
UCS foi XOfC'O, que
atualmente defende o Lazio

Nepi, segundo colocado da

Liga Italiana de Futsal.
"Estou contente aqui e quero
ser campeão. A proposta é

boa, mas só vou pensar nisso
depois do fim da temporada".

O CORREIOESPOR IVO
esporteosocorretodopovo.cornbr

MAIS UMA: MELHOR DO MUNDO RECEBE CONVITE PARA ATUAR NO RIO GRANDE DO SUL

a proposta

Falcão tem contrato com a Malwee até2010 e diz que espera resolver essa questão logo para acabar com os boatos

O CORREIO DO POVO

LIGA FUTSAL 2007
,

JOGOS DA MALWEE

iniciativa no jogo foi muito
abaixo do que a gente costu
ma fazer, e acabamos 'perden
do para um time que se mos

trou melhor do que o nosso.

Agora precisamos nos prepa
rar para o ano que vem", dis
se o técnico Fernando
Ferretti. O camisa 6 Xande,
autor do gol jaraguaense na

final, reconheceu a eficiên
cia do Boomerang. "Tivemos
duas, três oportunidades em

momentos decisivos e talvez

pela ansiedade, não soube
mos defini-los, o que não

Ma_is uma vez, Malwee esbarra no Boomerang Interviú
Ainda não foi desta vez

que a Malwee conquistou o

inédito título Mundial. A
derrota por 3 x 1 para o

Boomerang Interviú adiou o

sonho dos jaraguaenses em

ser o melhor time do mundo.
Pelo terceiro ano consecuti

vo, eles pararam contra os

espanhóis, que conquistaram
o tricampeonato. Aboa notí
cia é que Leco foi o artilhei
ro da competição, com seis

gols marcados e Augusto foi
o vice-artilheiro com cinco.

"Fizemos 1xO, mas nossa

aconteceu com eles", afirmou
Aos dois minutos do

segundo tempo, Chico cruzou

e Xande completou para fazer.
1xO para a Malwee. Nem deu

tempo de comemorar, pois fi!

saída de bola, Marquinln
aproveitou a bobeira d1

marcação para' empatar
Buscando a vitória, o goleiro
Tiago começou a jogar mau
'adiantado e acabou sofrendc
o segundo, aos seis minuto:

com Neto. Dois minuto!

depois, Schumacher fez c

terceiro.Leco recebe o troféu de artilheiro da competição; o camisa 8 mareou seis gols

a ausência do zagueiro Rafael

Santos, que vinha atuando
como titular até o jogo da úl
tima quarta-feira, pelo Cam

peonato Gaúcho. Wilson de
verá ser seu substituto, forman
do dupla com Índio, embora
esse sinta dores musculares e

ainda tenha de ser avaliado.
Se o DM liberar Índio, o Inter
deverá jogar comClemer; Ce
ará, Índio, Wilson e Hidalgo;
Edinho,WellingtonMonteiro,

',' t'
'i,j, ('�,�rnariàão, Alexan

c�e Pato e �ar.'_ey.

Internacional viaja para
a partida com o Emelec
PORTO ALEGRE

O treinador Abel Braga,
que já tinha a certeza do retor-

,no do meia-atacante

Fernandão ao time do Interna

donal, ganhou outros dois im
portantes reforços para o jogo
decisivo contra o Emelec, hoje,
noEquador.O zagueiroWilson
e o volante Wellington
Monteiro, também recupera
dos de lesões musculares, vol
tam à equipe.

Na delegação que <::�;LUl
cou ontem, chamou a atenção Wellington Monteiro (D) está liberado para jogar na Libertadores
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PM DE SANTA CATARINA
REGISTRA 292 CASOS
DE FARRA DO BOI
ESTE ANO €I

LULA AGRAD E
CONTROLADORESPOR
TRANQÜiLIDADE PÁSCOA ®

hora. O protesto serviu para
simbolizar as quase mil
mortes que, segundo a

Secretaria de Segurança
Pública, ocorreram no Estado
em decorrência da violência
nos três primeiros meses do
ano.

O ato foi realizado três

vezes e seguido de uma

caminhada pela orla de

Copacabana. Os voluntários
carregaram cartazes e faixas

pedindo paz. Antônio Carlos
Costa, fundador da organi
zação não governamental.
Rio de Pa:z, e-responsável pelo
protesto, disse que o objetivo
foimobilizar a população de
uma forma inteligente e

chamar a atenção para o

aumento significative do
número de vítimas da
violência em 't�do o país.

Para vocalista do, grupo
Detonautas, Tico Santa

Cruz, que tambémorganizou .

O protesto, a manifestação
causou um enorme impacto
visual, capaz de reproduzir a
reàl dimensão de tantas

mortes.

Há um mês, cerca de 50

integrantes da mesma

organização transformaram
.

um trecho da Praia de

Copacabana em um pequeno
cemitério. Eles fincaram 700
cruzes na areia para repre
sentar as vítimas de violên
cia no Estado até aquele
momento. (AgênciaBrasil)

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

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

Lindissimas, Luisa Werninghaus e a filha Maria Luisa.

�MOBILIZAÇÃO: O OBJETIVO FOI CHAMAR A ATE çÃO

Pessoas deitam na praia como forma de protesn
5 '

JARAGUÁNAMODA VALENDO AUDIÊNCIA,,'
São duas: primeiro a Rosa Chá que Falando-se em meio ambientá é obrigatória a referência
ganha destaque com sua coleção ao filme "Uma Verdade lnconvenlente". Já disponível
inverno, que entre outras peças, virá com nas locadoras da cidade, o d,�cumentário' score
-15 camisetas homenageando a dama do alterações climáticas apresentado. por AI .

Gore é_ um
rock brasileiro, Rita Lee. Frases célebres verdadeiro tapa na cara do espectador, e abre os 'olhes'
e imagens da cantora' farão estampa, para a alarmante situação em que chegou o planeta. .

além de darem tema para calças, blusas,
maiôs e biquínis. Na sequência, vale
espaço falar das. novidades da Extreme
Premium, que na coleção outono/inverno
trará com exclusividade a grife Sean
John, do produtor Puff Daddy, além de
promover o retorno à cidade da marca

Polo Ralph Lauren.

MÊS DE RODíZIO
Vale o toque: o tradicional e concorrido
rodízio da Caneri I faz promoção, e neste
mês de abril oferece toda sua variedade
ao preço reduzido de R$ 10,00. Certeza
de casa cheia, vale antecipar a reserva.

