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Mortos e feridos nas ostrada:

se filia ao PfB' Celta com placas de Cachoeirinha/RS ficou totalmente destruído ao bater contra três carros - Sa' eira, Corola e Citroen -, na SC-413, em Massaranduba.

para ser prefeito
Vereador anunciou ontem o

ingresso no partido
.

comandado por Jair
Alexandre, que confirma a

candidatura do ex-líder de
governo à sucessão da
Prefeitura. A filiação será
oficializada em encontro

que acontece dia 15 de
maio, com presença
confirmada do presidente
estadual da sigla, deputado
Narciso Parizotto.• 3

(j)r.' 'Ihiaqo :Jvlonseff(]3orda
!Mestre em fmpúmto£Oft.tia C!l{O/SC-8.421·

'Especiaíista em Impiantodontia
'Especiaíista em c)eriot{cmtia
Cíinica fl'era{
qlróteses

Te!.: (47) 3055-2796

Rua João Marcato/103 - Centro - Jaraguá ele Su.l
E-mail: clinl�soriident@supe.ri9.com.b(

PRESIDÊNCIA
.

Eggon da Silva
sai do Conselho
da Perdigão .6

Cartão Mime mais.

Quant� mais você usa,
mais você ganha
Sem taxas, sem anuidade

" 'IIif!!!!!if- .'� ,.
,

Fábió Lopes, Leandro e Andáde (fot�) receberam a

notícia durante o treino de ontem, no João Marcatto. A
dire:tó't)ia n&q�8uis se .rn�nifestatf$0bre ®+âSSunto;:1'nas 0$

,

três se envolveram em'uma confusão na madrugada de
quinta para sexta-feira, depois de uma festa. 8

titr'; ",:��:: �}�t -':<-�.",'.:/;:" ';(,_

Sol com muitas nuvens.

CONFIRA O MAPA DO
TEMPO.86'

PROMOÇÃO
PORTAS
.ABERTAS
11.('4ANCEIRA RE�ULT!

GIAOU,
I:IGOU,'

GANHOU.•

vA ATÉ A RENAULT L1BERTÉ
E CONCORRA A 5 CLIO F1 TEAM
MAS É s6 ATÉ DOMINGO DIA'15
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EDITORIAL

rPINIAO

Passo à frente
A audiência entre o

presidente Luiz Inácio da
Silva e o governador Luiz
Henrique não pode ser

considerada uma sucesso -

nem político, nem adminis
trativo. Os dois estão cerca
dos de tantas mágoas e de
tantos conselheiros que não
os querem ver juntos que a

reconciliação definitiva
.

I

nunca deverá ocorrera - a

não ser por esses milagres
que só a política pode fazer.
Mas em todo o caso, foi um
passo à frente.

Vamos ver o que disseram
os jornais. Elas afirmam que
sob o aspecto político e pes
soal, o governador Luiz
Henrique disse que o "desa
trelamento da parceria"
entre o Governo do Estado
e o Federal ocorreu em

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

companheiros deputados
federais e senadores vieram
comigo para dizer ao presi
dente que estarão solidários
a ele. Evidentemente, que
pedindo recíproca do Go -' .

verno Federal e que cesse

também esta incornpre
ensão do partido do presi-

-

dente ao nosso governo lá
função de ter "cansado de em Santa Catarina".

. repetidamente reivindicar". Para bom entendedor,
Além disso, segundo ele, "0 meia palavra basta: o gover
PT de Santa Catarina nador foi ter com o presi
decidiu marchar para a dente porque seu partido
oposição ao seu governo, o entrou na tal coalizão e

que enfartou o processo". também porque precisa do
No entanto, considerou Governo Federal para resol

que, sendo político de um vêr pendengas como a do
único partido, e estando o Besc e o apoio da Petrobras
PMDB atrelado num ao Fundo Social. Não fosse
governo de coalizão, "res- por isso, ficaria tudo como

ponsave1mente eu estou dantes no quartel de
com o partido, e meus Abrantes.

LHS foi ter com o

preslãente porque o
PMDB entrou na tal
coalizão e porque precisa
do Governo Federal"

• ENTRE ASPAS

,, "Estamos aniquilados" ft
Deputado José Aníbal (PSDB-SP) diante das pesqusas'que md!Ptram que cerca de 50% aprovam o
govemo Lula (PT) .

.

"Em um município pequeno como Corupá é até·difícil esse negócio de nepotismo, pois
todo mundo é carente de todo mundo na cidade".

.

Conrado Muller, prefeito de Corupá, em referência ao diagnóstico do Ministério Público de Santa Catarina de
que o municipio não rríantérn a contratação de parentes. �. "Lula está disposto a usar ser poder de decisão". �
Luiz Henrique da Silveira (PMDB), governador, sobre a garantia do presidente de que o estado de Santa Catarina
será remunerado pelos ativos que possui no Besc. 4!J

r'

• PONTO DE VISTA

Compromisso com o

desenvolvimento com qualidade
Através do Setor de Pes

quisa e de Extensão, a

UNER] está dando início a

mais um projeto que rea

firma o compromisso da
Instituição em contribuir
para o desenvolvimento
sustentado da nossa região.

