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ELEiÇÕES

Almir Trevísaní

� confirma desejo
de ser.prefeito
o vereador por três
mandatos consecutivos está
na lista de seis pré
candidatos a prefeito do
OEM, mas afirma contar

com a preferência do

prefeito Dávio Leu, do
mesmo partido e que
governa Massaranduta pela
quarta vez. • 3

MUNDO

� Ilornem-Iromha
mata 3 deputados
no Iraqueo

25°
MÁXIMA

Chuvoso durante o dia e à
noite.• 86

A servi o-de Bento 16
Os irmãos Cauêh e Gabriel Hansen
Marcatto vão integrar a equipe de
cozinheiros que vai cozinhar para o Papa
Bento 16, durante a visita do pontífice ao

Brasil, em maio.
Os.laraçuaenses são sócios do "Bar

Capim Santo", de Barra Velha -

especializado em frutos do mar.

ESTRÉIA AMANHÃ

Malwee com

desfalques para
jogo com a ues

Os jogadores que serviram a

Seleção Brasileira, com
exceção de Augusto, folgam
até domingo e não jogam
amanhã, às 20h15 em

Caxias do Sul (RS). Além
deles, Valdin e Fio
continuam se recuperando
de lesão.
.7
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I'Fora da
Estamos no outono e o calor

não cede. Para este fim de
semana a previsão em Jaraguá do
Sul e Região é de máximas que
variam entre 28 e 29 graus (e
mínima de 21, o que não é lá
exatamente frio ... ). E os sites de

meteorologia não se atrevem a

predizer quando o Verão vai

terminar. Pode ser emmaio, pode
ser em julho. É preocupante -

aliás, já passou do nível de

preocupante para chegar quase
ao-pânico.

Nas últimas décadas, os

ci�H,tistas passaram a estudar as

ca�sas desse sobreaquecimento,
alertando a comunidade
_?,

internacional. Esse movimento

deli origem à Convenção das

N1àções Unidas Sobre as

NfuGanças Climáticas, aprovada
e :1tiiciada na Conferência das

NJi�ões Unidas sobre Meio

aD

'fação

A temperatura média do
planeta já subiu 6 graus
no século 20 e projeções
indicam que subirá entre
1,4 grau e 5,8 graus até o

ano 2100"

Ambiente e Desenvolvimento,
no Rio de Janeiro, em 1992, a

Eco-92, ou Rio-92.
A temperatura média do

planeta já subiu 6 graus no século
20 e as projeções indicam que
subirá entre 1,4 grau e 5,8 graus
até o ano 2100, se nada for feito
para deter o processo, segundo
informe oficial do portal de
internet da Convenção.

Os gases do efeito estufa

opiniao@ocorreiodopovo,com,br

,

formam como que uma "redoma
de vidro" sobre o planeta,
deixando entrar a luz e apri
sionando o calor. Originalmente,
esses gases somavam apenas 1%
do total da atmosfera. O

principal deles é o dióxido de
carbono (C02), que tinha
participaçâo de 60% nessa soma.

Ocorre que os principais
energéticos utilizados pelo
homem 'nos últimos séculos -

madeira, carvão, petróleo e gás
natural - liberam carbono (C)
na atmosfera e contribuem para
fo�ar mais dióxido de carbono
(também conhecido como gás
carbônico ou C02), que
intensifica o efeito estufa.

Pois é isso: cada vez que você
sair de casa emolhar toda a roupa
de s�or, lembre das informação
acima. E pense: será que não está
na hora de eu fazer alguma coisa?

.� ENTRE ASPAS

"
st.

"K2hamos mais do que razoável o presidente Lula ganhar igual a deputados e

seKadores". _,

"

.

Arlindo Chinaglia, presidente da Câmara dos Deputados, propondo um aumento de 82,8% no salário do presidente,
o[��lor passaria de R$ 8.885,48 para R$16.250,42, que o que os senadores e deputados devem ganhar,

'

20:

...J;f

.- PONTO DE VISTA
, I

.Paulo César Chiodini
Presidente daAcijs
Associação Empresarial de

I Jaraguá do Sul
L......;""""';'''''''''';'=''''''''';'''''''''';'.:..J

BR-280:_demora 'na
�uplicação compromete o

desenvolvimento regional
10

,eQuando se fala em investi

mentes na duplicação da BR-

2�6 pode se pensar que a,

aspfração por essa obra repre
seKta uma vontade isolada, e

qgJ essa necessariamente não é

uJ;Ila prioridade. No entanto,
avaliando as implicações do que
esse projeto representa no

contexto de toda a micror

região e mesmo no âmbito do
NGHte/Nordeste de Santa

Catarina, tem-se uma dimen
são da sua importância sócio-

1 ,

econômica.
� 'É nesse sentido que as

eNtidades representativas da
nB'ssa região têm atuado

firmemente, pois trata-se de
um projeto que certamente

marca uma passagem necessária
ao crescimento que se projeta
p��a os municípios situados no

entorno desta rodovia e das
suas ligações com amalha viária
ecom os sistemas de escoamen
to: formados pelos modais
ferroviário e aeroportuário, e do
chamado Corredor Meteo L

'
,

J'

Quando pleiteamos au

"

góverno federal que inclua a

duplicação da BR-280, ou

quando reivindicamos soma de
t.:Sf")J, os dos governos estadual
<.:. municipais para a adequação
do; oroje tos de forma a

CO_l�
'1
ar interesses com o

planejamento urbano e com as

rodovias estaduais (mencio
nando mais especificamente a

interseção da BR-280 com a BR-
101 e com a Rodovia do Arroz,
e cia extensão desta com a BR-
101 pelo bairro Vila Nova, em
Joinville), estamos olhando
para a frente, para o futuro da
nossa região.

Dentro dessa visão, enten
demos que ao lado de outras

providências que os municípios
precisam tomar em relação a

saúde, habitação e saneamento,
por exemplo, a duplicação da
B1 L.80 é fundamental para
sustentar o desenvolvimento
de Jaraguá do Sul e de toda a

região do Vale do Itapocu.
V, mos insistir com essa ban-
I,), ,att mesmo como contra
I'll rioa ,10 volume de recursos

gerados por nossos empresas,
convertidos na forma de im

postos e na criação de empre-
'

gas. Sua viabilização não repre
senta favor algum. Quanto mais

tempo levarmos para que a

duplicação se torne realidade,
maior será o risco de perdermos
oportunidades de crescimento,
seja por meio das nossas empre
sas ou pela opção de investido
res de levarem seus negócios a

outras regiões que ofereçam
melhores condições de infra
estrutura, O próprio desloca
mento do traçado, proposto pelo
projeto, como uma alternativa de
estimular o crescimento em

municípios como Schroeder,
além do interior de Jaraguádo Sul,
que seriam benefícíadas com a

obra federal, lembrando que a

duplicação tem o caráter de

ampliar a capacidade de vazão da
produção industrial em direção
àBR-lO 1 e à outras vias de ligação
aos portos e aeroportos, mas

também no sentido de poten
cializar o turismo na região da
AMVALI.
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• DOS BLOGS

IMUulcARTA
A CPMF e a Saúde
o ministro Guido Mantega
anunciou o propósito do

governo de isentar os

empréstimos do pagamento
da CPMF. "Estamos
beneficiando toda a

sociedade, porque todo
mundo pega empréstimo",
diz o ministro, que espera a

prorrogação da CPMF pelo
voto do Congresso, até
2011. Desde 1995, pela
Contribuição Provisória

(provisória?) a que a

sociedade é obrigada,
foram arrecadados quase
300 bilhões de reais. No
ano passado foram cerca

de 33 bilhões, O propósito
inicial, defendido pelo então
ministro Adib Jatene, era o

de reverter a arrecadação
para a própria saúde. " -' >'

Nunca um único escasso

tostão recolhido .via ,CPMf,
mereceu esse destino,
embora com tanto dinheiro
fosse possível beneficiar
bastante a sociedade nativa.
A qual está longe de

esbanjar saúde.

�bíogdOmino.blig.i!l.com.br

• DO LEITOR

I lihM f3CHAGAS
Banco Central
De forma lenta e gradual, as

mudanças vêm se operando
na diretoria do Banco Central,
do jeito que Lula queria há
muito tempo: mudar sem
parecer que está mudando
nem dar sinalização errada
para o mercado. Há um mês,
saiu Afonso Beviláqua da
diretoria de Política
Econômica, agora sai
Rodrigo Azevedo da de
Política Monetária. Eram dois.
defensores da ortodoxia. '

Isso não quer dizer que a
.

nova diretoria tenha um perfil
muito diferente. Mas que '

muda alg'uma coisa, muda,
No mínimo, tem-se agora
uma diretoria menos

inflexível no BC. Na questão
do câmbio,' Henrique � ". r

Melreíles.qarannu .maía uma..
vez ia manutenção-da atuai: .ii,:

política. É certo,que,tLL+I;l,tlãQ'r
pretende mesmo alterar.a, �

política de câmbio tlutuante..
conforme tem deixado claro
a interlocutores diversos.
Mas a queda do dólar
preocupa, obviamente.

� blogdosblogs,blig,ig,com,br

i ",'.�,'.. i' , ...�.�; i·��j:··i:7:;;f·6

';U]:tiel�IMOREL(f ;'nc,o �
. �,( >"I�,t�l-t'�rr

Santos fora da Vila
Pessoas ligadas à Rede

.

"_, '; ,J
Globo garantiram Que os .,' ÍJ.;'�
jogos das fases semifinal e

final do Campeonato Paulista.
serão no Pacaernbu e

Morumbi. O próprio '

presdente da FPF, Marco
Polo del Nero.mandou o ,

s
Ó

)
recado.a

.

representantes da',
_.

emissora. Teme a falta de
" 8

l
segurança na Vilã Beln;Jiro" r
casa do Santos, e no

Anacleto Campanella,
território do' São Caetano, Del ,l

Nero preferesàir na frénfe;à
lamentar depois possíveis;' . .o

brigas, arruaças' e até morte' '3

no campeonato que organiza.' '3

Dada a disposição dos
.

,)

torcedores de sempre 'cavar . G

uma briguinha aqui e ali. A r,

única;dúvida é sobre a
/

j

legitimililade .de tirar o'melhon. n .f '

time'liieJorr:tei.o de;seü, c. t Ul
dQmiollj.Q:Jt�efiro-r:ne ,�)in,'rf i,b
Santos, NãQ seria d�,melhor ,.:rB

tom tortalecer,a seg,urançà '. '.)

'na Vila. Do jeito que está,
_. t

sendo feito até parece que é!_., , f
organização sucumbiu diant� )
des. torcedores.

1

",':', ;;

4J610g,eslada�:com,brJillog/bijl'Prontó, ' 1

tas" surge �stimulado pelo,
fracasso do neoliberalismo .na
América Latina, modelo este

cujo principal patrocinador
no Brasil. foi o PFL, fundado '

em 1985 e que agregou os

políticos mais identífícados
com a sustentação do regime
militar. Na última década, o

povo latino americano tratou

de corrigir o rumo político
conduzido pela dir e ita
neoliberal na América

Latiria, e promoveu um

grande giro à esquerda. São

governos com matrizes

diferentes, mas cada um

buscando consertar as

seqüelas db neoliberalismo.
Neste contexto, o PFL se'

utiliza agora de uma nova

roupagem para ressuscitar o

ti,

•Pedro Uczai
Deputado Estadual e Presidente PT-SC

Um novo velho Partido de Direita
Sempre que um novo

produto ou uma nova marca

surgem na sociedade, seja
qual for seu segmento, trazem

consigo um posicionamento
alicerçado em conceitos a

serem transmitidos ao seu

público-alvo. Assim também
ocorre na política, onde. o
posicionamento ideológico de
cada partido deve nortear

suas práticas cotidianas e

identificá-lo perante o eleitor.
Quem dera eu, neste

momento, ser um especia
lista em marketing para

compreender até que ponto
uma nova embalagem poderá
ser eficaz ao envolver um

velho e conhecido produto.
O Partido Democrata ou

simplesmente "Os Dernocra-

. ";'j (:."�1,,! , ". !:'�'\\)

ideário de, direita .neolíberal f
reacionário na América L�ün�-l
e no Brasil.

. ,
.: � r.1

Se eu fosse um publicitá-
rio, não orientaria meu �li�n-;
te a esta mudança de roupa-

'

gem. Afirial, estaria enga-"
nando o consumidor. 'únâf
que, ao se deparar com es'tàd
nova embalagem,' se d�tel;:)
cionará ao comprovar' qhe d (

novo continua mais velho"ddJ
que nunca; Mas enqúarrêo
parlamentar e agente políti-,
co, só me resta desejar ciü'e2a �

verdadeira dernocracia -cón
tribua para que os conceitos r

desta nova marca não, sejam:
vitoriosos no imagináriot
popular, 8, ponto de voltar a'

aumentar 'as desigualdades
do nosso povo. '\ i .' i j

o que estamos fazendo é dar a vocês o direito de respirarem uma liberdade
e não ficarem suborclnados a nenhum cacique local. Liberdade,- meus
filhos, não terri preço",
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, ao anunciar a autorização para aprovar o aumento de 1 %
do Fundo de Participação cos Municípios.