"SGT. PEPPER'S", DOS BEATLES SERÁ REGRAVADO
Bandas famosas como Oasis, The Killers The Fratellis, Travis e Kaiser Chiefs, entre outros
artistas gravarão uma versão do clássico disco dos Beatles, "Sg1. Pepper's Lonely Hearts
Club Band", para celebrar, em junho, o 40° aniversário do lançamento do álbum. Segundo o

jornal"The Times", foi o cantor e ativista contra a pobreza Bob Geldof que teve a idéia de'
recriar um dos discos mais aclamados do quarteto de Liverpool. A gravação será exibida pela
rede pública BBC.

iT

EXPRESSÃO ECOLOGIA
De maio a setembro abrem-se as

inscrições para a maior premiação
ambiental do Sul. O prêmio Expressão
Ecologia incentiva o desenvolvimento de
ações em prol do meio ambiente,
valorizando iniciativas do poder público,
de empresas e de organizações não
governamentais .. Informe-se para
participar, o trabalho que você ou sua

empresa' já vêm desenvolvendo pode
ganhar o merecido reconhecimento.
Contato: (48) 3222 9000, ramal204.

Há um mês,
cerca de 50

integrantes da ONG
transformaram
um trecho da praia
em um, cemitério

RIO DE JANEIRO

Cerca de mil pessoas
participaram no ultimo final
de semana de um protesto
contra a violência na praia
de Copacabana. Vestindo
camisetas pretas, os mani

festantes deitaram no cal
çadão e ficaram imóveis por

aproximadamente meia

Depois de arrasar nas páginas da PlaybOY, a modelo jaraguaense ViVian
Milczewsky pode.ser vista todos os domingos no Pânico, da Rede �

I.

Ela é uma das belas paniquetes do programa.
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VALOR: INADIMPLÊNCIA CHEGA A R$ 32 MI
�

.

.'

cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Catarínenses devem
. � .

mais ao comemo
Valor devido
em fevereiro
é 7% maior
do que em 2006

FLORIANÓPOLIS

Pesquisa realizada pela
FCDL (Federação das Câ
maras de Dirigentes Lojistas
de, Santa Catarina) apontou

i"

cl,scimento significativo da

i�fdimplência no Estado. Em
feyereiro deste ano em

c9mparação com o mesmo
A procura por crediário cresce cerca de 30% ao ano

péríodoem 2006, o aumento facilidade no crédito, par- SP� e da FCDL, acredita que
I

fqi de 7%. Cerca de R$32,4 celamentos maiores, e, so- a grande maioria dos lojistas

1lhões deixaram de ser pagos bretudo, o descuido na hora oferece condições facilitadas

af comércio. O relatório de programar o orçamento. para quitação. ''A pessoa que

a�ontou também um cresci- Os cheques pré-datados salda suas pendências volta a

menta de 7,2% no número de. deram lugar aos cartões de consumir e isso interessa

c�nsultas ao SPC (Serviço de crédito. Prova disso é que diretamente aos lojistas",
Proteção ao Crédito), o que houve umaqueda de 64,39% explica. O SPC é a favor do

ctnfirma o incremento nas no número de registros de famoso "choro" para os

véndas. cheques no SPC no segundo consumidores se livrarem da

r Os números são o reflexo mês do ano em relação ao inadimplência. Para os que

d� que o consumidor está mesmo período de 2006.'A estão em dívida com o

cada vez mais endividado. A orientação do órgão é que os comércio'� não sabem a

ptocura por crediário cresce consumidores procurem a loja procedência da dívida devem
I

cerca de 30% ao ano. Os e tentem renegociar as consultar a CDL (Câmara de

'/.. �r�ti�os p�ra ;al �ão cada vez prestações. Dirigentes Lojistas) de suas

��' --t-Ia_l_s_l_r_re_s_l_st_l_v_e_ls_,_c_o_m_o_a R_u_i_R_e_c_k_el_b_e_rg_,_d_ir_e_to_r_d_o__c_i_d_a_d_es_._� _

�>
Wolícia registra 292 farras lt10 boi

III,

A Polícia Militar (PM) de
S;anta Catarina registrou 292
ocorrências de farra do boi em

I

�007. Ao todo, 27 pessoas

fbram detidas e 21 animais

aprendidos e conduzidos pela
Qidasc (Companhia Inte

�ada de Desenvolvimento

4.grícola do Estado). Estes

r{úmeros representam um

�umento de 30% no número
I

qe ocorrências em relação ao

�no passado, quando foram
. regtstradas 224 farras.

: Apolícia considera todos

�s telefonemas para o 190 em

que as farras foram confir

madas, seja por testemunhas
ou com a apreensão de ani

mais ou pessoas. De acordo
com o chefe de comunicação
da PM no Estado, tenente
coronel Anselmo Souza,
houve aumento também no

número de farristas ao longo
deste ano. No feriado de
Páscoa (tradicionalmente
utilizado para a prática)
várias farras foram regis
tradas.
NO LITORAL - Policiais

Militares de Penha, Litoral
Norte, foram apedrejados
após deterem dois homens

que levavam um boi utilizado
em farra durante a ma

drugada. Após denúncia,
policiais em ronda encon

traram Patrick Riklene Kiz

ner, de 22 anos, e Tarcísio

Alexandre, de 33 anos, em

dois veículos Fiorino levando
um boi com as quatro patas
amarradas deitado no chão.

Mais de 20 pessoas fizeram
barreiras na rua com sacos de

grama, obstruindo a passa

gem, e começaram a atirar

Opedras, quando os policiais
levavam os acusados. Um

policial foi ferido na cabeça e

teve que ser levado ao

hospital de Navegantes. Com
o apoio de outras viaturas, os

policiais conseguiram conter

os farristas e levar os acusados

para a delegacia. O animal foi
levado pela Cidasc para as

providências necessárias.
Também em Penha, por

volta das 18h30min de

domingo, um veículo semi

reboque que carregava um

boi utilizado em farra fugiu
com a aproximação da polí
cia. Coin as manobras reali
zadas na tentativa de fuga, o
reboque se desprendeu e

tombou. O boi não ficou
ferido e foi apreendido pelo
Cidasc. O condutor do veí

culo conseguiu escapar.

I II

:'111:
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EDITAL
CONTRIBUiÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FlslCA
EXERClclO OE 2007

BrasRia, 1 O de abril de 2007

ANTONIO ERNESTOWERNA DE SALVO
.... , .." ..