Trata-se de uma nova

edição da pesquisa denomi
nada "Risco Social", cuja pri
meira etapa foi realizada entre
1996 e 1997, numa parceria
entre a Fundação Educacío
nalRegíonal ]araguaense
(FER]), mantenedora da
atual UNER], e o Conselho
Muni-cipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

Esse é um projeto que
leva em conta o crescimento

acelerado do município e os

reflexos desse processo, o

altíssimo índice de imigração
em busca de trabalho e os

resultados de pesquisas
envolvendo jovens estudan
tes domunicípio, apontando
para a necessidade imediata
de uma nova etapa da pes
quisa, visando à verificação
da realidade atual dessa
população, transcorridos 10
anos da sua primeira edição.

Como bem assinala a co

ordenadora do projeto, pro
fessora Cristiane Gascho, po
demos entender por "risco
social" uma situação familiar
na qual existam limitações im
portantes ao pleno desenvol
vimento das pessoas, incluídos

.Carla Schreiner
Reitora da UNERJ - Centro
Universitário de Jaraguá do
Sul

nos direitos definidos em lei.
Esse risco refere-se a tendên
cias oportunas no universo
humano ou sistêmico do
desenvolvimento social.

Assim, com a preocu
pação de prever as situações
de risco social, com base na
atual qualidade de vida de
crianças e de adolescentes
de zero' a 17 anos, acadê
micos da UNER] visitarão
famílias de todos os bairros
domunicípio de]aragua do
Sul para levantar dados
referentes à atual situação.
Posteriormente, será feita a

análise da realidade atual e
a comparação com os

resultados obtidos na etapa
anterior no ano de 1996.
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• DOS BLOGS

iq;JhiiMUdLOBO
CPI na Câmara
ou nO.Senado?
Como a oposição começou a

recolher assinaturas para a

instalação da CPI do Apagão
Aéreo no Senado, os

.

çovemlstas podem rever a

estratégia e já admitem
permitir a instalação da
mesma CPI na Câmara. O
presidente Lula convocou o

Conselho Político para uma

reunião' no Palácio do
Planalto para ouvir os
aliados sobre qual o melhor
caminho para o governo: se

antecipar e permitir a

instalação da CPI na

Câmara ou aguardar o

trabalho de coleta de
assinaturas no Senado, ao

mesmo tempo, em que
espera a decisão do
Supremo Tribunal Federal. A

avaliação de alguns aliados
é a de que, para o governo, .

o melhor é ter a CPI na
Câmara onde o Planalto
tem maioria folgada e

poderá indicar 18

integrantes contra sete da
oposição. Esta foi a razão
de a oposição tentar a CPI no
Senado, já que naquela Casa
as forças governo e oposição
são mais equilibradas.

4:lcrltlan'IDbD,gIDbDIDg,COm,br

I@·fFARIA
Jobim foi a nota

que destoou
Foi visível no jantar do
PMDB, o constrangimento
entre Lula e seu velho amigo,
o ex-presidente do Supremo
Tribunal Federal Nelson
Jobim. Vale lembrar: Jobim
teve que desistir da disputa
pela presidência do PMDB
por absoluta falta de apoio
de Lula. No seu discurso,
para convencer a platéia de
que sempre dedicou
atenção especial ao PM DB
como aliado, Lula resolveu
jogar a rede para Jobim.
Lembrou que chegou a

convidar o ex-presidente do
STF para ser o vice de sua

chapa à reeleição. Reza a

lenda, em Brasília, que Lula
pediu agora ao ministro da
Justiça, Tarso Genro para
convidá-lo a substituir
Waldir Pires como ministro
da Defesa. Jobim "teria
respondido com um

palavrão. Este colunista
tomou coragem e telefonou
para Jobim, resposta do
homem: "Pode me deixar
fora dessa! Ninguém me

falou nada. E eu estou fora.
Fora. Um abraço!" - E

desligou.

4]blpgdDSbIDgS.bllg.lg.com.br

• CARTA DO LEITOR

Três meses
Há três meses uma rua de

São Paulo em que está sendo
construída uma estação de
metrô afundou tragando
transeuntes. Várias pessoas
morreram. O Estado de São
Paulo teve um prejuízo
financeiro enorme. Perfila
rem-se engenheiros, geólo
gos, especialistas de todo tipo
dizendo ser inaceitável um
acidente daquele devido aos

avanços da éngenharia
moderna.

O governador de São
Paulo, José Serra, enquanto
seu partido exige uma CPI no
Congresso para investigar

atrasos em vôos, abafou
pedido de investigação pela
Assembléia Legislativa de
São Paulo de um caso em que
abundam indícios de corrup
ção e de irresponsabilidade
por parte do consórcio de
empreiteiras incumbido de
construir a estação do metrô

que afurrdou e de quem
contratou esse consórcio.
A imprensa paulista não

cobra nada. Ajuda os

paulistas e paulistanos a

esquecerem a tragédia.
Ajuda as empreiteiras a se

safarem. Ajuda o ex

governador Geraldo Alckmin

18

1£

l!iJh1NASSIF

APFeo
TRF do Rio R

,A
Preso pela Polícia Federal na
Operação Hurricane, o 1
desembargador José )q�
Eduardo Ferreira Alvim, vice- 5',
presidente do Tribunal In
Regional Federal do Rio de

(

Janeiro é um magistrado de ."
lárgo prestígio acadêmico. /J.,
Em 7 de julho de 2004 a

J I,

revista "lstoÉ" fez uma
III'!

matéria sobre a máfia dos JJB

combustíveis, em que são fJB

mencionadas conversas 'W[

grampeadas de f\lvim. O teor!
das conversas não �d

comprova atos graves, a não;fs8
ser a intimidade do :J1G

desembargador com um (oi

certo Amadeu, advogado WI

ligado à máfia cos \
combustíveis. Na matéria,
fica-se sabendo que
Amadeu ofereceu convites b1
ao desembargador para uma G

-Ó. feijoada e um motorista pwa no
conduzi-lo ao local. Como a Jj£b
matéria é de 2004, são mais neh
três anos de investigação e .:m
muito grampo. Dificilmente �no
Polícia Federal tomaria
atitude tão drástica, de 'JJ i

C:ll
prender um desernbarqador AJ
se não estivesse de posse

1£

de dados mais substantivos .