, .'
� (., i ,ti· )

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

redação@ocorreiodopovo,com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio, Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa .

'

Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados), ,
\

' " .. !
I
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DISPUTA INTERNA: DEMOCRATA É UM DOS SEIS PRÉ-CANDIDATOS DO PARTIDO

Almir 'rrcvtsantquer ser 011]
candidato do DEM· a prefeito
...Vereador espera que
aliança tradicional
com. PSDB incorpore
também o PMDS

CAROLINA TOMASELLI
MASSARANDUBA

. A uni ano e meio' das

próximas eleições munici

pais, os pretendentes à

sucessão de Dávio Leu

(DEM) já começaram a se

articular em busca de apoio.
É o caso do vereador Almir
Trevisani (DEM), que tem

mantido conversas com

lideranças políticas, empre
sariais e comunitárias para
atrair a preferência' dos
eleitores que, por duas

eleições conse cu tivas,
deram vitória esmagadora
ao então PFL, hoje DEM.
A disputa será, antes de

tudo, interna, já que Tre
visani é um dos seis nomes

na listá de pré-candidatos
do partido, tirada ainda no

ano passado. "Meu nome

está na lista e estou fazendo
meu trabalho para que seja
homologado candidato.
Conversei até com o prefei
to e ele disse que, dos nomes

• que estão na lista, tenho a

preferência dele", afirmou o

vereador, hoje atual

PIERO RAGAZZI/OCP

Trevisani: "Màssaranduba merece um prefeito que ainda não tenha passado pelo Executivo"

secretário da executiva e

que pretende ser eleito o

novo presidente da sigla, o
que, admite, tende a

facilitar a homologação da
sua candidatura.

Trevisani também disse

respeitar a posição do PSDB
de lançar o vice-prefeitoI .

Fernando Reinke como pré-
candidato a prefeito, mas

acredita na manutenção da
tradicional aliança. Para ele,
o DpM também deve seguir
a orientação do governador

Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) de repetir a trípli
ce aliança estadual nas

eleições municipais. "O
PMDB sempre esteve com

o PP, mas é muito mais

vantajoso vir junto conos

co", disse, comentando que

sempre teve bom trânsito
entre os peemedebistas. Em
2004, enquanto aDEM

disputou coligado com o

PSDB, o PMDB firmou

aliança tom o PP.
Sobre a possibilidade de

Nomuro
Alguns

.

vereadores de
Jaraguá do Sul ainda não têm
opinião formada sobre o

nepotismo na administração
'

pública. Ora, se urna questão
.,

importante como essa para a

comunidade, que ronda o

Legislativo (inclusive o

estadual' e federal)" há pelo
'

menos oito anos, não conse

guiu despertar o senso de

orientação dos nobres parla
mentares, o que então vai

despertar?
Responsabilidade zero.

Perdidos
o pior mesmo é a falta de

informaçãà dos nossos

;egisladores em relação às

reis, quem as cria é a quem
<ompete a fiscalização. O
':,�reador José de Ávila
(DEM) é contra o projeto
parque acredita que seja
at:ibuição do Supremo. ·Já
:aime Negherbon (sem
partido) aposta que é função
do Ministério Público.

\
Coragem
o vereadorAdernarWinter

(PSDB) é a favor da

manutenção do privilégio a

parentes dos chefes dos

poderes. Já outros são

favoráveis também, mas têm
medo da reação popular. E tem
alguns que fazem discursos

pela m�ralidade pública,
criticam os governos estadual
e federal, mas têm parentes
em cargos de confiança.
Torcem para o projeto não

passar e continuar com a

boquinha. ,

Informação
o presidente da Câmara,

Rudolfo Gesser (PP),
informou que o Ministério
Público quis saber se a

Câmara iria ou não votar o

projeto que pretende pôr fim
ao nepotismo. "Eles (MP) vão
agir. também contra o

nepotismo. Estão fazendo isso
no Estado Inteiro. Por isso
temos que votar o quanto
antes", discursou.

o DEM abrir mão da cabeça
de chapa, o vereador disse
que será realizada uma

pesquisa para medir a

preferência popular entre os

pré-candidatos. "Eu imagi-.
no que o DEM, que coman
da a Prefeitura há oito anos

e tem cinco vereadores, não
vá abrir'mão de um timA que
está ganhando. Ago'fir, se

tiver um nome mais popular
na pesquisa, isso precisa ser

ai
levado em conta", pon
derou.

por improbidade admi- '

nístratíva. A espera da

putadolvo
quesúnhª
ar prefeito

Coligação
PPS e PMDB de Guara

mirim negociam a criação de
uma aliança para disputar as
eleições municipais de 2008.
A chapa majoritária seria'

formada pelo ex-diretor da
Secretaria de Desenvol
vimento Regional, Nilson
Bylaardt (PMDB) , e o ex

presidente da Câmara,
Ivaldo Kuczkowski (PPS).

/

Abandono
Depois das 18 horas, nin

guém atende o telefone na

Câmara de Jaraguá do Sul,
,

mesmo nas segundas e quin
tas-feiras, quando têm
sessões ordinárias. Ontem,
por várias vezes o Correio
tentou contato, sem sucesso.

Disponíveis só os celulares
dos vereadores, que estavam
emsessão.

O CORREIO DO POVO

'Sistema virou fonte de
�

receita, afirma Voigt I
PIERO RAGAZZI/OCP

SCHROEDER

Prefeito mostra por onde vai passar a avenida e também a rede'

delas são automáticas. Ligahlf:J
d - -.us:)

quan o tem po�ca p,ressao'i�jBdesligam se nao ha neces- .

. '')JW

sidade, gerando economia" :J�b
Apesar de afirmar que jE{.1

população já sentiu algum�
. mudanças, o prefeito disse que 5

elas vão se tornar mais visíveis-í
amédio e longo prazo. SegunQQ._
ele, até o próximo verão o go
verno deve construir mais u�
reservatório junto à ETA

(Estação de Tratamento de

Água), diminuindo os probl�
mas de falta de água. O govem�J
também planeja construir a

rede de água e esgoto e a de

energia elétrica por onde vfÃ"
passar a Avenida dos Imigrà6'..

:lea
teso

_"_

A· d d d .!h,�
mua e acor o cO(f�ü

Voigt, estão sendo elaborados
projetos na área de sane�

menta, que serão encaminha
dos ao governo federal para"'?:F .

busca de recursos a fundo

perdido, incluindo para a rede
de esgoto, que hoje não é
tratado. (CT)

Arquivado
o STF (Supremo Tribunal Federal) acompanhou por
unanimidade o voto do procurador-geral da República,
Antonio Fernandes de Souza, e arquivou denúncia d,�;�Polícia Federal contra o senador Aloísio Mercadante (pr�2'i
e do tesoureiro da campanha ao governo de São Paulo e%,�
2006, Giácomo Bacarin. "Razoável supor que a decisão de p
negociar o dossiê não partiu deles (Mercadante e Bacarin) "'y u
disse o procurador. " ,8

A expectativa do governo
com a transferência do siste

ma de abastecimento de água
e esgoto da Casan para a

Prefeitura se confirmaram,
principalmente no que se

refere à receita arrecadada.
A avaliação é do prefeito
Felipe Voigt (PP), passados
cerca de quatro meses de

gerenciamentorlo sistema

pelo município.
"O saneamento é um bom

negócio. Os recursos ficam no

município e nós mesmos

podemos definir de que forma
aplicar", avaliou, Informando'
que a.receita mensal. é de R$
80 mil, em média. "Hoje
sobra cerca de R$ 60mil para
investimentos", revelou Voigt,
informando que foram inves
tidos R$ 63 mil para compra
de materiais e que foi aberta
nova licitação para aquisição
de quatro bombas, que darão
maior vazão à água. "Duas

Ir,. :1

, )

Pesquisa '.'1

Segundo o Ibope, a avaliação do governo Lula (PT) piorou 1

no segundomandato, mas está num nível relativamente alto: ')
A avaliação ótima ou boa caiu de 57%, em dezembro, gara>a
49%. Para 16%, o governo é ruim ou péssimo, na pes�iSi5
anterior eram 13%. Já a avaliação regular também aument�Vfé)
- para 33% ante 28% de dezembro. A pesquisa temmargem!;
de erro de dois pontos percentuais paramais ou paramenos. it

Avaliação promovida pelo Ministério da Educação most���;
que os alunos do ProUni

..

: �
(Universidade para Todos) tiveram desempenho superior a

em relação aos demais estudantes da rede privada de ensino»
superior. Foram avaliadas 14 áreas de formação dentro do 1

'jEnade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes')',
realizado anualmente para testar os conhecimentos dos j

alunos adquiridos nas universidades do país.

ProUni

, (
, li
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PISTA: ÚNICO VESTíGIO ENCONTRADO FOI UMA TARRAFA SUPOSTAMENTE USADA POR OPERÁRIO

Gats embarca hoje rume'. .

aos palcos do Brasil
Homem desaparece em pescaria
e deixa família apreensiva JARAGUÁ DO SUL outras três capitais: Porto

Alegre, Fortaleza e Cuiabá. �

A atriz Sandra Baron
confessa que a responsa
bilidade e a apreensão são t.;

grandes. Mas, em contrapar- ,�
h'

tida, esta é uma oportunidade .

',.,

de tornar o trabalho ainda I {

mais conhecido. A peça deve J:
ser vista por, pelo menos, sete
mil pessoas ao final das 33 \!:i
encenações previstas. aiA
elenco de "O Patinho Feio"
retoma à Jaraguá do Sul na
segunda-feira. A partir de
então volta a ensaiar para, dell,)
julho a setembro, enfrentar- "

40 dias de viagem e apresen- fí�'

tações Brasil afora. Fazem ,n

parte da peça: Luan Koroll,
Rubens Franco, Fernanda i�

Kusz, Nicoli Pereira, Sabrina i

Marthendal, Sandra Baron e
( ;;

omúsico EduardoAlves. (KE) I;'

CÉSAR JUNKES/OCP

CÉSAR JUNKES/OCP "O patinho feio alçou vôo
e está preste a virar cisne". É
para fortalecer esta brinca
deira, surgida entre um ensaio

e outro, que os integrantes do
Gats (GrupoArtístico Teatral
Scaravelho) embarcam hoje
para Recife. Eles sobem aos

palcos da capital pernam
bucana durante este final de
semana como parte do projeto
Palco Giratório, do Sesc

(Serviço Social do Comércio).
Depois de mais de 100

apresentações e cerca de 13
mil espectadores, "O Patinho
Feio" foi escolhido para

aportar em cerca de 30 cida
des brasileiras ao longo deste
ano. Além dessas e de Recife,
a trupe também desembarca,
nos próximos meses," em

Paulo Venturi sumiu
na tarde quarta-feira
e desde ontem cedo

. bombeiros o procuram

KELLY ERDMANN
GUARAMíRIM

Olhos apreensivos e

olhando o horizonte. Foi assim
que Rolf Agostini, 50 anos,

passou toda a quinta-feira.
Embaixo de sol quente e em

meio ao mato, ele procurava
o irmão, Paulo Roberto,' 36,
que desapareceu na tarde de

quarta-feira nas proximidades
da Ponte Velha, entre Jaraguá
do Sul e Guaramirim.

As buscas dos bombeiros
voluntários começaram assim

que o dia clareou. No fim da
tarde de ontem, a polícia
encontrou uma tarrafa,
supostamente usada por
Agostini para-pescar, A cor

poração suspeita que o

material se enroscou no fundo Irmão de desaparecido (detalhe) acompanhou buscas durante toda a quinta-feira com esperança de boa notícia
do rio e que o d��apareçido Conforme Rolf, o irmãoI_.� ,J ... .l..:.::J ..... ).J..:;.!}�\ .J�Jt. J�I _.;� ) lu �.,J', j � I .. f ,J

tenha nadado para recuperá- mais novo saiu para pescar no
la e se afogou. encontro dos rios Itapocu e

Alémdisso, nenhum outro Itapocuzinho por volta das
vestígio foi encontrado, anão 15h de anteontem. "Espe

.

ser locais com a vegetação ramos até ameia-noite só que
amassada por alguns passos ele não apareceu", explicou.
desencontrados. "Não sabe- Paulo é funcionário da

encÇl!.\traqj)..cf}�.q.bQ;l},,��n9Q... , havja. sidoencontrado. Além
informar o Corpo de Bom
beiros e iniciar buscas naquela
região. Segundo os socor

ristas. elas são feitas em um

raio �\ dois q�il.ômetros de
extenlao, no rmmmo, e tanto
por terra, quanto a partir de
flnergulhos nos dois rios.
"Até o fechamento desta

edição Paulo Roberto não

disso, os bombeiros também
não sabiam se ele realmehte
sumiu durante a pescaria ou

no caminho percorrido em

direção a ela. O operário é

solteiro e não tem filhos. Ele
mora nas proximidades da
Ponte Velha, emGuaramirim,
e vai àqueles' rios com

freqüência.

mos se foi ele quem passou

aqui", relataram Rolf e o'

amigo Luciano Krause.

empresa Mannes e também
não foi trabalhar na quinta
feira. A única solução Último ensaio aconteceu, ontem, no espaço do grupo

�

Bombeiros apostam em rifa para suprir déficit SUSTO
CÉSAR JUNKES/OCP DIVULGAÇÃOCORUPÁ todas as sedes resulta em

poucomais de R$ 900mensais
para cada uma delas. No caso

de Corupá, as despesas ficam
R$ 20 mil, contra uma'

arrecadação que não atinge
os R$ 14 mil.