, OCO�IO DO POVO'l

Pelo·Estado
Sul do Estado no centro da disputa às SDRs
Se o governo pretendia começar as nomeações de secretários regionais pelo

Suldo Estado, não levou em conta o critério de facilidade nem o de consenso.
A região tem cinco SDRs e pelomerios quatro tendem a ficar com o PMDB. A as

simetria partidária em relação ao PSDB e ao DEM (ex-PFL) teria de ser compen
sada em outros pontos cardeais. Para complicar, a região é base eleitoral de figu
.ras importantes da aliança governista como Eduardo Moreira e Julio Garcia. E
está no centro de outra arrumação partidária: a vaga deixada porMauroMariani
lia Câmara dos Deputados. Se o PMDB mantiver a SDR de Criciúma será com
Acélio Casagrande para que o suplente José Carlos Vieira suba e seja honrado
'compromísso entre Luiz Henrique e Jorge Bornhausen. Mas até aí, o PSDB nem

entrou na história e, justamente as relações com os tucanos de Clésio Salvaro em
Criciúma e de Carlos Stüpp em Tubarão são estratégicas se quiserem reproduzir
o frentão governista na disputa às' prefeituras. Por tudo isso, antes mesmo da

definição de nomes, há quem avise que as escolhas são provisórias. Têm data de
validade relacionada aos acordos eleitorais do ano que vem.

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

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE ANGELA CARDOSO/CAÇADOR, CAROLINA TOMASELWJARAGUA. FABIANO
KUTACH/RIO NEGRINHO, FRANCO VASCONCELLOS/SOMBRIO, KARINA MANARIM/CRlC., LETICIA SCHLINDWEIN/BRUSQUE,
LUCIANO WEBER/S BTO. DO SUL, MAURO MACIEL/LAGES, MERIELLEN KRU /PTO. UNIÃo E VALMIR GREIN/BAL. CAMBORIO.

Recadodado
PauloBornhausen está entre os que operam
a transferência de Oro Roza. Contornando
as resistências internas e locais. Ontem, na
reunião da executiva estadual dos DEM so

braram farpas para diretórios que bancam
candidatos apenas de eleições fáceis.

Grande chance
o quebra-cabeças da aliança governis
ta no Sul ainda inclui a SDR de Laguna.
Nome forte é Mauro Candemil, também
do PMDB, sobre a aposta inicial de LHS e

Julio Garcia emAdílcio Cadorin.

Comando tucano
ASDRdeJaraguá doSul é disputadapelo co
ordenador regional do PMDB, Carlos Chio
dini, e a titularnoprimeiro governo, a tucana
Niura Demarchi dos Santos. PSDB deve le
var vantagem, assim como em Joaçaba e Ita
jaí. Nesta última, o atual Dão Koeddermann
é da cota Pavan e deve permanecer.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasll-CNA, em conlunlo com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei n' 1.166, de 15 de
abril de 1.971. que dispõe sobre a ContrtbulçãO Sindical Rural, em atendlmenlO ao principio da publicidade e ao esplrito do que contém o Art. 605 da CLT, vêm �OTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas
flslcas, que possuem Imóvel rural ou empreendem, aqualquertItUlo, atlvldade econOmlcarural, enquadrados como "Empresános" ou "Empregadores Rurais", nos termos do artigo I', Inciso II, allneas "a", "b" e
"c' do citado Decreto-lei para realizaremopagamento das Gulas de recolhimento daContrtbulçãoSindical Rural do exerclclo de 2007, devidaporforçado que estabelecemoDecreto-lell.166f71 e os artigos 578 e

segulntéS da CLT, apliCáveis à espécie. O seu recolhimento devera serefatuado Imprelerivelmenté até o dia 22 de maio de 2007, em qualquer eslabeleclmenlo Intégran1a do sistema naclon� de compensação bancária.
A falta de racolhlmenlo da ContrtbulOAo Sindical Rural até a data de vencimento acima Indicada, constltUlra o produtor rural em mora a o suleltara ao pagamenlo de luros, multa e atuallzaçao monetária prevlslos no
,artigo BOO da CLT. As gulas foram em�das com base nas InformaçOBs prastedas pelos contrtbulntés nas DeclaraçOes do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, rapaseadae à CNA pela Secra18ria da Recslta

. Federal com amparo no qua estebelace o artigo 1'7 da La n' 9.393, de 19 de dezembro de 1.998, e estao sendo rametldas porvla posteJ para os enderaços Indicados nas raspectivas declaraçOes. Em caso de perda,
de extra�o ou de nAo I'1Iceblmento das Gulas ds Recolhimento pela �B postal, os conll1bulnles devsrao solicitar a emlssAo da segunda via diretamente à Faderaçao da Agricultura do estado onda têm domlcnlo, atê
6 (cinco) dias il1elsns dadsta dovenclmanto. As ImMnBçOBs admlnlstrallvas COnlraO I,"çamento e cobrança daconll1bulçAo deverlo esrfeltas, porescrlto, etá a data dovenclmento, porlntérmédlo das FederaçOas
Estadu�B de Agrioultura. O SIa1ema Sindical Rural6 compolla pels Confederaçlo da Agricultura e PecuMado Braell·CNA, pelai FederaçOel Estaduais de AgriculiUra I!/ou Pecuélfa a paiOl Slndlcstos Rurala I!/ou de
Produtoru

.

Rurais

Ciro Roza pretende procurai Leonel Pavan esta '

semana. Conversa espinhosa sobre a decisão de
transferir se!l domícilio eleitoral para Balneário
Camboriú. E o Democratas tentando entrar
em área tucana por sugestão do peemedebista
Luiz Henrique. Foi o governador, aliás, quem
sugeriu o encontro. No Sábado de Aleluia, Ciro
Roza e o deputadoDagomar Carneiro, que era
vice e quer ser sucessor, estiveram no Costão do
Santinho conversando com LHS. (Aí na foto, Roza
e LHS em conversa anterior, no Almoço de Idéias
em Brusque). Pavan já disse que pode conversar,
mas não vai deixar barato o interesse tucano.
Nem em Balneário Camboriú, onde é situação
com Rubens Spernau, nem em Brusque, onde
Serafim Venzon pretende voltar à disputa.

I'

1']'

DEMarcadas
oDemocratas, novo parceiro dos governis
tas deve abocanhar seis SDRs. Nutremuito
mais do que esperanças, mas planos con

cretos em relação àquelas de Lages, Chape
có e Rio do Sul. Onde tem musculatura no
município-sede, Na Serra, Osvaldo Undni
chegou a ser anunciado como sucessor de
Francisco Küster, mas data da posse não foi
definida. Blumenau também estaria na lis
ta, não fossem as chances de Paulo França.

Meias palavras
o ex-governador Casildo Maldaner disse

que, como presidente doPMDB, percorreu
o Estado na "jornada da unidade". Agora,
para o também ex-governador Eduardo
Moreira tem recomendado a "jornada da
conciliação". "Vai Eduardo, vai ser bom
para você...", emendou.