4] lulsnasslI,bllg,lg,com.br

.Eduardo Guimarães
Empresário ::lfJq

r'fjS
lob

a fugir de suas responsabíli
)1j'ldades. Ajuda a enganar o�

paulistas e paulistanos. lJ

Três meses e São PatlltlN
continua sem investigação'
independente da tragédia nom

metrô. Quem está invesxs
tigando é a polícia d�)g
governo do Estado, o IPT, do

gover�o do ,Estado, enfiIll;'M
quem tnvestíga é o governo'
do partido do governanté
responsável pelo queD
aconteceu. É vergonhosccl
Não sei se mais para PIO
governo do Estado, para ,a,;'l
imprensa ou para os paulist��,jj
em geral. rid

(1)5Os textos para esta coluna deverao ter no máximo 1.680 carac. Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
.

redaçao@ocorrelodopovo,com.br, ou por carta no endereço Coronel Prõcóplo Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa; 1J1"Postal19. É obrigatório Informar nome completo, proflssao, "'CPF e "',telefone ('" não serão publicados), J:I;
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Vereador quer ser
J candidato a prefeito
�'! � conta com o

fi apoio da nova sigl�

A0 CAROLINA TOMASELLI
Al JARAGUÁ DO SUL

Menos de dois meses

depois de deixar o PR, ex-PL,
o o vereador Ronaldo Raulino

O) confirmou ontem o ingresso
On no PTB. A bancada, até

m então representada por Terrys
oh da Silva, ganha o mesmo

111 número de vereadores de

partidos como o PP e o PSDB,
naquela que é a maior Câ

m mara do Vale do Itapocu. O
i� JB integrou a aliança que
b elegeu o prefeito Moacir
8 Bertoldi (PR) em 2004, mas
23 este ano anunciou o rom

ig pimento com. o governo
In municipal.

A tendência oposicio
nista, entretanto, não foi o

principal' motivo para a

preferência de R<1ulil'lo entre'
'0 os partidos que' fízeram
J convites. "Quero ser candi
dato a prefeito,' e a sigla que
demonstrou interesse foi o
PJB", revelou o vereador, que

I o oficializa a filiação em

contro do partido que será
1 realizado dia 15 de maio, na
Câmara de Vereadores. O

/ !�

POLITICA
redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

CÉSAR JyNKES/OCP

Raulino propõe que a Câmara financie a construção de duas pontes
presidente estadual da sigla, '

deputado Narciso Parizotto,
com quem. o vereador man
teve contato ontem pela
manhã para acertar os últimos
detalhes, confirmou pre

sença.
Para o presidente do PTB

de [araguá do Sul, pastor Jair
Alexandre, a vinda de Rau
lino vai fortalecer ainda mais
a sigla, hoje chegando pró
ximo amil filiações. "O PTB,

com certeza, vai lançar o

nome de Raulino como can

didato a prefeito", atestou

Alexandre, lembrando que o

vereador foi candidato a

deputado federal com votação
expressiva na região, e que o

partido estará aberto para

negociar alianças, "desde que
não seja com o partido do
prefeito".

Sem citar nomes, Raulino
disse que t�az consigo um

I 'REPRESENTAÇÃO: BANCADA DO PARTIDO NA CÂMARA PASSA A CONTAR COM DOIS VEREADORES

Ronaldo Raulino ingressa no'
rm e lança desafio ao prefeito

Decisão
o PP de Jaraguá do Sul

decidiu, em convenção reali
zada na noite de quarta-feira,
no Hotel Itajara, que vai dis-

. putar as eleiçõesmunicipais de
2008 de chapa pura, a exemplo

I do irmão siamês DEM, do ex-
'

-r

veftador Carione Pavanello.
Uma das argumentações dos

prggressistas é que h i 20 anos
ão elegem o prefeito do
município. Outra é de que '.

exi�te um espaço vazio na

pólítica.
()

M;írins
Na sessão da Câmara de

Ccrupá, segunda-feira, às 19
horas, acontece a diplo
fi'ação e posse dos nove

véreadores mirins, que
f rformarão a primeira legis-
latura. Os estudantes foram
es_colhidos no último dia 21,
em eleição que envolveu
guase mil alunos da rede
ública do município. O
mandato é de um ano.

Consolação
Mas nem tudo foram flores.

As divergências I quase
impediram a composição da
executiva. O ex-presidente da
Codejas (Companhia de
Desen-volvimento de Jaraguá
do Sul), Ademir Izidoro,
insistia em ser primeiro-vice
presidente, enquanto a mai
oria defendia a renovação.
Diante do impasse, decidiram
dar o cargo de segundo-vice a

ele. Alessandro Vargas é o
. primeiro-vice-presidente.