Levando esses dados em

consideração é que a

corporação decidiu depen
der o mínimo possível do
poder público. Uma das
formas encontradas é a

doação através da conta de

energia elétrica. Hoje, 90%
dos habitantes são parceiros
dos bombeiros, um recorde de.
adesão em Santa Catarina.
A outra maneira é a rifa

que começou a ser vendida
na cidade. Os interessados
podem adquirir o bilhete por
R$ 10 durante as blitzes feitas

pela corporação. O sorteio

acontece no dia 1º de maio,
às 19h, no Seminário Sagrado
Coração de Jesus. (KE)

O Corpo de Bombeiros
Voluntários de Corupá precisa
d� ajuda. Com déficitmensal

de-cerca de R$ 6 mil, a corpo
ração resolveu apelarà co

mpnidade para continu-ar o

trabalho. O meio escolhido é

urna rifa, que tem como prê
mio um veículo Fusca avalia
do em R$ 12,5 mil.
A necessidade de compen

sar as contas surgiu, segundo.
.

o ,comandante José Müller,
porque o valor repassado pelo
governo do Estado não é

"

suficiente para sustentar a

equipe. "Mesmo trabalhando
d� 'graça, os governos são
• 1" ."
msensiveis .a nossa causa,
afirmou. Ele lembrou também
que esta é uma maneira de

d�senc�raja�los a fim de
instaurar mais corporações
militares dentro de Santa

J

Catarina. Atualmente, de 30

Müller: "Fusca vale R$12;5 mil"

a 40 cidades tem estes

bombeiros, contra outras 40
cobertas por voluntários.

N a conta bancária do
Estado estes números fazem a

diferença. Os primeiros
gastam de R$ 80 a R$ 100
milhões por ano. Já os gastos
dos seguintes não chegam a

R$ 1 milhão ao longo de 12
meses. O comandante des
taca ainda que este mon

tante quando divido entre

Um caminhão-baú, com placas de Jaraguá do Sul, tombou no começo da Serra de São
Bento do Sul, ontem. O acidente ocorreu por volta das 7h40 após uma ultrapassagem
perigosa feita por outro veículo. O motorista, Antonio Costa, só sofreu ferimentos leves.
Já o caminhão teve de ser guinchado após a retirada dos produtos congelados
transportados.

Ji
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CARDÁPIO: REFEiÇÃO A SER SERVIDA PARA PONTíFICE AINDA É DESCONHECIDA
I

Irmãos jaraguaenses Integrarão
a equipe de cozinheiros do papa,

CESAR JUNKES/OCP

Cauêh e Gabriel vão
servir Bento 16 em

,lParecida/SP, no

próximo mês

o DAIANE ZANGHELINI
a. BARRA VELHA

Os jaraguaenses Cauêh,
21 anos, e Gabriel Hansen
Marcatto, 19, fazem parte da

equipe de cozinheiros do
1 renomado Chef César Medei-
1 res, que vai cozinhar para o

Papa Bento 16 durante visita

do pontífice ao Brasil no

próximo mês. Os irmãos, que
são sócios do "Bar Capim

� Santo", de Barra Velha -

? especializado em pratos à base
e frutos do mar - e moram

" em Balneário Camboriú há
, oito anos, foram convidados

a integrar a equipe mês

passado e souberam da apro

vação há duas semanas, pelo
próprio Chef César, que
montou o cardápio e enviou

para o Vaticano.
"Quando recebemos o

convite, aceitamos sem pen
sar duas vezes, pois poucos
cozinheiros têm a oportuni
dade de servir ao papa", co
mentou Cauêh. Eles conhe
ceram o Chef em São Paulo,
em um casamento, com quem
ogo fizeram amizade e

passaram a trocar receitas.

Gabriel e Cauêh encaram convite para cozinhar ao Papa Bento 16 como oportunidade de ascensão profissional
A mãe dos irmãos, Nair

Hansen Marcatto, diz que
Chef César foi convidado a

fazer o cardápio do Papa em

virtude da experiência inter
nacional- ele já cozinhou na

França e Inglaterra - e por ser

proprietário de um restau

rante em Lorena, cidade
próxima de Aparecida, que
será visitada pelo Papa.
Segundo ela, alguns bispos
foram almoçar no local há
cerca de seis meses e ficaram
satisfeitos C0m a comida.

O especialista selecionou
14 cozin?eiros de todo país
para compor a equipe, mas

somente Cauêh e Gabriel são
de Santa Catarina. Mas a

refeição a sei: servida para
Bento Ió.ainda é um mistério.
"Só sabemos que serão pratos
de origem alemã e italiana",
diz. Cauêh. Eles partem para
São Paulo no dia 2. Até dia
9, eles trabalharão no restau

rante do Chef em Lorena. A
partir do dia 11, eles come

çam a cozinhar para Bento

XVI e os demais religiosos
que .O acompanham, em

\

Apare-cida.
Para particíparem da

equipe, Cauêh e Gabriel
adiaram uma viagem à Es
panha, marcada para o dia 23
de abril. O comprornisso
internacional foi agendado
novamente para 17 de

mIa'
.

Eles ficarão na Europa é
fim do ano, onde se especii

I

i
zarão na gastronomia espa
nhola, portuguesa, italiana e

francesa.
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.Corporação alerta sobre
as mudanças climáticas
JOINVILLE

As mudanças climáticas
que ocasionaram chuvas
intensas e ventos fortes,
verificadas nos últimos dias,
fizeram ampliar o volume de
atendimentos nas' dez uni
dades operacionais do Corpo
de Bombeiros Voluntários de
Joinville.

Conforme o comandante
operacional Heitor Ribeiro
Filho, até quarta-feira as

equipes da corporação já
haviam realizado cortes em

cerca de 150 árvores. Segun
do ele, o número pode ainda
ser maior se for considerado
que muitos moradores solici
taram serviços de terceiros,
de órgãos da Prefeitura, ou
esolveram por conta própria
a situação.

"E� parceria com aDefesa
Civil, temos trabalhado 24
horas por dia desde que os

eventos aconteceram. Pedi
mos a compreensão da popu
lação, pois na medida do pos
sível atendemos todas as

solicitações, dando priorida-de
aos casos em que há com

prometimento de imóveis ou

ameaça à integridade física, e
respeitando os cuidados am

bientais nesse tipo de ope
ração", assinala.

O comandante explica que
o fenômeno verificado recen

temente repetiu situa-ção
idêntica registrada em feve
reiro de 2006, que provocou a

queda de mais de duzentas
árvores. A diferença é de que
naquela época ocorreu Um

vendaval isolado, que atingiu
de maneira mais intensa a

região sul da cidade. Agora,
registrou-se uma seqüência de
dois eventos, com 'chuvas e

ventos fortes, num período
curto de tempo entre um e

outro. "Essas ocorrências

podem se repetir commais fre

qüência", assinala.
Segundo ele, alguns cui

dados podem minimizar os

efeitos de fenômenos mais

graves como, por exemplo, as
ventanias. Uma das ações é a

poda constante de árvores de
maior porte, substituição de
plantas em áreas próximas a

edificações e de espécies que
.

possam alcançar as redes de
fiação elétrica e telefônica.
Esse trabalho deve contar com
a orientação dos órgãos
ambientais e obedecer à
normas de. segurança indi
vidual.

Divulgado reajuste para cuern
ganha acima do mínimo
BRASíLIA

Os benefícios da Previ,
dência Social com valores
acima de um saláriomínimo
foram reajustados em 3,30%
a partir de 1 º de abril, com
pagamento no início de
maio. Os benefícios conce

didos ou reajustados após
abril de 2006 tiveram ma,

joração pro rata. Segundo
estatística de fevereiro, são
16,5 milhões de benefícios
com valor de um salário
mínimo e 8,1 milhões acima
do piso. De acordo com a Lei
nº -8.213/91, os benefícios
com valores acima do salário
mínimo são reajustados pelo
INPC (Índice Nacional de

.

Preços ao Consumidor) .

A portaria também esta,

belece o novo teto dos

benefícios e das contribuições,
que passa de R$ 2.801,82 para
R$ 2.894,28. As alíquotas de
contribuição dos trabalha
dores empregados, domésticos
e trabalhadores avulsos (con
tratados pela estiva para
descarregar um. navio, por

.

exemplo) são 7,65% para
quem ganha até R$ 868,29;
8,65% para quem ganha
entre R$ 868,30 e R$
1.140,00; 9% para quem
ganha R$ 1.140,01 e R$
1.447,14; 11% para quem
ganhaentre R$1.447,15 e R$
2.894,28.

Já o valor da cota do
salárío-famílía foi fixado em

R$ 23,08 para quemganha até
R$ 449,93 e emR$ 16,26 para
quem tem remuneraçãomaior
que R$ 449,93 e igualou
inferior a R$ 676,27.

Associação se �!).

reúne hoje à noite

A primeira reunião oficiaP'/
da ACD (Associação Coru-:1:)
paense de Desportos) estã)f)
marcada para acontecer?"
nesta sexta-feira, no audíróríd'"
da Secretaria de Educação e

,;

Cultura. Na oportunidade, os"
integrantes vão discutir d'"
estatuto da entidade e

,�)

decidir quem vai fazer.arte
'.

da comissão eleitorl1. O"
objetivo do grupo é se

é)

organizar· para depois 'q

conseguir viabilizar recurscs'ê
junto aos governos federal é'
estadual. 1 '�;

.

I

QUADRA - Neste finar')
de semana acontece .a

'

semifinal do Campeonato"
Interbairros de Futsal. Os','
jogos acontecem hoje à noite""
no Ginásio de Esportes Willy

.

Gessner. As finais ficam para
I

o dia 20, sexta-feira. (KE) , I
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Troca de experiências

DIVULGAÇÃO

Pomerode recebe a visita de mais um grupo de
instrumentistas. Desta vez, são 32 alunos da escola de
música da comarca de SüdlicheWeinstrasse, localizada no
Estado da Renânia-Platinado, sudoeste da Alemanha. Os
músicos participam de oficinas de intercâmbio com

profissionais da região. Durante as oficinas, os participantes
trocam experiências musicais e culturais. Na noite de hoje,
os alemães promovem uma apresentação de encerramento.
Eles tocam em conjunto com a bandamunicipal e demais
músicos participantes das oficinas. O espetáculo é aberto
à comunidade e acontece em frente a loja de conveniência
do Posto BR, próximo ao PórticoWolfgangWeege, às 20h.

.D , em .s9lenid ar ara às"
será gurado o CentroMurncipal de cação

Infantil Rui Kroeger. A unidade fica na Rua Verena
u . oeg�i; p�gião � Bairro,0Rio da Luz. Com.

.

metros quadrados, o centro teve um investimento
de cerca de R$267 mil, re s iridos atra,vés de.
�ustamel1lto de conduta, . c ópriót0 nov�
Centro de Educaç�o'Imantil contém tooas as instalações
ra seu perfe'ito atendimento, .como seçretaria,
eito, cozinHá� depósito, três satas de aula e. írá

beneficiar 30 crianças.

Expoeste 2007
Termina no dia 15 de abril a maior feira de negócios da

região oeste de Santa Catarina, a "Expoeste 2007", em
Joaçaba.A Expoeste 2007 tem como destaque dois projetos
na área de negócios: Comprador Nacional e Comprador
Internacional, com o objetivo de captar futuros negócios
com empresas dosmercados interno e externo. Está prevista
a participação de 130 expositores dos segmentos da
indústria, comércio, serviço e turismo. Shows e rodeios
country fazem parte da programação que deve ser assistida
por um público de mais de 40 mil pessoas.

• LOTERIAS

• Megasena • Loteria Federal

• Lotomania

concurso: 713

25 - 27 - 28 - 31 - 46
54 - 57 - 59 - 60 - 64

.

78 - 80 - 82 - 84 - 87

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Mulheres
Nos dias 2Je 25 de abril

acontece a I Conferência
Municipal de Políticas para
as Mulheres. O evento é
aberto à comunidade e

reunirá cerca de 150 pessoas.
As inscrições podem ser

. efetuadas na Coordenadoria
de Conselhos até quinta
feita, dia 19. Interessados
devem ligar para o telefone
3372-8033.

Expogestão
J á estão à· venda os

ingressos para a Expogestão
2007, eventos que acontece
no Centreventos Cau
Hansen e Expocentro Ed
mundo Doubrawa, de 19 a .

22 de junho, em Joinville.
c1s interessados podem
adquirir os ingressos a preços
diferenciados até 6 dia 31 de
maio. Informações pelo
www.expogestao.com.br.