PMDB que fica
Entre os peemedebistas que têm tudo para
seguir no comando de SDRs estão Jair Se
bastião "Nonga" de Amorim em Brusque;
Valdir Cobalchini em Caçador; Heriberto
Afonso Schmidt emAraranguá. WilsonPe
reira não está garantido,mas tem a promes
sa de que seguirá na SDR de Canoinhas.

Neopeemedebista
Em Mafra, também deve permanecer Deo
dato Hrushka, Curioso é que o neopeeme
debista foi eleito vereadormais votado pelo
Pl'em 2004. Preterido na disputa à Prefeitu
ra de São Bento do Sul, trocou de sigla.

Polivalente
Ademir Matos não impõe preferências.
Atual titular da SDR de Tubarão tanto

. pode permanecer, quanto ser removido

para Braço do Norte, onde foi prefeito
por duas vez. Ou nem ficar: "Não é hora
de pensar em si mesmo, mas na aliança".
Esta último hipótese, contudo, é mais re
mota. Matos, além do apoio fechado dos
deputados Genésio Goulart e Edinho Bez,
tem carta branca do empresariado. Como
Geraldo Althoff, o nome dos Democratas,

. está em Brasilia, o único senão do peeme-
debista atende pelo nome tucano domédi

\ coManoel Bertoncini.

1]8c
Associação dos Diários do lnterlor

Compensação
Depois de nota de repúdio assinada .pelos
vereadores, LHS vai a Joinville hoje com re

passes de R$ 20milhões para a Educação.

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio Lageano • Correio do Sul
Destaque Catarlnense • Diário da Cidade· Diário da
Manha· Dlérlo do Iguaçu - D!érlo de ItaJal- Dlérlo O

Tempo· Folha da Cldada • Jomal de Manha· Jomal
O Iguassu • Municipio Dla-a-dla • Notlsul • O
Atlêntlco - Jornal Perfil • O Vala • Sul Breell - A
Tribuna - Tribuna Catarlnense - Voz Regional
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AEROPORTOS: SITUAÇÃO FOI DE TRANQÜiLIDADE NO

tnía diz que é resultado da

�relação honesta e sincera"
.

. \

Segundo a Infraero,
apenas 5,5% dos vôos

programados para o

domingo atrasaram

o presidente Lula (PT)
disse ontem que a situação
tranqüila nos aeroportos
brasileiros durante o feriado
de Páscoa é resultado de uma

relação "honesta e sincera

entre governo e controladores
do tráfego aéreo". De acordo

\

com balanço da Infraero, 5,5%
dos vôos programados para o

domingo, 8, entre meia-noite
e 19 horas regis-traram atrasos

de majs de uma hora.
�

"Eu quero dizer ( ... ) que
finalmente os nossos aero-
t
portos estão tranqüilos numa
demonstração de que uma

relação honesta e sincera

entre governo e a sociedade
bra-síleira e os controladores

permitiu que o bom senso rei

hasse no nosso meio. Estou

feliz com isso, disse Lula em

�eb programa sefnilnal'de'
rá�io Café com o presidente.

Quem viajou de avião,
. segundo ele, percebeu a

melhora nos aeroportos.
''Acho que todo mundo que

DIVULGAÇÃO

Lula evitou que controladores militares fossem presos durante motim

viajou na Páscoa deve ter

visto nos aeroportos que as

coisas estão tranqüilas e é

assim que precisa ser. Quero
agradecer, portanto, a todos
que contribuíram para que a

gente tivesse uma Páscoa de

tranqüilidade", disse.

Segundo a Infraero, dos
1.202 vôos programados até as

J9 horas de ontem, 66 tiveram
.

atrasos de mais de uma hora. '

Além disso, 18 fora� can�
celados, o que representa
1,5% dos vôos. A situação foi
tranqüila desde o início do
feriado de Páscoa. Na última

quinta-feira, os controladores
de vôo divulgaram uma nota

pedindo perdão à sociedade

pelos transtornos causados no
dia 30 de março, quando
realizaram umamanifestação
que paralisou todos os aero

portos do país.
Na manhã de ontem, na

volta do feriado de Páscoa, a
situaçâoriós aeroportos foi "

cOnsi>d.&rada ,.enmqüila. Dos ;

641 vôos previstos entre a O e

10 horas, ,80 registraram
atrasos de mais de uma hora
- 12,5% - e 11 foram
cancelados -1,7%.

Fellows' Language School Ltda.$

P',P"E-'EP", .EleE'.
Acerele o ritmo de suas conquistas
na Fellows' Idiomasll

Rápido e eficiente.

carga horária: 8h semanais.
Público: jovens e adultos.

Novas turmas para
o período da manhã

e da tarde.

WWW.fellowsidiomas.com.br

AÇÃo
OJpl<:lntou 12 Oficinas

Todo o indivíduo

"Não à ocupação, nãó, não à América", gritavam milhares
de pessoas que participaram dos protestos contra os quatro
anos de invasão e ocupação do Iraque por tropas esnanqelras .

com,andadas pelos Estados Unidos. .

-

'

. fIO lraque proibiu a circulação de veículos em Bagdá por"'24' . I.,

horas a partir das 5 horas de ontem para evitar ataques no

aniversário da queda da capital. A cidade ainda está send9L6V
atingida por carros-bomba, apesar da nova ação de.segurançªT19
realizada por dezenas de milhares de soldados estadunícenses, ,

e iraquianos, na última tentativa de evitar a guerra cívíl.: : \ 9

O clérico radical Moqtada al-Sadr, que culpa os EUA"pJrlaOb
violência no Iraque, convocou os íraqulanos ao protesto contra
a presença de militares estadunídenses. Em Najaf, Os
manifestantes queimaram a bandeira dos EUA e grafitáVá.mU'
frases como "Que a América caia" e "Bush é um cão".

Em quatro anos de guerra, mais de 3.270 militares

estadunidenses, '140 britânicos e 124 de outros paises-"!
morreram nos conflitos, além de mais de 650 mil iraquianos. srrr

b

Iraquianos fazem
protestos contra
Estados Unidos
4 anos depois

Ontem; Bagdá ficou
sob toque de
recolher

Linha Direta com ....

O Cliente

Única Apresentação

C0 A importância de manter o foco no cliente;

"j.' Despreparo técnico e comportamental dos profissionais;
, ,

r;;) Criatividade e comunicação:
(;;';l Dinamismo {Iniciativa;

! ., :

(,,) Flc)..,biliJade I Neqociaçãc.,
ç::'" Liderança I Motivação;
,';1! Organização f Planejamento;
S;! Relacionamento Interpessoal;
© Tomada de Decisões;
�) Visão Sistêmica do Aten�iment i'
,;;) :Controle do stress;

(:,;) Tolerância à Frustração.