Audiência
o vereador Pedro Garcia'

(PMDB) mantém audiência
na próxima terça-feira, 17,
às 15 horas, no Ministério
do Trabalho, em Flo

rianópolis, para tratar de
melhorias na Delegacia
Regional do órgão em

Jaraguá do Sul. O vereador
levará moção assi-nada por
todos os vereadores para
reforçar a reivindicação.

grupo de pessoas, que pode
rão candidatar-se a vereador,
seguindo a idéia de agregar
filiações até outubro, quando
termina o prazo para quem
pretende concorrer a cargo
eletivo se filiar. O período,
salienta, também é de estru

turação de propostas para
elaboração do futuro plano de
'governo. "O que falta é

atitude, porque em um

município com o nível de
desenvolvimento cultural e

financeiro como J araguá,
ainda estamos pensandõ
muito pequeno. São pratica
mente dois mandatos espe
rando o governo mandar
recursos para construir meia
dúzia de pontes", avaliou.

N a sessão de segunda
feira, Raulino lançou um

desafio ao prefeito, de quem
um dia foi o porta-voz na

condição de líder de governo.
"Minha proposta é que a

Câmara entre com R$ 3
milhões para construção de
duas pontes, se ele (Bertoldi)
conseguir incluir no orça
mento domunicípio o mesmo

valor para a construção qe
outras duas pontes", di�S' ,acrescentando que a cids e

está chegando na casa dos O
mil habitantes e "com apenas

quatro avenidas. Temos que
pensar grande".

Filiação
o presidente do PTB de

Jaraguá do Sul, Jair Alexan
dre, disse' que o ex-presi
dente estadual do PSB,
Antônio Carlos Sontag, que
esta semana anunciou a

desfiliação do partido pelo
qual concorreu a gover
nadar, negocia o ingresso no
PTB.A decisão não é oficial.

Explicando
o vereador Jaime Negher

bon (sem partido) disse que
foimal interpretadosobre a

posição em relação ao

projeto que põe fim ao

nepotismo na administração
pública. "Não quis dizer que
a respon-sabilidade é do
Ministério Público, mas que .

está combatendo o nepo
tismo", explicou ..

O CORREIO DO POVO

Vereador cobra repasse
para amador de futebol

CÉSAR JUNKESjOCP

Autorização

JARAGUÁ DO SUL

Jurandir Michels disse que não vai aceitar desculpas

utilizada no pagamento da q
arbitragem e premiação e o

restante seria dividido entre ,)

os clubes participantes. "São ,2

entre cinco e seis mil pessoasj
por 'clube e estão todos deS-:-i
contentes, porque sem este ,j
auxílio não haverá campeo-:�

" dinato, isse.
5

O vereador lembra que
apoiou e a Câmara aprovou a k�

destinação de R$ 350 mil para
o Grêmio Esportivo Juventus
e outros R$ 350mil para o R$

.

350mil para aMalwee/Futsal,
ambos já repassados pelà�'
Prefeitura. 1'0 esporte amador.�
também merece set valori
zado. Num fím-de-sernana.:"
somando o público de todos il
os campos, dá dois estádios do �

[uventus cheio", comparou.o
acrescentando que os clubes
somam mais de três mit'
atletas. (CT, co� informa- �

ções da Assessoria de Impren- .

sa da Câmara)

O líder da bancada do PV;
[urandir Michels, está co

brando do governo,muni

cipal o repasse de R$ 200 mil

para a realização do campeo
nato de futebol amador. O
evento teria início neste fim
de - semana na categoria
sênior, mas foi adiado devido
ao não repasse que, segundo
o vereador, foi prometido pela
administração. Michels disse

:�que vai se pronunciar na

"tribuna na sessão de segunda'I)

feira e que vai pedir reunião
na Prefeitura para cobrar a

verba para os clubes.
O dinheiro tem como

objetivo financiar os campe
onatos de futebol amador da
primeira e segunda divisões,
sênior, feminino e das esco

linhas, este que reúne atletas
Je 7 a 17 anos. Parte da verba,
informou o vereador, seria

Risco Social
A Coordenação de Pesquisa e Extensão da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul) solicita o comparecimento £dos alunos em pendência com o serviço voluntário previsto no
Artigo 170, para confirmação-do agendamento de datas e '�
horários do treinamento com vistas à prestação do serviço

��

voluntário.

,

J

A Justiça Federal autorizou a Brasil Telecom a cobrar, em Santa· r

Catarina, a assinatura básica de telefone fixo. A sentença é .-\
do juiz Gustavo Dias de Barcellos; da 4ª Vara Federal de �

Florianópolis, que entendeu que a cobrança não é ilegal, ;

porque corresponde ao serviço de manutenção da linha ::,

telefônica à disposição do usuário.

Segundo o juiz, não procede a alegação de que o Código de "

Defesa do Consumidor não permitiria a assinatura.
,

,

Cultura
Os controladores de vôo do aeroporto de Orly, em Paris, pararam )

na quinta-feira em protesto contra a fase interrnediária do -,

projeto que centralizará o controle aéreo da região, hoje ;

dividido em três centros. Entre 35 e 50% dos 700 vôos diários r,

foram cancelados.
Entre os passageiros, o clima era de conformismo. ''As greves

\

nos transportes públicos são comuns aqui. Só podemos esperar",
disse o passageiro Philippe Chomaz.

CÉSAR JUNKES/OCP

Sugestão
Garantiu que é, contra o

nepotismo, mas que está
indeciso na votação porque
acha que os autores apre
sentaram a proposta com fins
eleitoreiros. "Em 2005, votei
contra a contratação de
parentes", lembrou, suge� ,

rindo uma lei que entre em

vigor a partir do próximo
governo, em 2009.
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EDGAR MAlUTA: PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE GUARAM·IRIM

�'AAciag vai se envolvef na eleição� sem tomar parüío"
I.L,I,.