Stammtisch

Conselho entrega melhorias
O Conselho Penitenciário Comunitário entregou

ontem as melhorias realizadas na· cozinha e no sistema
de esgoto sanitário do Presídio Regional, localizado no

bairro Jaraguá 84. Na reunião plenária do início da
semana, no Centro Empresarial, ó presidente do
Conselho Penitenciário, Nilton Roque Zen, informou que
um dos desafios é tornar realidade o projeto de módulos
que possibilitarão aos apenados desenvolver atividades
produtivas. Segundo ele, foi entregue cópia do projeto
encaminhado anteriormente aoMinistério da justiça, que
tem custo de R$ 550 mil.

Brigadistas
Terminam hoje as inscri

ções para oCurso Brígada de
Incêndio promovido pelo
CCBV (Centro deCapací
tação de Bombeiros Volun
tários). O curso visa formar
bombeiros brigadistas para
atuarem dentro das em

presas. O treinamento será
realizado entre os dias 23 e

25 de abril. Informações e

inscrições no telefone (47)
2106-1013.

DIVULGAÇÃO

Contadores de História
No início de maio

acontece mais uma edição
do Curso de Contadores de
Histórias no Sese Jaraguá do
Sul. O curso, acontece na

sexta-feira, dia 4, das 19 às
22h e dia 5, e no sábado, dia
5, das 8h30 às 12h e das
13h30 às 18h. No total
serão 60 horas/aula, com
conteúdo que vai desde
conceitos básicos, histórico,

qualidades de um Contador
deHistórias,memória, até os

elementos da narração. Os
interessados podem se

inscrever no Sese (Rua
Presidente Epitácio Pessoa,
1273). Estão disponíveis
apenas 30 vagas e o custo é
de R$100 para comerciários
e R$150 para á cornu

nidade. Informações 'no
3371-9177.

Obras
N a próxima semana o a

Prefeitura de Jaraguá do
Sul, por meio da Funda
ção Cultural, vai lançar o
edital de concorrência

pública para a execução
da primeira etapa do
projeto de revitalização
do Centro Histórico, que
tem um custo global esti
mado em R$ 3 . .050.-
924,61. A revitalização
terá três etapas, a primeira
do antigo armazém da
Rede Ferroviária Federal,
posteriormente a estação
e, por úl timo, o paisa
gismo .do entorno. As

empresas e pessoas físicas
podem ajudar no projeto
por meio de doação em

dinheiro. A previsão 'é

que as obras iniciem em

60 dias, e as etapasiniciais
da revitalização do Cen
tro Histórico sejam con

cluídas até dezembro.·

O CORREIO DO POVO

POLICIAL

A segunda edição da
Stammtisch Universitária
vai acontecer no dia 12 de
maio. O evento inicia às 8
horas e termina às 19 horas .

O encontro de amigos é
uma realização da Unerj
(Centro Universitário de

Ja\)guá do Sul) e do DCE

(Il\etório .Central dos
Est�dantes). Mais infor-

o mações no endereço www.
=dceunerj .com.br.

Furto
Na última quarta feira,
por volta das 11 h, a

polícia foi chamada pela
L.M.S. que informou um

. furto contra pessoa no
interior do Mercaco
Público Municipal.
Segundo relato, dois
homens de forma
sorrateira roubaram um I'

aparelho celular e fugiram
em sentido Terminal
Urbano. Elés foram
lecalizados e

encaminhados para ..
a

Delegacia.
.

Oi;

Estelionato
Três pessoas acusadas
de estelionato foram

presas ontem à tarde
durante uma operação
que mobilizou .20 policiais
civis de pelo menos

quatro municípios de
Santa Catartna. Um
homem de 57 anos e

uma mulher de 29 anos

foram detidos em Gaspar, J

Vale do ItajaL

Apreensão
Um adolescente de 14.
anos foi apreendido na

.

madrugada de hoje após'. il
trocar tiros com policiais
militares, que faziam
rondas na' Servidão Ari,
no Morro do Quilombo,
bairro Itacorubi, em
Florianópolis. Segurido a

Polícia Militar, já navla . ��
um mandado de busca e

.. ,

apreensão contra o .'�
adolescente. Ele foi '. }

levado pata a 6a

Delegaci� de Polícia da
Capital. ., f..__,.---------,,-----,-,...----';

"õ&� r_�.;{, ,

• INDICADORES ECÕNÔMICOS'
(')

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,032 2,034 It

PARALELO 2,12 2.22 �

TURISMO ,1,990 2,143 11

11 MERVAL (B. Aires) 2.188 1,56%'
" NIKKEI (Tokio) 17.540 -0,73%

'.
.,

0,6963% 792,88
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COMEÇA AMANHÃ: JOGADORES QUE DEFENDERAM A SELEÇÃO CONTINUAM DE FOLGA ATÉ DOMINGO

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES/OCP

"

X ode é �rn 80S àh!ç'9� 'j'og�do�es do time!prlnelPa:l quedetenderá a Malwee na estréia da Hga contra a Cortiana/UCS

estalcada'.Malwee .

estréia" "

'"
" �

manhã pela Liga Nacional
� 1. '

..

.

,
'

qínpe Viaja com

�o atletas do adulto
el mais quatro do

ti�e juvenil -,
; c. ,'+

tratando as lesões. Da para falar em título. Vamos
! Seleção, apenas Augusto está disputar uma fase d� cada
confirmadopara amanhã. vez. Lógico que entramos com
'O "ala Jean já estárecu- o objetivo de vencer, mas

perado de 'uma lesão no vamos deixar para falar disso
II" j'oe"l'h'o,'m"''''-a''s''''M-r°aFr'c�l"O s'e'''g�ure' c'"o"m"" mais 'ta''rlJ:l-eHn"',clom'e"n"t'o'''u''.' 'Pà'r\!.¥t .,)i �)j!I'./v,�:i�:"';i,Jl,} :::� U U a

J LlMA'RP�'jlipO'i" '1 .'.i �O(,B : dores 'ho''Óí:rlbróJ�e''âlndcíJeli o ir�hit?dblr?('(;(ii'gãDFhts;al'
J RAGUÁ DO,SUL' ;' . ,;.'; : dúvida para o jogo de ' segue nivelada por baixo,

�I';íi;" :,: ,J ' 'se:gil't'id�-'f'éi'iâr:rpáf!á:Ô'à1à' devido ao êxodo de jogadores
AMalwee terá apenas'oito Xande, o descanso para estes para o exterior. "Percebo que

a leras-da equipe profissional I atletas que serviram a sele- as equipes tradicionais estão
p ra 0 jogo de estréia na Liga 'ção; é merecido. "Efes na. frente. Mas já era espe
F tsal, amanhã, -às: 20h15, ficaram 28 dias fora e depois rado", afirmou. A Malwee

,

c ntrà a 'CortiarralUCS 'em ainda disputaram oMundial. embarca para a Colômbia, no
axias do Sul (RS): Os atle- Mas eu vejo que o time terá dia 23 de abril, onde fará uma

t s que de(ender'�i:n a Seleção mais chances de crescer série de melhor de três jogos
rasileira (Tiago, Chico, durante a competição, quan- contra o Independiente Santa.

illian, Leco' e Márcio) do teremos o tempo neces- Fé, de Bogotá. O vencedor

stgu�m �e ;�ol�a at�:dom
•. i,P.gO,

sário para treinarmos juntos, conquista o título da Copa
+= viajam com a 'equipe pois nosso forte é O coletivo", Libertadores.
para o segundo cornpromisso, ' afirmou o camisa 6.

. Ferretti acredita em adver
nl:r-segunda-fei-rCt,; ern-São 'Para o técnico Fernando sário difícil na competição
Wt:tf?,UO,do ;;L!J.;($R� ,1G�,ntra Ferretti, estes três primeiros sul-americana. "O time deles
o time da casa. Falcão cumpre, jogos-servirão como urna boa é a base da Seleção Colom

'SI:�FlSã:6 'Rô�'�.trê.s"pritil�lrps· preparação para a final da biana, Não será um jogo fácil",
i f�,;ê\.y:iÍ(ÚA, é.}'{o' seg·iiem: Libertadores.' ''Ainda é ced� afirmou.:"c.-iEXf;�,r',; ,/<,;; ..

�i.'I'.: '<�//:':-:._ '/\" ;". I I ..

'

�n,eth" confirma que
disputará o Pan 2007
RIO DE JANEIRO-

Aala da Seleção Brasileira
.��ª�é:ri�.rr;���th;;?-p;uti�i�u'··
ontem que abriu mão de

d��r-�tar a. ��ga norte-ameri
c�a: de basquete para despe
�se das quadras nas' Jogos
P��Amerícanos. A jogadora
re€usou uma proposta dó San
Antonio Silver Stars para
Wíl;r ajogar nos E{.)Apor não
t�c6'tlseglÍiâb··Jitiii'libê�áçãb
a eqúipe para disputar aPan
emjulho.

MOTOVELOCIDADE

DIVULGAÇÀO/CBB

Boca se prepara
para 3a etapa
o piloto. jaraguaense

Luciano "Boca" de Oliveira
disputa, . neste fim-de
semana, a 3a Etapa do
Campeonato Catarinense de
Motovelocídade, em Biguaçu.
Com dois segundos lugares na
competição, ele ocupa o

segundo lugar na Força Livre
Especial, um ponto atrás de
Brás dos Santos, de
Blumenau. Ele compete com
apoio de Elite Móveis, Águia
Negra Transportes, Tim,
Chopp e Clube elOS FM.

'Lei da mordaça'
conti'nua no Rio
A programação do Vasco

previa um treinamento on

tem, às l6h, em São Januário,
depois da eliminação na Taça
Rio para o Botafogo, na noite
anterior. Os atletas até

compareceram ao clube, mas
não

. houve nenhuma
ati�idade. A imprensa sequer
chegou a entrar e, poucos
minutos depois das l6h, os

jornalistas foram informados
de que não haveria treino e

que ninguém poderia dar
.
entrevista.
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Rebaixamento
Difícil a situação do Joinville
e do Próspera neste
Estadual. Com 15 pontos,
ambos têm duas partidas
para fugir do rebaixamento.
Os concorrentes diretos são .

Marcílio Dias com 18 e

Brusque com 21. O Jec pega
o Brusque fora e o Marcílio
Dias em casa. Já o time do
Sul pega o Juventus aqui e o

Brusque em casa.

G

Jaoeth: recusou proposta dos EUA

Preliminar do Juventus
Antes do jogo Juventus e Próspera, neste domingo, uma decisão.
A partir das 13h15, no Estádio João Marcatto, acontece a final da
fase municipal do Moleque Bom de Bola, na categoria mascutno.
Às 13h15, a EEB Julius Karsten enfrenta a EEB Roland Dornbusch
na decisão do terceiro lugar e, logo em seguida, o Colégio
Evangélico Jaraguá joga contra a Emef Albano Kanzler, na briga
pelo título. Vale lembrar que a decisão depende das condições
climáticas. Se chover, a partida será transferida, para evitar danos
ao gramado para a partida do tricolor jaraguaense.

Feminino
No feminino, o campeão já
está definido. A EEB
Professora Lilia Ayroso
Oechsler conquistou o

tricampeonato ontem, com
uma rodada de
antecedência. Hoje, às 8h50,
elas enfrentam a Emef Anna
Tôwe Nagel, na Vila Lalau,
apenas para cumprir tabela.
Depois do jogo, as campeãs
recebem a premiação.

Moral
O goleiro do Botafogo, Júlio
César Jacobi, que é natural
de Guaramirim, está com a

moral lá em cima com a

torcida do alvinegro
carioca. Depois de passar
180 minutos sem tomar o
milésimo gol de Romário,
ainda foi decisivo na

cobrança de pênaltis que
garantiu o Fogão na final da
Taça Rio. Esse garoto vai
longe.

I

q

o

ffl
!.sPDRi tENiER

JARAGUÁ DO SUL

ARTIGOS ESPORTIVOS EM �ERAL
Rua Reincido Rau, 340 sala 4 - Centro

Fone: 3055,2656
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Guar�mirim implanta
áre'a�para espo'rtes'-

da canoagem, serão colo
cadas traves flutuantes.

O projeto integra pro
gramas da Secretaria Muni
cipal de Esportes e do setor

do Bem-Estar Social. Além
disso, a prefeitura também
ampliou o trabalho e o �
número de escolinhas, que:
atendem crianças a partir de
seis anos. Atualmente, as

modalidades com escolinhas rt

são futebol de campo, futsal,.\,
.judô, capoeira, handebol, -i

boxe, caratê, canoagem,:}
atletismo, vôlei e basquete. ,

�1

GUARAMIRIM

A Prefeitura de Guara
mirim está construindo um

espaço específico para a

prática esportiva. O iocal fica
nos fundos do Posto Guara
mirim, às margens da BR-
280, local onde hoje funciona
uma escolinha de canoagem.
Além destamodalidade, será
contemplado o bicicross e o

streetball, conhecido como

basquete de rua. A pista de
bicicross já está em fase de
acabamento. Para a prática

Local da escolinha de canoagem receberá traves flutuantes

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Competição marca

inauguração do

Complexo da Unisul,
em Palhoça

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

As competições de nata-

o COR�IOESPORTIVO O CORREIO DO POVO

ção seguem movimentando
Santa Catarina. Neste fim-de
semana, em Palhoça, acontece
o Campeonato Estadual
Absoluto, evento quemarca a

inauguração do Complexo
Aquático da Unisul, consi
derado um dos melhores do
Brasil. A equipe Ajinc/Urba
nolFME participará com 18
nadadores, sendo nove no

DIVULGAÇÃO/FME

esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

feminino e nove nomasculino.
No total, cerca de 300 atletas
de todo o Estado participam
das 40 provas.