..

(') P: JJJOspecç:ã� ge vendas r.o mercado cal nps.Jtivo:
,;&;; As operações de venda por telefone e Call Center;

�;.:; Preconceito no atendimento x empatia com o cliente;

,::;; A superação de metas e resultados;

;f;/ Falta de objetividade, interesse, atenção e gentileza;
(;;! Desorganização de inf9jmações e processos;

,'di Dificuldades de relacioUlamento com clientes;

';;) A venda no processo porta a porta;

Linha'·Dir�fEill €Om.:. O Clienfe
Valores de ingressos:Dia: 26 de Abril (Quinta-feira)

Horário: 20 h
Nucleodos

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

Associados Apevl·Acljs
Local: Grande Teatro Scar R$ 28,00 a unidade

Demais Interessados.

R$ 40,00 a unidadeInsreHOS a venda no sesuinte local:

R: Octaviono Lombardi, nO 100
Czerniewicz - � (47).32757024

CORREIO DO POVO
11��dt'&Ml�H!?

j��t�s:iJ_ll��altos;'" '" '" ',�

Sereshumanos@via-rs.net -
-

SEBRAE
-
-

ACIJS�
ASSOCiAÇÃO EMPR.ESARiAL
DE JARAGuA 00 SUL

r)
Contates para convenções c espetáculos:

Cel.: (51) 8422-7815
screshumanos@viu�rs . ner

:. )
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Par Francíene Fagundes
publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

,/�::t'1��t���· <:�

Adernar e Odêt��Rnetie comemoraram no dia 31/3 Bodas de Prata, os filhos Daniele e
, , ','

. �t

ar juntamente com seu genro Thiago o felicitam
...� (

:�.
..t"

I'
f

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem
ser enviadas, até sexta-feira pela manhã,
É obrigatório o enviá em alta reso'lução.

,

� Neli Conzatti, que"colou
edagogia pela Unerj a'
lá aniversário come do

. É o que deseja os familiares
e o namorado

Colou grau em Ciências Contábeis, no dia
30/3 pela Unerj, Katia Beatriz

Buettgen. Quem lhe deseja sucesso são os

pais e o namorado

FELICIDADES

PARAQÉNS
wpompletou idade

nova dia 9.
j "

çi,la"Sphreiber.
atâbéns e

icidades dos
"pais Iris e

Gervásio e da
,

irmã Daniele.

Completaram idade nova dia 5, os amigos Adriano
Junkes e Luciane Dal Piaz. Parabéns!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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comunidade da poesia.
"Uma cidade sem poesia
não tem cor, precisamos '

. respirar mais poesia" ,
considera .

As obras expostas são

inspiradas nas poesias
da obra de Alcide Buss,
'os artistas plásticos ca

tarinenses Albertina
Prates, Átila Ramos, E.
,Balod, Eduardo Mo-. :

reira, Eli Heil, Elias An,
I

drade, Guido Heuer, �
têm quadros expostos
na biblioteca. Além de,
les, também integram a

'

exposição: Idésio Leal,
Jair Mendes, Jandira
Lorenz, Lígia Helena'

Roussenq Neves, Lou,
rival Pinheiro (Loro),'
Rodrigo de Haro, Sílvio
Pléticos, Sônia Regina
de Brida Zanette, Sueli
Beduschi, Tércio da
Gama e Vera Sabino.

O CORREIO DO POVO
I

.
I

I exposição
"Contemplaçã
o do Amor"

I pretende familiarizar os

jaraguaenses com a po
,

esria. Para isso, o poeta
Alcides Buss estará, ho

je, em Jaraguá do Sul,
. acompanhado de 18

� obras de artistas plás
; ticos catarinenses. O
evento acontece às

20h30, o Espaço CuI,
tural da Biblioteca Pa

, dre Elemar Scheid, na

r Unerj.
l O livro "Contemplação
i do Amor" é uma cole,
tânea do trabalho
realizado ao longo dos
30 anos de poesia do
autorAlcides Buss. Para

í ele, contemplação é

I olhar o que foi feito e o

i que se tem para fazer e o
i
amor é a entrega diária
que todo o escritor deve

'h�r. "A literatura de cer-
ta forma é uma entrega,
[ela exige uma dedi,

� cação", analisa.
'No lançamento da

exposição o autor fará'
I uma sessão de autó

grafos dos dois últimos
livros: "Contemplação
do Amor" e "Cadernos
"da Noite". Os atores
I João Luís Chiodini e Li,
I andro Piske, da Com,
panhia Resistência
Teatral, declamarão os

poemas do autor.
� Carlos Henrique Sch
roeder, organizador dó
evento e editor da De,
sign. Editora, acredita

.

que a mostra vai apro
ximar ainda mais a

Exposição que mistura obras de artistas
plásticos e poesia pretende aproximar a

comunidade jaraguaense da poesia

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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)
(15h50, Hh40, 19h30, 21 h20 -

Seg!Ter/Qui)
CINE SHOPPING 3

Motoqueiro Fantasma

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

Sex/Sab/Dom/Qua) (16h40,
18h50, 21 h - Seg!Ter/Qui)

Joinville

CINE CIDADE 1
300

(14h, 16h20, 18h40, 21h
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, 18h10, 20h,
22h1O-Todos os dias)
CINE NEUMARKT 5
As férias de Mr. Bean

(14h10, 16h, 17h50, 19h40,
21 h40 - Todos os dias)
CINENEUMARKT 6
A família do futuro (dub)
(13h40, 15h40, 17h40, 19h30,
21 h20 - Todos os dias)

� SERViÇOS
Palesíra Gratuita
JARAGUÁ DO SUL
Hecreatlva.da Menegotti
"Análise dos pontos críticos
da Lei Geral das Micro e

Pequenas Empresas"
(17 de abril, ás 19h30)

Curso
JARAGUÁ DO SUL
Senai

, Fundamentos de Rede e

Cabeamento Estruturado

Promoção (a partir de 4 de maio)

Extra
extra@ocorreiodopovo,com,br

• SAIU NO O CORREIO HÁ zo ANg� -'

�;,

Segundo a edição semanal do Correio do Povo de 4 a 10 de abril de

1987, os metalúrgicos de Jaraguá do Sul iam às urnas nos dias 9 e 10

de abril daquele ano para eleição da nova diretoria do Sindicato. Pela
, primeira vez concorria uma chapa de oposição, o que estava

garantindo uma ampla mobilização da classe. A votação ocorria das 8

às 18 horas, em quatro urnas, localizadas junto a Weg I e II, Kohlbach
e uma itinerante, que percorreria as empresas de menor porte.
A Chapa 1, da situação, apoiada pelo então presidente Celso

Medeiros, era encabeçada por Lino Dalpiaz e a Chapa 2, batizada de

"Força Metalúrgica", tinha a frente o metalúrgico Luiz Carlos Buzana.