),f�,
'r'" Em meio às adversidades da economia ' juros
'''a.ltos e carga tributária elevada, além da falta de

t'1nfra,estrutura suficiente, que elevam o custo,

(Brasil, 6 empresariado brasileiro continua

[apQstando no país e investindo nos negócios,
� -+�

�:.gerando empregos, renda e impostos. .

�:;, É o caso do atual presidente da Aciag
�j:�ssociação Empresarial de Guaramirim), Edgar
�ttaluta, que acredita no desenvolvimento

.

t��conômico como principal catalisador do
���rogresso dos municípios. Argumenta que as

�f�mpresas geram riquezas e os impostos, se bem

��nvestidos, combatem os problemas sociais.

�i: Empresário experiente, vê na nova geração 0-:

f�combustível para darcontinuidade aos trabalhos
r�clesenvolvidos pela Aciag nas últimas décadas.

�em como meta renovar o quadro da entidade e
'

'�streitar a relação entre a associação e a classe

�tmpresarial do município.
.

�.

��' Para falar dos projetos que pretende implantar
(� da forma como vai trabalhar com os poderes
�:constituídos e demais associações de classe,
�Jv'lalü.ta concedeu ao Correio do Povo a seguinte
entrevista:

!l:',
�,

I�
Correio do Povo ' Como

.

.ncontrou a Associação
�Em,presarial de Guara-
�irim?

'

�.,
b? Edgar Maluta - Melhor

tTão poderia ser. Bem estru

�turada, com dinheiro em cai

�a e todos os setóres funcio
f"tiando. Tive o privilégtoder,�1 <

::substituir o Orlando Sader,
�1\'- )

l'l\tm presidente que fez muito
f, '

'::pela Aciag, o que aumenta

�:\:i.inda mais minha respon
�abilidade.
�f"

�f: Cp, Quais os desafios
f'l

f:í?ostos ao presidente da
"'A' .?

.

\,'; crag:
,[:")' Maluta - O,maior desafio

. M fazer uma administração no
",."

", ��:!'nírúmo igual ao do meu

��;antecessor., Pretendo fazer o
r. Codeg (Conselho de Desen

: volvirnento Econômico de
Guaramirim) andar, Colocar

,

o Codeg em prática não de

pende só de mim, mas de
todas as forças vivas da socie
dade. A Aciag pode e deve

I

incentivar as, ações, mas

precisa do apoio da Prefeitura
e da Câmara.

Quando o Antônio (Zi
mmermann) foi prefeito e o

Adriano (Zimmermann) pre
sidente da Aciag, foi criado

.

o "Guaramirim: um salto para
o futuro", um projeto seme-

lhante ao do Codern.. que
pensava no futuro da cidade.
Mas quando acabou os man-

. datos dos dois, o projeto ficou
na gaveta.

Outro desafio é a 8ª Expof
eita, que será realizada em

agosto. Este ano, estamos

mais motivados porque parte
,

dos lucros serão investidos em
melhorias no Hospital Santo
Antônio.

CP , O que o pretende
fazer de diferente?

Maluta - Tenho uma preo
cupação muito grande em

,

renovar os quadros da Aciag.
Quero trazer os jovens para a

associação assim como as

mulheres empresárias. A
nossa diretoria tem duas, a

Lenir Wagner e a .J ane
Sardagna.

Também pretendo promo
ver palestras com especia
listas nas áreas financeiras,
tributárias, administrativas e

outras de, interesse dos em- ,

presários para nos instruir e
\ erefendQ renovatos

ori\\ntar. S;qpadtôs 'Úa Açiau e

'jP , Os jove�s estão dis, wll'azer+os jovens
postos a assumrrern cargos para a assoçiagã.
na direção? ;lS$ipl como,;as

.

e <,' Maluta - ,Acredito que '6e'II-$'"
*

:i::�:��Ir1��u;, d:r�n�1��:: F'eQlpr.sâri�s?'
dele. Por outro lado, preci
samos aproveitar a energia
deles.

'

de 60% do comércio de
Guaramirim é de empresas
de fora. Eles (os empresários)
viram na nossa cidade uma

oportunidade de negócio.
Precisamos criar empresas

para gerar empregos, renda e

riquezas para o município.
Com dinheiro, a Prefeitura
tem condições de atacar os

principais problemas sociais.

CP , E os políticos?
Maluta - Não sou da

opinião que todo político é

corrupto. Tem muita gente
séria. A corrupção não nasce

no político, é quase que

cultural, infelizmente. Os

políticos têm funções especí
ficas e obrigações sociais, mas
também precisam do apoio da
sociedade.

As associações empresa
riais são políticas, não parti-,
dárias, que precisam cami

nhar juntas com a classe

política.
No ano que vem, temos

eleição, a Aciag vai se en

volver no processo eleitoral,
mas sem tomar partido. Nosso
objetivo é o desenvolvimento
da cidade.

CP • E quais as mu

danças que pretende fazer

para alcançar esses obje-

i Edgar Maluta, 62 anos,
;é natural de' Guaramirim
'Formado el1lEconomia e

'Administracão de
'

....
" ,:,

Empresa pela antiga
Fundaje (Fundação
-Jolnvilense de Ensino),
atual Univille,foi diretor
de Comércio da

Associação Çomercial,
Industrial e Agrícola de
Guaramirim por dois anos
e vice-presicente da
entidade por oito.
Assumiu a presidênciano
final de março deste ano

para um mandate de um

ano, com possibilidade
de ser reeleito .