Segundo o técnico da
equipe, Ronaldo "Kika"
Fructuozo, as esperanças da
equipes estão em dois atletas.
No masculino, Henrique
Fructuozo chega com chances
nos 1.500m e nos SOOm livre,

bonito é Ariana Félix. Antes
de ir para Palhoça, ela parti
cipa, hoje, da fase nacional dos
Jogos da Juventude Italiana,
em Curitiba. A nadadora
tentará repetir o feito de
outros três atletas [aragua
enses, que já disputaram a

fase mundial, que acontece

todos os anos na Itália. Além
dos três, os outros nadadores

que competirão em Palhoça
são Marina Fructuozo, Talita
Hermann, BárbaraHermann
PaolaMattos, Mariê Nazário
Amanda Guimarães, Gislai
ne Mello, Eduardo Junkes,
Rodrigo Demarchi, Jan
Doubrawa, Otávio de Azeve
do, Aléxis Schroeder, Felipe
Mathias, Pedro Comazzetto e

Willian Fabiano.

INAUGURAÇÃO: HENRIQUE FRUCTUOZO E SOEllEN BOZZA SÃO OS ATLETAS JARAGUANENSES COM MAIS CHANCES DE CONSEGUIR MEDALHA
. I

Ajinc no Estadual Absoluto de Natação
provas onde tem o melhor
tempo em Santa Catarina.
Entre as mulheres, Soellen
Bozza tem omelhor tempodo
Estado nos 800m livre. "Nosso
revezamento 4x200m livre
feminino também tem·

chances. Ven�emos a prova
nos últimos cinco anos",
afirmou Kika.

Outra atleta que pode fazer

Soellen Bozza tem o melhor tempo do Estado nos 800m livre

Definidos os locais
da final do Paulista
SÃO PAULO

A Federação Paulista de
Futebol divulgou nesta

quinta-feira os locais dos
jogos da semifinal do Cam
peonato Paulista. Os con

frontos vão acontecer nos

estádios do Pacaembu e

Morurnbi.Amanhã, às 18hlO,
Bragantino (quarto coloca
do), enfrenta o Santos (pri
meiro colocado) no Pacaem
bu. No domingo, no mesmo

local, São Caetano (terceiro
colocado) e São Paulo
(segundo colocado) jogam às
16h. No outro final de
semana, São Paulo e São
Caetano se enfrentam no

sábado, no Morumbi, às
18hlO. Já Santos e Bragantino
duelam no domingo, às 16h,
também no estádio si'in

paulino.

A decisão acabou frustran
do os planos do São Caetano,
que ainda planejava enfrentar
o São Paulo no Anacleto

Campanella, mas acabou
aceitando oferta da FPF. "O
São Caetano gostaria de jogar
em casa, mas por serem jogos
com uma demanda maior de

público concordamos como o

que foi decidido", disse Nairo .

Ferreira, presidente do time

do ABC. Na outra semifinal,
o Bragantino acabou sendo
um pouco mais prejudicado,
afinal o Santos ainda conta

commuita torcida na capital.
O presidente do Santos,
Marcelo Teixeira, explicou
que foi uma decisão apenas
para os confrontos da semi
final e que ainda promete
brigar para jogar na Vila

p'u"lmirn.�uma eventual final
\...UllLld o �ao r'auio.

De 11 a 15 de abril
"J$1a'ss,ê;.�a RenaUlt Uberté, peque sua chave e dê a

partida. Se ligar, o Clio série exclusiva é seu!
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----�----
MEGANE SEDAN
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INSTALAÇÃO DE EMPRESA
DO RAMO DA TECNOLOGIA
VAI GERAR CERCA DE
60 EMPREGOS DIRETOS @

,r

PMDB DIZ A LULA QUE
PARTIDO TERÁ CANDIDATO
A PRESIDENTE EM 2010 ®

.
-

� " -

AUMENTO: A AMPLlAÇAO FOI DE 0,5 % EM RELAÇAO A ULTIMA PREVISAO

FMI aumenta a projeção de crescimento para 2QO
FONTE' F,,!!

Panorama Econômico Mun
dial, divulgada ontem, é de
crescimento de 4,2%. Antes,
a previsão era de 3,9%. Assim,
o Brasil pode aproximar-se em
2007 do desempenho de seus

países vizinhos.
O fundo aponta que a

política monetária brasileira
tem sido mais flexível nos
últimos 18 meses. "E com a

inflação bem contida, parece
haver espaço para que o ciclo
de estabilidade continue. Ao
mesmo tempo, as recentes

medidas anunciadas para
aumentar os investimentos e

baixar a taxa de juros devem
impulsionar a demanda 10caB, .

E os dados atuais sugerem que'
um aumento da atividade

o fundo aponta que a

política monetária
brasileira tem sido
mais flexível nos
últimos 18 meses,

econômica está próximo",
registra o documento,
A média de crescimento

mundial para 2007 e 2008 é

4,9%, 'Não houve revisão da

perspectiva citada pelo FMI
no último relatório em

setembro, Este ano, os

vizinhos do Brasil devem ter

crescimentomenor: 7,5% na

economia argentina, 6,2%
entre os venezuelanos e 6%

para os peruanos, A nova

estimativa do FMI para o

Brasil é semelhante àquela
apresentada pelo Governo

.

Federal. A previsão do
governo é crescer 4,5% em

2007 e 5% a partir do ano que
vem, mantendo o ritmo até

2010. (Agência Brasil) .

BrasU X paises desenvo(vt,dos

3,61

BRASíLIA " 'I'

,2,2io FMI (FundoMonetário
Internacional) aumentou a

projeção de crescimento do
PIB (Produto Interno Bruto)
.brasileiro, a soma de todas as

'riq�ezas do país, para 4,4% em

Zo07. A ampliação foi de 0,5
ponto percentual em relação
à última .prevísâo, feita em

setembro pelo 'fundo . Pata
2008, a previsão da pesquisa

1,8%1,8%

. ,_tnâ�Untdo
, '\\''J,\\,''i'(':\',

:i'O
• 'f" -

Itali. Espan� �pIo
, ,"

Brasil ficou próximo da média de crescimento mundial para 2007 e 2008 que é d� 4,9%

MODELO
���_"",__",_,,/<.,,>,""'I_�"""""_ """"....�_�_� ��,.."..i<'li<I,;"iit,._�·��1<

XSARA PICASSO 2.0 GX AIR BAG AC AL COURO CD CB DT OH LT PL PC RLL TEMP TE VE
. 02/03 Gasol.

XSARA PICASSO 2.0 EX AIR BAG AC AL COURO CO CB DT OH FREIOS ABS FN LT PL RLL TEMP TE VE VdL AJUSTE 04/04
.

. Gasol.
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��_�ºCUS 1.8L HATCH
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CELTA SUPER 1.0 Gasol. Branca
PC AR FRIO PÁRA-CHOQUES NA COR 80 VEíCULO 01/02CIVIC LX 1.7 AUT.

----

A 160
Gaso; Preta

AIR BAG AL COURO CO DT OH FREIOS ABS LT PC TEMP TE VE AR QUENTE/FRIO 03/04__________ ,.
.
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Gasol. Prata

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO2� I SEXTA-FEIRA, 13 de abril de 2007

cadernobeeocorreouopovo.com.br

Pelo' Estado
PMOB e PT programam 2010dos encargos recebidos Em meio a promessas de casamento que não desmanche entre o PMOB e oPT,

o presidente Lula disse ao governador de Santa Catarina que fará um esforço
e que confia em Luiz Henrique para que consigam "superar esta dificuldade".
O presidente se referia à radicalização das relações políticas com petistas catari
nenses. A recombinação ocorreu entre as conversas no jantar de Renan Calheiros
e na audiência no Palácio do Planalto. Durante o jantar, o presidente insistiu que
quer esquecer o passado e olhar para o futuro: "Não quero saber quemme apoiou
ou não, mas quem agora apóia o governo e ajuda o Brasil". No relato de um dos
convidados, o discurso do presidente fez referências pessoais apenas aos gover- .

nadores Roberto Requião e Sérgio Cabral. Mas disse que quer deixar de lado as

brigas nos municípios e estados. Depois, Luiz Henrique discursou em nome dos
sete governadores do PMOB. O clima estava tão amistoso que o partido prometeu
que, em 2010, oferecerá um nome para a aliança com o PT.

inheiro n

OIVULGAÇÃO
-,Os municípios

gastam em saúde
cerca de 15% do
total que arrecadam

9
fi

g
PROMOCAO

.8

BRAsíLIA

1Somente com um "novo

pacto federativo será possível
evitar o apagão social que se

aproxima". A opinião é do

presidente daCNM (Confe
deração Nacional dos Muni
cí�l:0S)' Paulo Ziulkoski. Ele
af�mou durante a 10ª

Mf!cha a Brasília em Defesa

d� Municípios que as

ciiades não têm como

suiortar todos os encargos
q� vêm recebendo da

U�ião e dos Estados, sem

un!� reformulação orçamen
táiia que lhes assegure

m�nter os serviços.
!tfara o presidente da

Feiam (Federação Catari

neise de Municípios), José
M�ton Scheffer, o problema
m$1!.s grave enfrentado pelos'"

pr!feitos é a regulamentação"
�

Depois demais ou menosmeia hora de
sofá, o encontro entre o presidente Lula
e o governador LuizHenrique foi aberto
para outro tanto de conversa incluindo os

secretários de Estado, deputados e o prefeito
Volnei Morastoni. O presidente da ICasan,
Walmor de Lucca, que apresentou se a Lula
na década de 70 e sempre recebe deferência
especial do petista, arrancou a garantia de
que terá dinheiro liberado logo para todos
osmunicípios onde a Casan tiver pronto o

projeto de saneamento. Ele calcula que haja
pelo menos 10 nessas condições.

Paulo Ziulkoski defendeu novo pacto federativo na marcha

R$ 1,00 emmédia para cada
refeição, a Prefeitura recebe
ape8as R$ 0,23 da União.

"Os prefeitos não estão
vindo para Brasília para
mendigar. Estamos trazendo
o que nossa população está

sofrendo. Somos nós, os

prefeitos, quem atendemos a

população.AUnião e mesmo

os EStados sâo poderes quase
virtuais. Não tem contato

com as pessoas", explicou o

presidente da CNM.
Ziulkoski defen-deu menos

impostos e mais serviços
of�rf'ádos'!\l p,())Ytf:l'aç"ffb.
(CNR/ADI)

do percentual que a União
repassa para os municípios
administrarem os programas
de atenção à saúde. Scheffer
explicou que as Prefeituras
gastam em saúde cerca de
15% do total que arrecadam.
Apenas no Programa Saúde
na Família, dos R$ 16 mil/
mês que o município gasta
por equipe, a União repassa
apenas R$ 5,4 mil/mês, o que
dá uma diferença mensal de
R$ 11,6 que o prefeito tem
de assumir todo o mês. Na
merenda. "escolar, .. ou tr a

responsabilidade db'tilMlttí
pio, de um custo unitário de

':I
1

p

)

vAgora é com Congresso
Os munidpalistas já se movimentam para
garantir no Congresso a promessa de Lula.
Pelas contas da Fecam, se for aprovado, o
aumento de 1% no FPM vai garantir cerca
de R$ 35 milhões a mais parà se. São qua
se R$ 6 a mais por catarinense a cada ano.

Mais do que este valor, ainda que seja "em
blemático", o presidente da entidade, pre
feito José Milton Scheffer, destaca o fato do
presidente ter atendido os prefeitos com 23
ministros. Ano passado, ele não esteve na
marcha por conta da disputa eleitoral.

Em construção
Depois de supermercados e agropecuá
rias, agora 60 empres� de material de
construção do Alto Vale do Itajaí apostam
no know-how assocíativísta, Por meio do
Sebrae, criam a Hipermac e ingressam nas ,1
redes de negócio setoriais que este ano vão .

'!::l
faturar R$ 100milhões em se.

Primeira obra do PAC
Desta vez a Fatma correu na frente. Nem foi
aprovada aMf' do PAC no Congresso e a li
cença ambiental de implantação da primei
ra fase do sistema de esgoto de ltajaí,será
entregue hoje ao Semasa. Será a primeira
obra em Santa Catarina com a rubrica do
rAC. O Bndes vai financiar R$ 35 milhões
para implantação de rede de es90to, benefidando 40 milmoradores em tres bairros e
parte de outros dois.

.

Comparação
Pedro Uczai disse que um dia quer subir à
tribuna para "comparar, nas devidas pro
porções, as obras doPAC e as tímidas obras
do Governo de Santa Catarina, que há cem
dias está praticamente parado".