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias

Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Jaraguá do Sul

tinha mandato de três anos.

.1 4�"\'
Metalúrgicos disputam o Sindicato

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

extra@ocorreiodopovo,com,br

� SANTO
São Miguel dós Santos
São Ezequie
São POf)1P�p
>1972

,
A fragata portugllesa Funchal traz

para o Brasil os restos mortais de
D. Pedro I.

>1972
Entra em vigor tratado contra

annas bjolpQiSt�Sl,tirmado por 70

pafses.
.

>1973
Brasil e Argentina'firmam
contrato para o estudo do

aproveitamento do rio Urugúai.

�1984 �
Um milhão dep�ssoas reunidas

ng Rio �e>d�i��i�p pedem a IDIeição
'direta do sÍJÇ��i�o�:OQ presldente
João B�Usta F)'gpeiredo.

" �2001
Holandeses aprovam a lei que
regulamenta a prática da
eutanásia.

, A cadela Tchuca adora um bom futebol, para isso nada melhor que posar para o

clique do leitor Alexandre Drews, ao lado do símbolo dessa paixão nacional..

• UTILIDADE PÚBLICA
�Agradecimento
A Agência SONAR

agradece pela
participação na

confraternização de três
anos da OnSpot. E convida

a acessar o website

www.agenciasonar.com.br.

�Almoço
Departamento
de Futebol Amador
do Juventus convida
para participar de
um almoço dia
14 de abril,
na Combat.
Ingressos ao valor
de R$ 1,00.

�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,

.

..,

II PREVISAO DO TEMPO
Tempo estável em Santa Catarina

A massa de ar mais seco e frio estabiliza o

tempo em todo o estado e o sol predomina.
Somente no litoral Norte e Vale do Itajaí, há
condições de chuva fraca no início e final
do dia. Temperatura mais amena na

madrugada e em elevação durante o dia.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE �
. MiN: 17° C
MÁX: 28° C
Nublado

QUARTA

MiN: 20° C
MÁX: 29° C

SEXTA

MíN: 21° C
MÁX: 29° C

MiN: 21° C
MÁX: 30° C
Nublado Sol com pancadas de

chuva
Sol com nuvens

� fases da lua

� LegendasCHEiA MiNGUANTE NOVA
.

CRESCENTE

l\)C�)�00�
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso Trovoada

nubíado

O CORREIO DO povdl
I
,I

• ANIVERSÁRIOS '

LORIANÓPÓLl
MíN: 17°; MÁX: 28'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO POVO
(

NOVELAS

Ruth diz que está torcendo por uma

recaída de Henrique. Marcos confessa

para Ruth, paulit� e. Sabine que e�es
1, tiraram até a sua dignidade. Ruth replica

que ele adorou a fama, ? dinheiro e o

poder. Sônia pede que Julieta a leve para
'1

o hospital. Clóvis proíbe Julieta de levar
f' Sônia para o hospital, mas' ela o

desobedece. O juiz aceita o pedido de

reconhecimento de paternidade de

Analu feito por Herculano. Clóvis entra

furioso no hospital em que Sônia está

sendo atendida. O médico diz que a

pressão de Sônia est� alta e que �Ia'
lcará internada um dia. A enfermeira

l· deixa Sônia telefonar. Henrique diz a

Marcos que sabe o paradeiro de Sôhia.

Sônia avisa Carola que está sob o

domínio de Clóvis.

� GLOBO -19H

Morgana diz que Maria brigou com

Lance e beijou Tadeu. Maria acha que
está ficando louca. Vanessa diz que vai

·

ter o filho ao lado "de Arrhur: Ed diz a

��. Arthur que não descobriu' quem era o

I .�. namorado secreto de Vanessa. Marja
,. decide procurar Lance. Arthur quer
)' encontrar Gui. Lance e Gui conversam.
r Maria diz a Tadeu que ama Lance e

t precisa se explicar. Arthur pergunta a

b Tadeu por Gui. Tadeu mente que não
H· sabe onde os dois estão. Gui livra Lance

.•. ! de ficar gago, depois que ele usa o seu.
dom para curar um homem. Lance nada

i no rio com Marquinho, Gui e ós filhos.
anessa volta para o sítio,. dando ordens

a todos. Arthur e Marlatoqem de Canga.
Elizabeth aluga o apartamento de.Paula.

Eloísa dá o endereço de Cássio para.
Lúcia. Evaldo explica para Cássio que
Taís está lhe devendo dinheiro. Taís paga
parte a Evaldo e mente; �iJe as- [ólas
estão emltc,Qo§ignagão .. FaQ@[lp»);lL2iilj.:or:iii

Jl' ROdrigo e Tiago que agora. tem certeza .

3L que Antenorvai se separar.ántenor diza
I' Ana Luísa que mentiu para ela sobre a

,i viagem para Frankfurt. Ele revela que, na
: verdade, esteve no Caribe em uma

, reunião sigilosa de negócios. Camila se

iT; entedia com a conversa de Fred sobre
f vinhos. Gustavo garante a Dinorá que a

11 cada dia gosta mais dela. Belisário
1: recebe alta. Camila inventa uma dor de
li cabeça para se despedir logo de
ti Fred.Taís prova seu vestido de noiva.

� Lúcia vê Cássio entrando em Casa.
..

�
1 Luz do Sol

� RECORD - 19h15

, Freddy se recusa a ouvir Marcelo' e o

J proíbe de tocar no assunto Drica com

! Stella. Bernardo liga para Milena

,
avisando que sofreu um acidente "de

II carro. Fabiana lê o diário de Isabela e
, descobre que ela é apaixonada pelo
1 irmão de seu próprio namorado. Isabela
: fic.a chateada com a amiga, mas acaba
· confessando que gosta de Bernardo.
Sob a chuva, em frente ao bar, Leonardo

·
e Zoe se beijam. Bernardo se desculpa

I por estar sem documentos para o
, delegado e ainda mente a idade. Milena
chega fazendo cena na delegacia e

: consegue comover o delegado. William
.. liga para Helô e para os amigos
J querendo noticias de Bernardo:

� RECORD - 20hI
\ Vidas Opostas
I
Torres e Zaqueu assediam Maria Lucia

: com cantadas e assanhamentos. Pé de
LI� Pato quer deixá-Ia pelada no meio da

!S' estrada. Mas Jacson não quer encrenca
com mulher e manda deixar Maria Lucia
num desvio. Na casa de campo o