.

É casado, tem três filhos
,:e dois netos.

',Embora goste de política
,partidária, nunca pensou
'.eril'secandidatar a um
,

c,argo eletivo.

II QUEM É:

CP • O que emperra o

desenvolvimento empresa,
rial de Guaramirim?

Maluta - Um grande
problema é a falta de mão-de
obra especializada. Para

crescer, nossas empresas pre-

nhar as associações empre
sariais da região, principal
mente com a de Jaraguá do
Sul. Admitir que os proble
mas estruturais são comuns e

que temos o dever de traba
lharmos unidos em favor do
desenvolvimento regional.

Depois devemos buscar
recursos dos governos esta

dual e federal para investi-

-

As associações
empresariais são
políticas, não
partidárias, que ,

, ,

�

�(ec,isam caminba�, .�
)unJas com a, clasSQi

'

política"

tivos.

Maluta,- Tenho �laro que,

., I
somos fortes porque somos

unidos, mas essa união pre
cisa ser traduzida nos traba
lhos da associação. Vou cha
mar os vice-presidentes e

propor um trabalho coletivo,
que cada um assuma 3

responsabilidade por uma

diretoria.

CP , O que é o Conselho
Superior?

Maluta - É um grupo de

ex-presidente que se reúne etn

ocasiões especiais ou para o

balanço anual da Aciag. Tern
a função de resolver problemas
que fogem da alçada da

diretoria, como por exemplo
mudanças no estatuto ou

autorizar financiamentos.

cisam investir em novas tee

nolcgias e para operar as mentos nas prioritárias, como
novas tecnologias precisa de saúde, educação e infra

profissionais especializados.
Na outra ponta, temos os

I

problemas sociais decorrentes participar das discussões e da
de vários fatores, que acabam / implementação das ações.
refletindo rio geral. Criamos o Codeg para isso.

estrutura.

Nós da .Aciag queremos

CP , O que é preciso
fazer para reverter a situ,

ação?
Maluta - Precisamos ali-

CP .vQual a situação
hoje?

Maluta - Muitos recla
mam, mas não agem. Cerca

[II
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A partir de hoje todos os

cinemas do país vão ficar mais
rígidos quanto à venda de in

gressos a estudantes. A cha
mada meia-entrada não deve
mais valer para quem apre
sentar documento emitido por
instituições estudantis em

favor de entidades privadas.
Conforme indicação da Feneec
(Federação Nacional das

c_ Empresas Exibidoras Cine
, matográficas), os descontos
(

,
também ficam proibidos a

alunos que têm carteira de
.cursos de idiomas ou infor
mática.

Em Jaraguá do Sul, na
I Arcoíris Cinemas, responsável
L pelas salas de projeções do

, Shopping Breithaupt, nada
deve mudar, pelo menos por

o CORREIO DO POVO
r®, / ___R_EG_IÃ�& .._"",

redacao@ocorreiodopovo.com.br
\
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PRÊMIO EXilO: VENCEDORÀ MARIA ELISABETH KRAMMER ABORDOU A .RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA ''1
"

"

. .

� 'Concurso de Artigos Cientíticos_IDovimenta'CPL
\

zera Júnior, membro do Insti-
tuto Cassuli e coordenador do
concurso, diz que os tra-balhos
apresentados são "atuais e

relevantes para o ambiente

empresarial". Ano passado, o
Institute realizou o "Prêmio
Gestão", que premiou as me

lhores monografias que abor
dava temas de interesse

empresarial.
VENCEDORA. Maria

Elisabeth disse ter ficado feliz
e surpresa com a primeira
colocação no "Prêmio Êxito".
Ela é professora de graduação
e pós-graduação em adminis

tração financeira, contabi
lidade gerencial, balanço
social e gestão ambiental na
Univali (Universidade do
Vale do Itajaí) e integrante da
OEA (Gestão de Ensino e

Avaliação) na mesma univer
sidade. Maria pesquisa sobre

responsabilidade social corpo
rativa há sete anos e já publi
cou livros sobre o assunto no

Brasil, Argentina, Colômbia,
Portugal e Espanha.

CÉSAR JUNKES/OCP

tria) e professor da UFSC

(Universidade Federal de
Santa Catarina), que minis

trou palestra sobre "Sus
tentabilidade e os negócios:
desafios e perspectivas da

q responsabilidade social em-
� dAIANE ZANGHELINI presarial". Ele comentou que

�j RAGUÁ DO SUL as 160 maiores indústrias
..

�- brasileiras destinam cerca de
� O Institute Cassuli de U$ 2 bilhões por ano para

tBesquisas e Estudos Avan- ações de responsabilidade
çados de Negócios Empresa- / social.

�,iais promoveu a primeira Os vencedores do con

�edição do "Concurso de Ar- curso de artigos científicos

�gos Científicos - Prêmio foram Maria Elisabeth Perei

fÊxito", na noite de quinta- ra .Krammer (1 ª colocada),
(feira, no CPL (Centro de'

_
com o tema ''A relevância da

;�rofissionais Liberais). O responsabilidade social cor

!;übjetivo do evento é difundir porativa como estratégia para
estudos e o desenvolvimento '

o desenvolvimento sustentá

,<,Ie pesquisas relacionadas às - vel; Leila Maria da Costa (2ª),

i�reas de interesse das empre- com o artigo "Compe-tência
: sas, corno.Recursos Huma-nos, e natureza jurídica da LER/
�

:':Finanças, Responsabi-lidade Dort"; e Maikon Cris-tiano

�,
. Social, entre outros assuntos. Glasenapp (3º), que concor

� A premiação contou com reu com "Os negócios ernpre

�a presença de Sérgio Luiz sariais e os contratos interna

�-Gargioni, superintendente do, cionais de comércio".