Unidade de comunicação
Sob a coordenação do jornalista Pedro
Schmitt, a bancada de deputados doPMDB
coloca no ar o site www.bancadadopmdb.
com.br - com link para o consistente site po
Iíticaparapolitícos.com.br,

Mais individualista
Justamente o PI, que primeiro exercitou a
atuação coletiva na Assembléia, nesta legis
latura desmontou o serviço unificado de
comunicação.

FUNDAÇÃO LOGOSÓFICA DE JARAGUA DO SUL
.

COMEMORA 18 ANOS

�;
�
;,.. Contando com dezenas de estudantes e mais um grande numero de
colaboradores e simpatizantes que já tem acessado os conteúdos de grande valor
pâra a vida interna do ser humano, comemora em 15 de abril, dezoito (18) anos de
�tlvidades em nossa cidade o Centro de Estudos de tocosoüa.
�..

.

É imensa a alegria ao comemorarmos esta data, por ser conhecida a

Ipercussão e os resultados amplamente positivos na vida daqueles que estão se
dicando com empenho e entusiasmo ao estudo desta nova ciência, que também
conhecida como Ciência da Vida.

� Ciência e cultura ao mesmo tempo, é assim que tem se expandido pelo
If1Jlndo, trazendo ao conhecimento da humanidade uma nova forma de sentir e

Il!lnceber a vida precisamente aonde seus pilares pedagógicos nnoarnemeís instituem
!tfnétodo de experimentar na própria vida o que se estuda e estacar amplamente o

I'
se experimentou para consolidá-lo em conhecimentos adquiridos e transformá

s em aptidóes que ampliam de forma impensável a própria vida.
Situada praticamente no centro de Jaraguá do Sul, na Rua João Planichek

� t.a Fundação Logosófica constitui-se em centro para estudo das disciplinas
ibltadas exclusivamente para o conhecimento e aperfeiçoamento humano, e por
lBo, conseguiu e mantém o reconhecimento de utilidade publica a nivel municipal,
�tadual e federal.

Dl Além das atividades comemorativas internas, estão planejadas atividades
�e divulgação, e informaçóes adicionais aos interessados em conhecer esta nova

tHência podem ser prestadas pelo telefone 3275-1867, ou pelo e-mail
í1Jgosofia@uol.com.br·

r�
I Resp.: Belini Moser
: RG1041958

Para este ano
Luiz Henrique, ao palestrar na marcha em
Brasilia, desafiou os prefeitos a irem além
do 1% de FPM. "Esta luta é por um novo

pacto federativo, que venha a colocar num
prazo razoável, denomáximo 10 anos, 30%
da renda nacional nas mãos das prefeitu-"
ras." Por isso, incitou os prefeitos a pressio
narem as bancadas para que ainda este ano
o Congresso trate do compartilhamento da
CPl\.1F e da autorização para que também
estados e municípios separem parte da re

ceita para investimentos.

No a empresa
6'em JoinviUe

A empresa Nitrix Tec

nologia, que fabrica câmeras
de vídeo, confirmou a

instalação de uma unidade em
[oinville. O diretor da

companhia, Cristobal]imenez,
almoçou com o governador
LuizHenrique em companhia
dos diretores do Perini Business
Park, onde será instalada a

.sede da empresa. A Nitrix
desenvolve e produz equi-

. pamentos de alta tecnologia
em CFTV (circuito fechado
de TV) e é considerada a

primeira e única empresa do
país a fabricar câmeras de

segurança 100% nacionais.O
investimento inicial será da
ordem de R$ 6 milhões, com
a geração de 50 a 60 empregos
diretos. "Esco-lhemos investir
em Santa Catarina pela
localização estratégica e pela
qualidade da mão-de-obra,
além da estrutura que
encontramos", disse Jimenez.
Criada há dez anos a empresa
iniciou suas atividades
lançando no mercado um

seqüencial de vídeo com

gerenciamento totalmente
digital. (SECOM/SC) ,

Do outro lado
o senador Raimundo Colombo apressou
se em defender a aprovação do aumento no
Senado. Lembrou que Lula o prometera ain
da para 2004. "Fomos enganados. Acho que
esse 1% tem de ser aprovado", sublimou.

Caixa partidário
o ex-funcionário da Prefeitura de Jacinto
Machado Sandre Veronez denunciou o pre-

, feito José Mota Alexandre, do PMDB, ao

Ministério Público em Turvo, por desconto
de contribuição partidária em folha de pa
gamento. O "dízimo", como foi apelidado,
incidiria sobre 3% da renda de comissiona
dos filiados ou não apartido político e, pelo
desconto automático ainda que com auto
rização, constituiria prática ilegal. Vereado
res, além disso, denunciam que desconto
daria origem à caixa dois na administração.

Universidade do Mercosul
Nesta sextaB tem seminário sobre a Uni
versidade Federal da Mesorregião do Mer
cosul com presença do secretário de Ensino
Superior doMinistério da Educação,Mano
el Fernando Palacius, às 9h, na Faculdade
Exponencial, em Chapecó.

Tecnotêmpera Tratamentos Térmicos Uda, ÇNPJ
04.719.223/0001-64, torna público que requereu a
FATMA a Licença Ambiental de Operação, para atividade
de Serviços de Transportes Térmicos na Rod. BR 280,
Km 45, Guaramirim-SC.

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BALDlS�ARELLI. COM COLABORAÇÃO DE PATRICIA GOMES/FlORlANÚPOUS E EVERAlDO SllVEIRA/ARARANGUÁ.

!

I
.

lTecnotêmpera Tratamentos Térmicos Uda, CNPJ
04.719.223/0001-64, torna público que requereu
a FATMA a Licença Ambiental Prévia/Instalação,

! (LAP e LAI), para atividade de Serviços de
lTransportes Térmicos na Rod. BR 280, Km 45,
: Guaramirim-SC.

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

Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O
Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã -

Jornal Q Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil- O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional

•
Associação dos Diários do Interior

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



)l o CORREIO DO POVO PANO
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

PRETENSÃO: PMDB ANUNCIA CANDIDATURA PRÓPRIA EM 2010

Lula elogia partido e diz

que aliança é estratégia
Presidente minimizou
a divisão interna do
PMDB e citou o

exemplo do PT

Durante a reunião com o

presidente Lula, na noite de

quarta-feira, o presidente
nacionÇlI do PMDB, depu
tado Michel Temer. (SP),
revelou a pretensão do par-

. tido em lançar candidato
próprio à' Presidência da

República, em 2010.
"Não sei se é o estado febril

que está me dando coragem

para dizer na frente do presi
dente que está na hora de o

PMDB ter um projeto de

poder para 2010", afirmou.
Lula disse que não pode ser

candidato em 2010 e obser
vou que não sabe como estará

\

o cenário político daqui a

quatro anos.

O presidente fez elogios ao
PMDB pelo apoio dado ao

gevernc e a alguns dirigentes
por terem ficado do seu lado

CÂMARA DDS DEPUTADOS

. Temer é um dos possíveis candidatos do PMOB à Presidência
mesmo em momentos mais'
difíceis o que animou os

defensores da candidatura
própria.

Lula disse que a aliança
com o PMDB é estratégica e

minimizou a divisão interna
do partido ao citar o exemplo
do PT. "Se o meu partido
tivesse só dois deputados teria
divergência", brincou. "Sem
pte quis ter o PMDB comourn'

parceiro de destaque", re
velou.

Ele usou a própria expe
riência para enfatizar que as

divergências são naturais.
"Sou casado com donaMarisa
há 33 anos e tivemos

divergências ao longo desse
período, mas eu não largo
dela de jeito nenhum. Mesmo
se ela quiser, eu não a deixo", ',

completou. _i. j - 'I' 'J:

Linha Direta com ...

O Cliente

Única Apresentação

:D' A importãncia de manter o foco no cliente;
�;) Despreparo técnico e comportamental dos profissionais;
'.Qi Aprospecção de vendas no mercado competitivo;
(;;) As operações de venda por telefone e Call Center;
(:;" Preconceito no atendimento x empatia com o cliente;

Q) A superação de metas e resultados;
.;:;:) Falta de objetividade, interesse, atenção e gentileza;
í;;;) Desorganização de informações e processos;

r;;} Dificuldades de relacionamento com clientes;
(:) A venda no processo porta a porta;

';\ Criatívldade e comunicação;
e Pinamismo / iniciativa;
(:;, Flexibilidade / Negociação;
� Liderança / Motivação;
li} Organização I Planejamento;
i:;;) Relacionamento Interpessoal;
I::::' Tomada de Decisões;
ti) Visão Sistêmica do Atendimento;
,;;;: Controle do stress;
g Tolerância á Frustração.

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

Horário: 20 h
Duração Total do Evento: 1h e 30m in

Local: Grande Teatro Scar

Reo!iz.oçOo:

�
APEVI
AS$OC1AçAOrHIS.wcROE�P£�NA$fW'R.fSASDO
\(:\I.£DOITAPOCti

Nucleados

R$ 26,00 a unidade
Associados Apevi-Acíjs
R$ 28,00 a unidade
Demais lnteressodos:

R$ 40,00 a unidade

CORREIO DO POVO

Seres Humanos
Sereshumanoséàvia-rs.net

-
-

SEBRAE
-
-

ACIJSC
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
DE JARAGUÁ DO SUL

',.
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• P�LO
Um homem-bomba matou ontem oito pessoas e feriu 20

ao detonar o explosivo no restaurante do prédio do
Parlamento. Foi uma das piores falhas de seçurança
ocorridas dentro da Zona Verde, área de Bagdá que contax>
com vigilância redobrada, desde a invasão liderada pelos
Estados Unidos, em 2003. A explosão destruiu o restaurante,).
onde vários parlamentares almoçavam. v\

A TV Iraqiya informou que três parlamentares morreram S
no atentado. Uma das vítimas é Mohammed Awadh, rnembrqs
da Frente da Concórdia, o maior bloco sunita do Parlamento. �O
As autoridades vão investigar como os explosivos entraram

A

na Zona Verde.
Horas antes, um caminhão-bomba matou séte pessoa�·

na principal ponte do Norte de Bagdá e destruiu grande parte
da estrutura de aço da construção, jogando vários carros

dentro do Rio }"igre. '. ::JBG
As explosoes aconteceram em meio a uma grander'

operação de segurança realizada em Bagdá com o apoio
IV

dos EUA. Essa operação vem sendo descrita como a última'1Q
chance de evitar a eclosão de uma guerra sectária total nd�l(j
Iraque. ,J� I

Explosão mata
oito e fere 20 em

restaurante da
Zona Verde

Entre as vITimas está
Mohammed Awadh,
deputado sunita

8

VACINA ANTICOCAíNA Estudo concluiu que a Itália está
pronta para iniciar experimentos com a vacina
anticocaína, feita pela Cocaína Verona Group em

colaboração com a Administração Sanitária Local e a
. comunidade de terapeutas Os primeiros testes
acontecem no final do ano,

SISTEMA DE MíSSEL O ministro da Defesa da Alemanha,
Franz-Josef Jung, defendeu a conveniência do projeto de
sistema de Defesa Nacional contra Mísseis que os
Estados Unidos planejam instalar em países da União
Européia, mas quer que seja ampliado para a Europa.

, . . .. �. . /'

FALTA CARISMA A nove 'dias do primeiro turno da eleição
'presidencial, 40% dos 'eleitores franceses estão indecísos
em quem votar.' A falta de carisma pessoal dos dois
principais candidatos, Nicolas Sarkozy e Séço!' ne Royal,
é uma das razões da indecisão do eleitorado.

J

�,

Descoberta
Um grupo de

pesquisadores do

Hospital Universitário de
Zurique desenvolveu um

novo sistema de cirurgia
que pode ser usado em

casos de câncer de

fígado, considerados até
então não operáveis,
aliado a sessões de

quimioterapia.

Joint ventures
Para diversificar suas

fontes de energia, a China •

tem olhado cada vez mais
para a América Latina. A
China National Petroleum
Corp. a C9ina Petroleum
and Chemical chegaram a

acordos para a

constituição de joint
ventures com a Petrobras.

'Energia nuclear
o chefe da agência
atômica da ONU disse
ontem que o Irã ainda
está nos estágios iniciais
de criação de uma usina
de enriquecimento de
urânio e que as

preocupações são mais

por sua motivação do que
pela escala de produção.

�. ...... ... ..

ASSOCIAÇÃO HÚNGAf1A DE JARAGUÁ DO SUL
&

GRUPODE DANÇASHÚNGARASDUNANTÚL
PROMOVEM:

5° JANTAR DANÇANTE HÚNGARO
Data: 14 de abril

Local: Parque Municipal de Eventos Pavilhão "f{'
Jantar das 20:00 às 22:00

Baile animado pela banda SAN REMY

Informações: 3376 - 0430

"E"'E-SE-"" .EleE'.
Acere/e o ritmo de suas conquistas
na Fellows' Idiomas.

�
I APEVIngrclSos a venda no seguinte local: =.:;:::=�

R: Odaviano Lombardi, n° 100
Czerniewicz - �(47) 3275 7024

Contatos pura convenções e espetáculos:
Cel.: (51) 8422·7815

sereshum"nos(4):vla�n;:.oet

Rápido e eficiente.

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

ltua.l)omingos
(em frente à

.