, ministro culpa o governo anterior pela
, violência e chama os bandidos de
.. pobres infelizes. Mário debocha e pede

que orem então pelos assaltantes.
Patricia conta a Leonardo as
barQarldades que Nogueira comete
contra a mulher, sua cliente, que quer o
divórcio, Patricia pergunta o que fazer,
pOls aceitou a causa em favor da mae de
Alencar, policiai lotado na delegacia de
Nogueira, Leonardo aconselha Patricia a
abandonar o caso,

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��JUNTOS
Tanto dançaram que ...

rolou. O comentário dá
conta de que o ator

Sidney Sampaio, que foi

lançado na novela

"Páginas da Vida", está
conhecendo melhor a

dançarina Carol
Nakamura. Os dois

participam juntos do

quadro "Dança dos

Famosos", do Faustão.
Ville lembrar que
enquanto trabalhava na

novela, Sidney teve Um
affair com Sônia Braga.

O seriado terminou em 2001,
o filme foi grande sucesso

em 2003 e, quatro anos

depois; "Os normais" vai
voltar aos cinemas. Os
roteiristas Fernanda Young e

�Iexandre Machado já
fecharam com o diretor José

Alvarenga e começam as

filmagens assim que Luiz

Fernando Gulrnarães
terminar de gravar "Minha
nada mole vida", O ator

interpretará novamente Rui,
e Fernanda Torres será Vani.

��SUCESSO

.. SUDOKU

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

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

II HORÓSCOPO

��ABALADO
De acordo com o jornal Extra,
o amor de íris e Diego já
começeu a ser abalado pela
realidade fora da casa do
BBB. O primeiro' .

desentendimento teria
acontecido quando
empresas procuraram o

casal para estrelar

campanhas publicitárias
para o Dia dos Namorados.
Siri teria aceitado na hora,
mas Alemão, não, Segundo :

o jornal, a família do loiro
está-fazendo de tudo para
desvincular a imagem do

.
rapaz da de sua namorada,

)
-e

.. DIVIRTA-SE
,

Mande sua piada para o Extra: '

extra@ocorreiodopovo.com.br �

r

o Sujeito que Comprou uma Ferrari
O sujeito adorava velocidade. Um dia conseguiu comprar uma Ferrari. Assim

que saiu da loja, pegou uma estrada e acelerou até o fim. O ponteiro marcava

perto de 300 km por hora. Pouco depois viu uma placa: "Reduza a 80 km".
Ele ficou uma fera, mas reduziu a velocidade. Pouco depois, viu outra placa:
"Red'tza a 50. km". Diminuiu ainda mais e foi andando devagar até encontrar
outra placa: "Reduza a 30 km". Novamente ele obedeceu. Logo depois ele
avistou uma cidadezinha em cuja entrada havia outra placa: "Bem-vindo a

Reduza"!

.

.

Caipira Fiel

Tonico, um sujeito de uma cidade do interior, não perdia a missa do domingo
'pela manhã de jeito nenhum. Por isso, era muito conhecido do pároco local.
Porém, depois de desaparecer da igreja por mais de seis meses, encontrou o

padre da paróquia, que lhe perguntou:
- O senhor não tem ido mais à missa. Qual é o 'tsrno" responsável:
comunismo, protestantismo ou ateísmo?
E o bom Tonico:
- Nenhum dos três padre ... É o reumatismo!

-.

...

..

,

SOBRE O JOGO

É um jogo de lógica
muito simples e

visifnte, O objetivo
é p(f'eencher um
quadrado 9x9 com

núrnerossíe 1 a 9,
sem repetir
números em cada c

linha e cada coluna,
Também não se

pode repetir
números em cada

quadrado de 3x3,

II SOLUÇÃO

.'i"."

Câncer 21/6 a 21/7
Pare de dar voltinhas, amigo caranguejo. Se
está querendo algo, é preciso dar forma ao que
você deseja. Ficar sonhando com o castelo de
areia do vizinho não é a melhor estratégia para
encontrar a segurança que você tanto anseia.
Vá "até a beira da praia, pegue uma areia mais
durinha e faça você o seu molde. Você é sua

base e sua obra.

Áries 20/3 a 20/4
Não precisa se apressar, carneirinho querido.
Prolongue a sensação, deslize no sentimento

que escorre macio e gostoso dentro de você.
Seu coração, escola de samba, ecos dentro de

ecos, corrente musical. Intenso, vibrante,
profundo. Sem pressa, sem sustos ou fugas ...
Deixe aquila tudo pra lá e volte aqui, pro abraço,
pra você.

Touro 21/4 a 20/5
Olhou com cuidado o ninho que o coelhinho
deixou? Ok, a Páscoa já passou, mas o sentido
de ressurreição pede permanecer muito além
das folhinhas do calendário. Fixar-se na

mudança, embora pareça meio contraditório, é
uma aposta interessante pra firmar consigo.
Flexibilidade para passar pelas curvas da vida
em alta velocidade? Claro que você tem!

Leão 22/7 a 22/8
Ir para o trono ou não ir requer merecimento.
Como todo leonino que se preza, você deve ter
vários espelhos em casa: mire-se. É possível
que se encante, que se assuste ou até que tenha

ganas de quebrar tudo. Na caderneta da auto
estima estão anotados seus avanços e quedas.
E as alegrias também. O importante é a visão
inteira, nada pela metade.

Escorpião 23/10 a21/11
.

Arriba, escorpiano! Das profundezas para cima.
Mesmo seres completamente integrados com os

mundos subterrâneos como você precisam ir

para a luz. Os raios do sol reenergizam,
despertam e abrem novas perspectivas.
Sementes plantadas rompem suas cascas,
buscam a superffcie e se transformam em belos
frutos ...

Aquário 21/1 a 18/2
Sim, aquariano, você sabe muitas coisas, seu
talento científico é iridiscutível: mas chega de
ficar enfurnado no laboratório. Seus
pensamentos merecem tomar ar, sol, passar do
nível mental para um outro mais profundo. Que
tal? Pra começar, nada melhor do que amarrar o

fio psíquíco ao novelo prático. Talvez você não
tenha percebido, mas sua barríga está vazia,

Virgem 23/8 a 22/9
Abra a janela, deixe o inesperado entrar,
Quando se olha a paisagem com os olhos
fechados, fica dlflcll ver a beleza natural da
vida, Chuva, vento, folhas caindo, também
está assim dentro de você? Nova estação,
pura mudança, Receba esse sentimento que
vem brotando de mansinho, a sua força se
reclclencc, Desembace o vidro,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Incrlvel como uma conexão, ainda que muito

pequena e multo fugaz com uma pessoa ou

Idéia, pode abrir frentes de assoclaçOes para
um gemlnlano", Tudo se multiplica, corrente de
vento batendo portas e revirando papéis, No
melo do rodopio; você encontra aquela
anotaçao, aquela Informaçao preciosa que há
tanto procurava, E·mall, telefone, o que val ser?