� Sesi (Serviço Social da Indús- O advogado Romeo Pia-
,

'-------------------------------------------------------------------------,---_-

Objetivo do Instituto
Cassuli é difundir

;estudos nas áreas de
�interesse empresarial

Cont.role de meia-entrada mais rígido
CÉSAR JUNKES/OCP

�
enquanto. De acordo com o

gerente da unidade, Wilfred
Hoffmann, a empresa aceita

todas as carteiras que tenham
data de validade e foto, exceto
aquelas evitadas pela Feneec.
"O certo era aceitarmos ape
nas as emitidas por DCE, UNE
ou qualquer outra uniãode
estudantes. Mas, o Estado

manda vendermos meia

entrada sem esta restrição",
afirma. Além: disso, todos os

menores de 18 anos e com de
60 têm direito ao desconto.
A lei, ainda segundo Hoff

mann, prejudica as empresas
exibidoras. Ele explica que
atualmente quase 70% dos

ingressos vendidos em Jaraguá
do Sul se incluem naquelas
categorias. "É um absurdo

porque acabamos sendo obri

gados a colocar o preço da in
teira mais elevado para suprir
isso", completa. Hoje, a Arco
íris cobra R$ 8 e R$ 4 nas se

gundas' terças e quintas-fei
ras. Já nas quartas, sextas, sá
bados, domingos e feriados o

valor fica em R$ 10 e R$ 5.

(KE)

;,IBGE vai às ruas -na próxima semana.
I'

li O IBGE (Instituto Brasi
, leiro de Geografia e Estatís
, tica) começa na segunda
( feira, 16, a coletar as ínfor
;. mações dos censo)' 2007. As

pesquisas serão feitas em todo
o país e, no Estado, a meta é

entrevistar cerca de 170 mil
pessoas durante as visitas a

mais de um milhão de resi
dências.

Em Jaraguá do Sul, os 50
recenseadores saem às ruas a

partir de terça-feira. Segundo
o coordenador Soldernír

Zanella, é importante recebe- vale lembrar que todos os
los e responder às perguntas recenseadores devem estar

com exatidão. Isto porque, é uniformizados. A coleta de
através do censo populacional dados precisa ser concluída

que a União se baseia para até o dia: 31 de julho. O nú

liberar recursos do Fundo de mero total de entrevistas

Participação das Municípios. _ previstas para a região será

Além disso, os profissionais do divulgado na proxima I

IBGE ainda passam nas áreas semana. A agência de jara
rurais a fim de investigar a guaense também é respon

situação das propriedades e sável pelos censos em Corupá,
agricultores. "Queremos saber Massaranduba, Guaramirim,
como está o nível da pro- Schroeder, São Bento do Sul,
dução agropecuária", explica. Campó Alegre e Rio Ne-

De acordo com Zanella, grinho. (KE)

Vencedora Maria Elisabeth Krammer recebeu prêmio da presidente do instituto, aqvogaoa Célia Gascho cass li

GENTE1
QUENTE.

APOIO:

O
CORRETO DO POVO

)Prezados Senhores,
A Comssão dos Jovens Advogados da 23' Subseção da OAB/SC, têm o prazer em convidá-Ias a participar, ca Palestra

" RELACIONAMENTO COM O CLIENTE" )

Ementa: A recepção ao cliente. Tratamento adequado e elaboração de procuração, contrato de honorários e outros Instrumentos. A preparaçáo do trabalho
solicitado pelo cliente. Conduta ética do advogado e obediência ao Estatuto da Advocacia e da OAB e respectivo RegulamentoGeral, bem como ao CÓdigo de Étic�
e Disciplina. Cobrança de Honorários e Prestação de Contas. Derrota Judicial: como lidar com o cllenle. ComunlcaçAo de atos e andamentos processuais. ,

I

Data: 17 de 'abril de 2007
Local: ASsociação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul- ACIJS
Horário: 1.9:00 horas
Mlnlstrante: Dr. Paulo Marcondes Brincas -Vice-Presidente da OAB/Se
Reallzàção : Comissão de Jovem Advogado
Inscrições: Salas da OAB (Justiça Federal- Justiça do Trabalho - Fórum e CPL)
Taxa de Participação: R$15,00
A presente comissão conta com a participação de todos os iovens advogados Inscritos nesta subseção, com o Intuito de promover, além da c�pacltação
profissional, um momento de integração.

-

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Comissão do Jovem Advogado

Subseção de Jaraguá do Swl- SC.
,:--- !

-

----I
SOCIEDADE BENEFICENTE HÚMANITAS
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados, na forma do art. 14 "caput" e inciso II do �
Estatuto Social, todos os associados, para se reunirem no próximo dia 26 de Maio de 2007, às 09hOOmin. em primeira �
convocação, e às 09h30min: em segunda convocação, na Rua Francisco Veglni, s/no, Municipio de Jaraguá do Sul,;1
_ SC, a fim de deliberarem sobre a seguinte �

�
ordem do dia.
1. Adaptar O Estatuto Social à Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002
2, Reformular e aprovar o Estatuto Social.
Jaraguá do Sul (SC), 15 de Abril de 2007
Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

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

Entre os melhores
CÉSAR JUNKES/OCP

:"

Ó Posto Mime da Reinoldo Rau foi considerado umC'
do�nnelhores do sul do país pela companhia Esso Brasil,
atr�és do programa motivacional ''Astros e Estrelas". A
un�8ade ganhou na categoria "Cliente Misterioso 2006"
- qÓe avalia critérios relacionados ao atendimento - e.

recebeu prêmio de R$ 3 mil.
.