Novas turmas para
o período da manhã

e da tarde.

www.fellowsidiomas.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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comercial@ocorreiodopovo.com.br

Muito mais opções em semi-novos,
com p'reços e condições especiais.

Algumas Ofertas Especiais

..

CELTA 1.0 SUPER 2004 PALIO ELX1.0 2005
. de 24.300,00 por 23.500,00 de 29.500,00 por 27.500,00

Jafagua do Sul- Rua Reinaldo Rau, 414 - Centro - 473370-1900

�strasblurg.cGm.br ti
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ntasi
/. comum ouvir adultos

Ejulgando a "�ida fácil"
das crianças. O que

estes marmanjos parecem

esquecer é que a infância
não era assim tão fácil. É só

lembrar dos pesadelos
, causados pelos primeiros

" dias na nova escola, ou do
medo dos colegas maiores,
do temor de fazer algo
estúpido na frente de todo
mundo, ou da vergonha de

alguém reparar naquela
roupa que sua mãe escolheu.
Ei, quem nunca passou por
isso?
Ponte para Terabítia (Bridge
to Terabithia, 2007); que
estréia amanhã no Cine 2 do

Shopping Breithaupt, chega
para nos lembrar dessas
dificuldades, fazendo um

filme sobre e para as

crianças que não é infantil.
A história se passa em uma

zona rural no interior dos
� Estados Unidos. Jess é o

único filho no meio de
outras quatro irmãs, duas
mais velhas e duas caçulas.
É ele quem assume as

responsabilidades dos
trabalhos pesados e manuais

quando seu pai não está em

casa - uma grande constante.

Suas únicas diversões são

desenhar no seu caderno e

treinar para se tornar o mais

rápido da escola.
No primeiro dia de aula tem

uma corrida ..É a chance de
se vingar daquele moleque

O CORREIO DO POVO

que não pára de atormentá
lo. Vento no rosto.

Concorrentes comendo

poeira. Enfim a glória? Não.
A novata que acabou de se

mudar - sim, uma menina -

vem por fora e vence todo o

seu esforço com um maldito
sorriso no rosto. Passa por
ele como se estivesse
flutuando. Vencido por uma
menina! Qual o garoto que
não se sentiria humilhado?
Mas Leslie não fez por mal.
Ela só estava tentando se

enturmar.

O pior, no longo caminho
para casa, naqueles ônibus
escolares americanos que
remontam à toda a fauna
escolar, a tal menina está lá,

<.: para lembrá-lo da derrota.
Ela é sua nova vizinha. Seus
pais são escritores e se

mudaram para o interior
em busca de novos ares.

Leslie fica sozinha, mas
jamais solitária. Sua
imaginação é ainda mais

rápida que seus pés e em

pouco tempo ela mostra a

Jess urn novo mundo, em
que sonhar é deixar para

.

trás os problemas da vida
real. Juntos eles criam
Terabítia, um reino que foi
destruído pelo Senhor das
Sombras e que eles devetão
reconstruir.

Cine 2

Ponte para Terabítia

�$'
'

-'

85"
, � !li'

\

'-

'. , '

'

"Ponte para Terabítia"
fala dos medos infantis e

. sobre inventar os
próprio mundo para fugir das

decepções

�IVULGAÇÃO
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II PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
300
(14h30, 16h50, 19h1 0, 21 h30 -

Sex/Sab/Dom/Qua)
(16h50, 19h1 0, 21 h30 - Seg!Ter/
Qui)
Cine Shopping 2
A Família do Futuro
(14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21h20 - Sex)
Ponte para Terabítia
(15h30, 17h20, 19h1 0, 21 h -

Sab/Dom/Qua)
(17h20, 19h1 0, 21 h -

Seg!Ter/Qui)
.

Cine Shopping 3
Motoqueiro Fantasma
(14h3Q, 16h40, 18h50, 21 h -

Sex)
(18h50, 21 h -

Sab/Dom/Seg!Ter/Qua/Qui)
A Família do Futuro
(15h10, 17h - Sab/Dom/Qua)
(17h � Seg!Ter/Qui)

Joinville

Cine Cidade 1
300
(14h, 16h20, 19h, 21 h15 - Todos
os dias)
Cine Cidade 2
A Família do Futuro
(14h30, 16h20 - Todos os dias)
A Pele
(18h40, 21 h - Todos os dias)
Cine Mueller 1
300
(14h, 16h30, 19h1 0, 22h - 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 - Todos os

dias)
O Número 23
(19h30, 21 h30 - Todos os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
As Férias De Mr. Bean
(14h10, 16h, 17h50, 19h40,
21 h40 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
300
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - Todos
os dias)
Cine Neumarkt 3
Sunshíne- Alerta Solar
(14h20, 16h40, 19h30, 21 h45 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
A Família Do Futuro (Dub)
(14h30, 16h5Ó - Todos os dias)
Caixa Dois

(19h10, 21 h1 O-Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
A Estranha Perfeita
(14h40, 17h1 0, 19h50, 22h -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
300
(21 h50 -. Todos os dias)
As Tartarugas Ninja (Dub)
(13h50, 15h40, 17h30, 19h20 -

Todos os dias)
.

� SERViÇOS é

Exposição
JARAGUÁ DO SUL
'Museu Emílio da Silva
'Jogos de todo o mundo"
2 de março a 22 de abril

Festa
JARAGUÁ DO SUL'
Combat
Festa da Champagne
14 de abril

'�Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

II SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
/}
Jaraguá do Sul está sediando a Convenção Leonística
A edição semanal de 11 a 17 de abril de 1987 do Correio do Povo,
noticiava o acontecimento da 24a Convenção Internacional de Lions
Clubes, em Jaraguá do Sul. Segundo a matéria, com o cumprimento
de várias atividades, dentre as quais sessões da IV Reunião do
Conselho Distrital e instalação solene em dependências da

Associação Comercial e Sindicato do Vestuário, havia sido aberta no

dia 10 daquele ano, a 24a Convenção da Associação Internacional de
Lions Clubes, do Distrito L-10 em Jaraguá do Sul, reunindo em torno
de oitocentos convencionais de 43 clubes do Distrito.
Era pela segunda vez que o município sediava o evento leonístico,
organizado oelos Lions Centro e Cidade Industrial.
A programação do encontro contava diversas reuniões e festivas, que
seguiriam acontecendo até o dia 12 de abril daquele ano.

II O DIA DE HOJE

� SANTO
nSão MartinhClI
São Márcio

"u'São aUintiliano

>EFEMÉRIDES
Dia do Jovem
Dia do Hino Nacional. Basileiro
Dia do Office-boy
Dia Mundial do Beijo

955 \
ii ,A Argentina suspende o ensino
da doutrina católica em todas as

escolas" públicas da país.
>1961

'1�i�:��d;�ta pol�'.a racista

d\�196t1
.

"Sidney,Poitier torna-se o pemelro'>" "'., ('
ator negro a ganhar um Oscar.

NASA cancela alunissagelll da
'Apolo 13 e determna seu imediato

,

regresso à Terra, em virtude da

f.perda de oxigênio.

II O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Descansando um pouco de sua vida de cachorro, Lobinho aproveita e posa
para o clic do dono e leitor Ander de Ávila.

• ANIVERSÁRIOS

f

II UTILIDADE PUBLICA
�Curso 1
O curso de extensão
"Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes"
será promovido de 23 a 27
de abril, no Centro
Empresarial. O valor será
de R$ 295.

�Curso 2
O curso "Capacitação
para profissionais do
volante" acontece nos
dias 14,16,17,18,19,
20 e 21 de abril, no
Centro Empresarial.
Informações pelo fone
3275-7059.

O éÜRru:IÔ DO pov8
�

�Treinamento
A aula espetáculo em

Atendimento ao Cliente
acontece no dia 26 de
abril, às 20 horas. O
teatro sera o Grande
Teatro da Scar. Ingressos
no valor de R$ 40.

II PREVISÃO DO TEMPO

Tempo instável em Santa Catarina

A frente fria se afasta do estado, mas ainda
influencia as condições de tempo
mantendo a nebulosidade variável e as

condições de chuva no período noturno de
Florianópolis ao norte do Estado. Vento de
sudeste a leste, fraco a moderado.

� Jaraquá do Sul e Região

HOJE

MíN: 21° C
MÁX: 28° C
Chuvoso Sol com pancadas de

chuva

DOMINGO í� SEGUNDA

MíN: 21° C ,� MíN: 21° C
MÁX: 28° C MÁX: 29° C
Sol com pancadas de Sol com pancadas de
chuva chuva

,

LEIA O MUNDO

Se o seu mundo é saber tudo o que acontece
na sua cidade e região, então seu jornal é

O Correio do Povo.
Ele traz uma cobertura completa da sua cidade e

região, com dados completos dos fatos de sua
"

comunidade, ou seja, o mundo que interessa a você. ,;
i!I

I i
. '\

SÁBADO
MíN: 21° C
MÁX: 29° C

� Fases da lua

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

I

- --�� -- �--------

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE � Legendas

�ê)Ç0ac�_
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso Trovoada

nublado

oS
"1 f " I !M

I

;91
'

LORIAN6rÓLl5 i
MíN: 20°/ MÁX: 276:°1 i

jN I

lEi I
"

I

':� i
eb I
;/!: I

O.S i
n� I
'lU i
;O�
!�l

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



)o OCORREIO DO POVO
I D
h

.NOVELAS
� GLOBO - 18H

Marcos finge que um ioiô flutua no ar.

carola tem certeza que Marcos está

I fazendo truques e afirma a ele que está

" I muito decepcionada. Marcos diz que

q: precisa fingir que recuperou os

q i poderes para que Clóvis tente

q: prejudiCá-lo novamente. Clóvis chora

e : em seu depoimento e pede que o juiz
não lhe tire Analu. Herculano acusa

Clóvis de ter prejudicado Laura. O juiz
deixa a guarda com Clóvis, mas avisa

que Herculano tem direito a visita.

Jonas insiste em casar com Edite, que
aceita. Clóvis diz a Analu que não é seu

pai. Gabriel 'avisa Moreira que viu
aldomiro rondando a fábrica.

Herculano abraça Analu. Marcos

manda que Clóvis vá embora, mas ele

dizque não vai se afastar.

� GLOBO.- 19H

Cândido conta que nada do sitio poderá
servendido, nem mesmo a água, e que
arquitetaram coisas contra eles.
Elizabeth diz a Morgana que Deodato

ajudou-a no golpe contra Arthur.

Morgana argumenta que ela vai ficar
sem a águà também, mas ela garante
saber o que está fazendo. Rosa diz a

Tadeu e Ed que viu o homem que estava
com Vanessa e os dois se apavoram.
Maria pede desculpas a Lance, que
olha para Gui sem saber o que fazer.
Cândido aconselha Arthur a sumir com
o �.oi antes que descubram e interditem
o ;Sítio. Deodato observa tudo. Lance
di�a Maria que precisa ir para seu novo

tr�balho no clube. Gui aconselha Maria

�(o a :não ir atrás de Lance, mas ela não
, aéeita.

� GLOBO - 21 H

�araíso Tropical
Rabiana rnanda Antenor nunca mais
procurá-Ia. -Tiago leva Fabiana para a

sua casa. Hugo diz ao pai que.vai ficar
com o dinheiro que ele tem tora .po
Brasil, senão, o denunciará .. Lúcia
qonfessa:'pi?a Cássio que resolveu ter
Q filho 'e ele pede um tempo para'
entender melhor a situação. Marion

I pede que Ana Luisa interceda para ela
qonseguir organiza:r as bodas de um

casal de amigos. Ana Luisa diz que

fntenor é mais' amigo do casai. Fred
insinua para Neli que, se Camila não
'ficar com ele, Heitor será dispensado.
Gustavo vai, sob protesto, comer pizza
qom Dinorá e os filhos. Vidal e Cibele se

�eijam. Antenor tenta se desculpar,
�as Fabiana o manda embora. Cássio

[eaproxlma da casa de Herminia.

,Ita Estação
I

I

I'
a é agressiva com Stella, não

.

;mitindo sequer que ela lhe toque.
lia não entende nada. Vicente
ranha o comportamento da irmã. De

IAAge, Cléo assíste a tudo agoniada.
Wnliam promete expulsar Mílena de
casa e tirar tudo dela, da casa à guarda
dos filhos. Ela devolve que nenhum juiz
do mundo dará a guàrdados filhos a um

e)\-drogado que ela fez o favor de tirar
da sarjeta. Rodolfo chega e aparta a

briga. Rosa chora sem nem mesmo
entender o que aconteceu com ela.
Stella diz a Cléo que a menina de olhar
doce mostrou primeiro medo e depois

, raiva dela. Rodolfo aconselhaWilliam a
I conversar com os filhos antes de tomar
qualquer atitude.

Vidas Opostas
. Zaqueu conta a notícia de que Sovaco e
I Miguel fugiram. Jacson diz que eles
.

têm que tomar o Torto logo, antes que
, liqvaco se encha de moral e parta pra
aventura. A imprensa cobre a saída de
Miguel para o hospital numa maca, ao
lado de Joana. Nogueira fala à TV
Atantis, afirmando que o fato de Miguel
ter-se entregado à promotoria faz parte
de um plano ardiloso para se livrar das
malhas da lei. Do alto do Pão de Açúcar,
Borismostra o Torto para Madalena. Lá,
encontram Daniela, que acompanha

I uns turistas. Enquanto Miguel faz uma
: tomografia, Leonardo revela a Joana e
Isis que acha que Miguel é inocente. O
pessoal do Torto lembra que Sovaco e
Jacson estão soltos e que podem
querer armar uma guerra para tomar o
morro ..