Libra 23/9 a 22/10
Muito bem, as liquidações de verão já passaram,
você já renovou seu guarda-roupa: agora é a vez

de cuidar do bolso. Fazer as contas e o balanço
da balança, sabe como é. Se antene com suas

finanças e fique de olho em gastos a mais. Você
pode ser aéreo para muitas coisas, mas quando
quer se ligar ninguém bate sua determinação.
Atenção, concemraçãcl

Peixes 19/2 a 19/3
Emoções à flor das águas, prontas para explodir
a qualquer momento? Cuide para não fazer um
maremoto por coisa pouca, Pense grande, pense
no toda, Nao deixe que rachaduras emocionais
se atravessem no caminho de um sincero pedido
de desculpas se seus queridos forem culpados
de uma Infraçao'menor, Dê um bello, um abraço,
faça a paz",

Capricórnio 22/2, a 21/1
O tempo passa e, como as águas de um rio, o
homem não permanece o mesmo. Ainda bem,

isenão ainda estaríamos na Idade da Pedra. E de ; i
pedras você entende, não? E também há coisas i
muito mais interessantes a fazer do que carregá- :
las montanha acima. Ouse, encare aquele novo, '

empreendimento. A melhora contínua depende
' i

do seu senso de qualidade total.
'

Sagitário 22/11 a 21/12
Opsl Levantou com a ferradura esquerda?
Bobagem, apenas um dia mais Introspectivo,
para ficar mais quietinho no seu celeiro,
repondo energias, fazendo balanço da sua vida,
das suas escolhas e de seu orçamento, Deixe
para amanha as declsOes que envolvem suas

finanças, A nolte, um estimulo a mais para
encontros românticos,

,
,

-'
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ARENA CARRETEIRO
No próximo sábado (14), a
partir das lOh da amahã,
com a presença dos
jogadores do "Moleque
Travesso", o Departamehto
de Base (juvenil e Juniores)
dó Juventus promove na

Combat um carreteiro para
arrecadar fundos para a

categoria, que começa o

Campeonato Catarinense
no dia 12 de maio. Valor do
ingresso: R$ 1,00 (um real) .

Além de saborear a deliciosa!
comida gaúcha, haverá
serviço de bar e um pagode
dos amigos.

Recebo centenas de e-mails
.

diariamente, a metade deles
pedindo informações sobre

. o que terá de atração e o que
acontecerá na inauguração
'da'Arena, no dia primeiro
de maio. Sinceramente, o
que o posso dizer é que não

sabemos de nada, e não é

pot falta de interesse de

procurar saber. É que as

pessoas que poderiam nos

.
dar .informaçôes também

" não sabem. Taí o recado!
,

,

Por Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

NA REDE TV!

A modelo jaraguaense Vivian Wick,
que atualmente mora em São Paulo,
pinta agora de assistente de rua no

programa Pânico, da Rede Til. No

domingo, ela apareceu ao lado de
Sabrina Sato, Samambaia e outras!" ,

beldades, todas de maiôs e vestidas de
coelhinho, fazendo uma matéria sobre a '

origem do ovo da Páscoa. Embora em

papel insignificante, Vivian apareceu na
t I· h AI

- ,

?I?Iema. "ao e ....

FRAse DO DIA
""Lutar sempre, vencer às vezes,

desistir jamais"

CANONIZAÇÃO À VISTA
O empresário, vaticanólogo e fiel devoto das
causas santas Paulo Floriani crê que em breve
será possível a abertura de uma comissão

suprapartidária para tratar da beatificação do
Padre Aloísio Boing, primeiro passo antes da

. canonização/santificação. É que o 10 milagre
dele já existe. Aconteceu há cerca de 30 dias
numa partida de futebol contra a imprensa,
quando Leónidas Nora.idevoto, do Padre e

com quase 60 anos de idade - sem contar a

trombose numa pernae o reumatismo na
. ,

outra - mareou cinco gols nos. 20 minutos .

finais do jogo, num campo encharcado e

debaixo de chuva .. É ou não é um milagre?

O CORREIO DO POVO

(47) 3370-4522

DICA DE TERÇA
. Jogar uma sinuca e comer frutos
do mar no Bar do Oca.

NAS AREIAS
O empresário Gilberto Oscar

Marcatto, muito vaidoso, é visto
esporadicamente nas areias do
balneário mais belo do sul do país
(Balneário Camboriú, onde
passou a veranear), fazendo sua

tradicional caminhada para
manter a silhueta em dia.

�s�{hí�
(47) 3370-6845

I?
O dentista cheio de charme e boa praça João Carlos
Marcatto Filho, que desfila agora solteiríssimo
depois de um rápido casamento, logo, logo será
fisgado novamente. Ele está sendo considerado
entre as beldades de plantão como o melhor partido
do momento.
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Hoje à noite, às 19 horas, o engenheiro Beto Wolf

(Wlfepar) será anfitrião do lançamento de mais um

empreendimento de sua empresa, na Rua Fritz Bartel:
o Edifício Residencial Baependi.

Bem nesta terça-feira o time da imprensa (mas sem

a presença deste que voz escreve, que é titular
absoluto da equipe) vai enfrentar o forte selecionadB
da comissão técnica do Juventus, inclusive com a

presença do técnico Ernesto Paulo. A peleja será às
19 horas na Recreativa do Sindicato do Vestuário.

o empresário Amarildo Melo da Silva, proprietário do
Bierbude, que jura mil novidades para este mês de abnl
na sua badalada choperia, é mais um dos

patrocinadores desta coluna. Valeu!

Desabou! Ontem tive a infelicidade de, bem no meio
dia, logo no meu horário de almoço, encontrar o
bendito trem. Sinceramente, eu confesso, ninguém
merece. Cheguei com quase vinte minutos de atraso
para o almoço. Que raiva!

Me pediram para dar o recado e aí vai: o pessoal que
dirige as vans e transporta alunos para as escolas,
principalmente no Colégio Evangélico Jaraguá, na Rua
Esther Lenzi, não deveria estacionar no meio da rua

para o desembarque de alunos. Além de estar

infringindo a lei de trânsito, é simplesmente perigoso 0.
aluno descer do lado direito e ficar totalmente exposto'
a um acidente. Taí o recado.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