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br .

��AUDIÊNCIA
A baixa audiência da
novela Paraíso Tropical
preocupa a Globo. A
antecessora "Páginas da
Vida" dava 50 pontos de

Ibope. A entrada de Glória
Pires em "Paraíso

Tropical", semana
passada, é uma das

apostas para subir a
audlêncla. As novelas da
Globo duram em média de
oito a nove meses.

"Paraíso" deve ficar só
sete no ar. A Globo nega e

afirma que a trama terá
oito meses, conforme

previsto.

-"'1>"
•

-q;":f,,:;::W'

��JUNlOS?
.' Há duas seij1anas solteira!
após o fi

81,ÇOITl
Massa

��DE BEM
Uma atitude de Gisele
Bündchen parece deixar
claro que não há
ressentimentos entre ela e a

ex-namorada de seu atual,
Tom Brady. A atriz Bridget
Moynahan, grávida de seis
meses do jogador de futebol
americano, recebeu
presentes da top brasileira
para o filho que vai nascer.

Bridget e Brady se

separaram no fim de 2006,
após três anos juntos. No
entanto, a atriz só tornou a

gravidez pública em

fevereiro, aos quatro meses

de gestação.

��CARREIRA
John Travolta sempre teve

ciúmes quando o assunto é a

carreira de Tom Hanks. O ator
•

confessou que um de seus

-piores erros profissionais foi
recusar papéis que Hanks
assumiu e fez sucesso. Mas

apesar disso o ator está feliz
com os projetos que o

tornaram um dos grandes
atores de Hollywood. "Não
trocaria minha carreira pela
de ninguém, exceto a de Tom
Hanks. Eu deveria ter feito
Forrest Gump e À Espera de
Um Milagre, papéis que me

foram oferecidos".
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Mande sua piada para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

• HORÓSCOPO

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

Bons Modos
Durante a aula, a professora lança um desafio aos alunos:
- Zezinho, se você estivesse namorando uma moça fina e educada e, durante
um jantar com ela, você precisasse ir ao banheiro, o que você diria?
- A�hh, professora ... Eu diria pra ela: Segura aí que eu vou dar uma
mijadinha!
- Que feio, Zezinho! Uma completa falta de educação com uma dama ... E
você, Juquinha?
- Eu diria: Me desculpe, mas preciso ir ao banheiro ... Espera aí que eu já
volto!
- Melhorou, mas ainda tá ruim ... Joãozinho, o que você diria?
- Ahhh ... Eu diria: Minha prezada senhorita, peço licença para ausentar-me
por um momento, pois vou estender a mão a um grande amigo que pretendo
lhe apresentar depois do jantar!

Duas Cobras
Uma cobrinha, muita nervosa, chega para a cobra-mãe e pergunta:
- Mamãe, nós somos venenosas?
- Som�Js sim, filha. Por quê?
- É poPque eu acabei de morder a minha língua.

��FESTA

• DIVIRTA-SE

SOBRE O JOGO

É um jogo de lógica

m�'to
simples e

vi;' iante. O objetivo
é reencher um

quadrado 9x9 com

números de 1 a 9,
sem repetir
números em cada
linha e cada coluna.
Também não se

pode repetir
números em cada
quadrado de 3x3.

1'1 SOLUÇÃO

"cªtri
!('Iad
. Reymond clima de
"afinidade"; Amigos

• SUDOKU

Libra 23/9 a 22/10
Um, dois, três: ação! O libriano que ficar parado
vira poste. Na casa, nos relacionamentos, na
mesa bagunçada do escritório, em tudo, o
negócio da china que você pode fazer hoje é

arregaçar as mangas e pôr a mão na massa.

Quanto mais você pensa, mais se enrola e

encontra coisas para arrumar. Não espere até
seus pratinhos transbordarem.

Capricórnio 22/12, a 21/1
A vida prega algumas peças na gente. Até as

pessoas mais centradas e controladas, vez ou
I ,

outra, se deparam com sentimentos que não são
fáceis de lidar (e admitir). Não ser fácil, porém,
não significa impossibilidade. Chega de
cobranças, querido caprica, baixe a guarda. Ao
menos, veja o que essas emoções estão
querendo revelar.

Aquário 21/1 a 18/2
Dia em alta voltagem. E você que estava
pensando em ficar mais quietinho ... Mas bem
que você gosta do movimento. Você produz -,

muito mais quando tudo ao redor borbulha como
você, é um estímulo para criar mais e mais
rápido. Aperte todos os botões e ponha seu mais
novo engenho a funcionar. Não esqueça do filtro
de linha, do estabilizador...

Peixes 19/2 a 19/3
A água está esquentando ... Calma, aniiguinho,
ninguém vai fazer sopa de Peixes, não. Você
certamente dá um bom caldo e, sem dúvida,
um pirão e tanto, mas não é por aí. A maré
está boa pro seu lado, movimentando altas
ondas na sua praia. Ei, peraí, como quer que o

vejam, se você fica se escondendo atrás
dessas algas?!

Áries 20/3 a 20/4
Impulsivo, eu? Sim, você. Até parece... Certo
burburinho no seu inconsciente pode estar se
manifestando na forma de inquietação. Se
oriente, ariano, não deixe que essas energias
direcionem suas ações, atropelando seus

sentimentos e os de outro alguém. Use seus

fortes impulsos para ir mais fundo e encontrar o
X da questão.

Câncer 21/6 a 21/T
Sua lista de tarefas tem quilõmetros de
comprimento e você está louco pra começar?
Respire, caranguejo, correrias não são o seu

forte. Levar o dia de organizadamente é a melhor
forma de conseguir cumprir suas tarefas. Com
sua eficiência natural pode até sobrar tempo. Para
construir uma casa, é preciso fazer a fundação.
Saia da concha e comece a escavar.

Touro 21/4 a 20/5
Que estranhas sensações são essas que
invadem alguém pacato e tão resolvido como

você? Pois é, nem tudo é tão seguro quanto um

taurino gostaria. Sentimentos não sáo
controláveis, eles chegam e tomam conta. Ao
invés de argumentar com eles e declarar guerra,
escute-os, renda-se. Você só tem a ganhar
fazendo as pazes com o coração.

Leão 22/7 a 22/8
Como todo bom leonino, a admiração é o

resultado final do seu discurso. Amar e ser
amado é mérito de poucos com O brilho igual a
você. Vale lembrar que para ser querido o tempo
todo, além do seu jeito' irresistível, é preciso
doação, paciência e boa vontade. Especialize-se
na matéria do bem servir, isso só vai elevar a
sua majestade ..

Virgem 23/8 a 22/9
Calma, você não precisa de todo esse estresse.
Ok, o dia está lhe pressionando a fazer isso e

aquilo, mas não é novidade pra você. O que
,

muda é o ritmo, mais acelerado, o que pede
mais atenção com detalhes. Mas estes são a

sua especialidade, afinai. Se você estiver mais
tranqüilo, não vai passar por cima de nada.
Você dá conta do recado.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Espairecer, renovar a programação e as idéias.
O Ar é seu elemento: quando ele fica muito
tempo fechado no mesmo lugar, começa a

haver pressão. E depois vêm os pensamentos
lnconveníentes, a preguiça, a bobeira ... XÔ pra
isso tudo! Pegue seu parceiro, o outro gêmeo,
seu cachorro e saia a passear: suas paisagens
precisam de movimento.

Escorpião 23/10 a 21/11
Não fique tristinho se estão faltando recursos

para curtir aquele fim de semana nas

montanhas ou numa ilha dos sonhos, querido
escorpiano. Sua imaginação faz o lugar.
Mobilize seus recursos criativos, eles são o

seu tesouro. Sem esquecer de seu charme
poderoso, claro. Relaxe e sorria. Sacuda seu

ferrão e ... Abracadabra!

Sagitário 22/11 a 21/12
Noutras palavras, muito romântico. E por que
não? Você, que gosta de amplos espaços, em
todas as direções, de liberdade sem fronteiras,
solte as rédeas da emoção. Deixe rolar, o
coração galopar, o rosto corar e o beijo durar.
Hummm ... Não é bem melhor quando você se

desvencilha dos arreios dos conceitos, teses,
teorias?
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FESTA NA COMBAT
O figuraço e músico
Renato Stafani, popular
"Tubarão", já está com o

cavaquinho afinado para
sábado (14). A partir das
10 horas da manhã, ele vai
fazer parte do grupo de
pagode que irá agitar o
primeiro Carreteiro,
promovido pelo
Departamento de Base do
Juventus, que acontecerá
na Combat. Outro músico'
que dará o ar da sua graça
é o cantor Luiz Lanznaster
Jr, do grupo Trio MP3. O
valor do convite é R$I,OO
(um real). Só um porém: o
carreteiro é para ser

saboreado no local do
evento e não para buscar e
levar para casa, como

pensam alguns
desavisados. Valeu!

I
"

"

,I

PRA AGENDAR
No programa da 19°
Festilha, Festa das

Tradições da Ilha de São
Francisco do Sul, que
acontece dos dias 27 de
abril a l= de Maio, estão
garantidos a presença de
Elba Ramalho e Luis
Ayrão. Aliás, a agenda de
programação é uma lista
sem fim. Festa imperdível!

DIA DAS MÃES
A minha querida amiga
Regina Peritto quer
movimentar o dia da
mamãe em Jaraguá. Por
isso, ela vai promover no
Restaurante da Recreativa
Malwee, o Primeiro Jantar
Dançante do Dia das
Mães . O festerê será dia
11 de maio, numa sexta

feira, a partir das 20
horas, com a participação
da banda Carlinhos
Musical Show. Maiores
informações 3372-0316.

PRA QUEM PODE
OS irmãos jaraguaenses
Gabriel e Cauêh
Marcatto, do restaurante

Capim Santo (Barra
Velha), serão notícia no
Programa Moa Gonçalves
deste sábado, às ISh
30min na Rede TV,
porque a dupla vai se

encontrar com o Papa
Bento 16. Pra quem não

sabe, eles.serão gourmets
da Santidade, cozinharão
para o Papa durante a sua

passagem pelo Brasil, em
maio.

Por Moa Gonçalves
',!

,. TE CO,NTEI!

r: .,..,.
A moderna Ana Lúcia Hezza, esposa 1 juiz de direito Márcio Renê Rocha, dá rasante na coluna
desta sexta-feira

<'

FRUTOS DO MAR
O meu amigo Alaor Palácio, que acumula as funcões
de auxiliar' técnico do Juventus e promoter do H�tel

.

Vale das Pedras, avisa que no próximo dia 18 de �JI
(quarta-feira que vem) promove a 2° Noite dos Ffútos
do Mar na paradisíaca pousada. Aliás, este programa
deveria ser colocado no calendário social dos bons' )

encontros da cidade, pois sempre é repleto de g��tê
bonita, interessante e muito inteligente.

II DICA DA QUINlA

O CORREIO DO POVO

O' goleiro guaramirinense Julio César, do Botafogo, não
vai ficar na história por ter levado o milésimo gol do
baixinho Romário do Vasco, mas sim por defender um
dos pênaltis que classificou o fogão para a semifinal do
Campeonato Carioca. O rapaz tem estrela.

o meu abraço de hoje cheio de energias positivas vai para G.

amigo Jota, Ivaldo Sacht, que acompanha a coluna e vem
mostrando seu talento no mundo do show business.

É bem nesta sexta-feira à noite que a badalada choperia ,

Up, de Pomerode, movimenta a casa com muito pop rock;
comandado pela boa Banda Divisão 4 e pelos DJs Igor
Lima e Maxim.

Está tudo pronto para a primeira Festa da Champanhe, que
acontece amanhã na Combat, com a presença da OJ Ale
Rauen.

.

No sábado (14), tem novamente a tradicional Feijoada do
Julmir Rozza. O babado está pegando, toda semana o
número de pessoas aumenta.

No domingo, no intervalo do jogo entre Próspera e

Juventus, haverá o sorteio da moto Zero Quilômetro,,

proveniente da rifa que,está sendo comercializada pela
diretoria do Moleque Travesso.

É nesta noite que os primeiros alunos de Moda da Unerj
colam grau. A cerimônia será na Scar. Logo após, parte
da turma se reúne para baile no Clube Baependi. No
sábado, também vai ter baile, no mesmo local,
promovido por outra parte da turma. Parece que vai
haver top models na festa.

• Curtir as deliciosas
cachaças e se deleitar
com os saborosos
pratos mineiros na

Cachaçaria Água
Doce.

Da geração teen com coca-cola, as belíssimas Sandy
Medeiros e Nayne Zanotti

Crie como um Deus, comande como um rei, e

trabalhe como um escravo"
Brancusi

Joyce Borges e Claudia Ficher radiantes com sorriso colgate

� s�7i;'�
(47) 3370-6845
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