A,:atendente Lucilene Fiamoncini, 28 anos, que há sete

tra€alha no estabelecimento, destacou-se como a "melhor
atendente da região Sul em 2006". O prêmio de R$ 1 mil
foi entregue ontem à vencedora pelo getente da unidade,
Roberto Prosdócimo (foto), em cerimônia simbólica. O
programa motivacional acontece anualmente e engloba
todos os revendedores da Esso Brasil. Em 2005, o Posto

,. da Reinoldo foi o vencedor da categoria "Melhor Loja
r da Região Sul".

I D9açóes .

'

I .'

Um bebê recém nascido precisa de doações. A,

efl"!.§tgência. é. pot leite e fraldas descartáveis
(tamanho P) 1 mas ele precisa também de lenço
um�decÍdo. O pai da criança a abanclou e a inãe
está tendo dificuldade em alimentar e cuidar do
bebê. Ela precisa também de roupas, sobretudo de
inverno,já qu.e o frio seaproxima. A mãesobrevíve
doa ajuda de terceiros e precisa de qualquer tipo de
&bàÇão. As entregas podem ser feitas na empresa
Top Tools, na Vila Lalau, (Rua Friedrich Wilhelm
Sormenhol, 835). Informações no telefone 3371-
�2U çO.Ql Marcela.

,

Integração
,
I

o primeiro encontro do projeto "Era uma vez ...

Atividade Intergeracionais" vai acontecer no dia 25 de
abríl. O evento é uma iniciativa do Sese.de Jaraguá do Sul
para estimular o convívio e aprendizado entre crianças,
adolescentes e idosos. Por meio de encontros semanais,
utilizando a literatura como meio de integração. São
realizadas atividades pedagógicas e culturais, permitindo
às crianças e idosos se reconhecerem enquanto indivíduos,
independentemente das diferenças etárias existentes entre
eles. Os interessados em participar deste grupo devem ligar
pata o Sese e garantir sua vaga pelo 3371-8930.

.- LOTERIAS
)

I
I
I

concurso: 1738

Qa-34 .. 71-74-79
concurso: 210
,ª - 05- 07 - 09,-10
11-13-14-15-16
18-21-22-23-24

Conto "

A Bibliotec[ Pública
Municipal de Pomerode
promove neste sábado "A
Hora do Conto", Evento que
integra a contação de his
tórias infantis e o troca-troca

de livros em bom estado. A
participação é aberta a

comunidade e acontece das
'9h30 às 10h30min, na Rua
15 de Novembro, 525. Infor-
mações no telefone (47)
3387- 7200 (ramal 7211).

Campeonato
Acontece no domingo o

3º Campeonato de Som
Automotivo de Pomerode.
O evento será no Parque
Municipal de Eventos da
cidade e inicia às 9h com

término previsto para 18h.
O �how de manobras
começa às 13 horas. Ingres
sos ao .custo de R$5,00. O
Parque de Eventos fica na

Avenida 21 de Janeiro,
2150.

Inauguração
Na última quarta-feira foi

inaugurada a pavimentação
:msfáltica na rua Expedi
�onário Alfredo Behnke,
COIn extensão de 408,7 me

tros e investimento de cerca
de R$ 121 mil. No dia 28 de
abril a Rua João Maass, no
J

ara�uá
99, também será

inau]�urada. As obras nas

ruas U\denor Horongoso e

São Miguel também devem
(!)t;.erminar em breve.

Pedido de Obras
O prefeito Moacir Ber

toldi recebeu na última

quinta-feira, na sala de
reu-niões de seu gabinete,
o presidente da Associação
de Moradores do Bairro
Tifa dos Monos, Yaldecir
Ropelatto. Ele relacionou
as necessidades mais

urgentes do bairro acom

panhado de uma comitiva
de mais oito moradores.

Entre as reivindicações feitas
destacam-se a legalização
dos loteamentos irregulares,
pavimentação asfáltica,
recolhimento de lixo, cons
trução de ponte, iluminação
pública, área de lazer e

patrolamento. O prefeito irá
estudar as solicitações dos
moradores, garantindo que
muitas delas serão atendidas
de imediato.

Mudança \

Nesta semana a Perdigão
anunciou a mudança, de presi
dência do Conselho. O
empresário Eggon João da Silva
deixou o cargo para o atual
presidente da empresa, Nilde
mar Secches. Graças a Eggon a

Perdigão é um dos cinco maiores
players de carnes do mundo.
Além de ser um dos fundadores
daWeg, ele buscou investidores
e esteve a frente da Perdigão em
um período de transição.

DIVULGAÇÃO
----

"

lO

Crédito para empresas Assalto
Pelo menos R$ 18 mil foi .t.

u

Na próxima segunda-feira, crédito para micros e pe-
furtado de uma residência

dia 16, na reunião plenária quenas empresas das duas no bairro Itaipava, em ItajaL £,1

da Acijs e Apevi, vai contar instituições. O secretário de A ação aconteceu por volta w

com a presença de Warley Desenvolvimento Eco- da 1 h da última '))

Weller, gerente-geral e Júlio nôrnico-da Prefeitura de madrugada. Cinco rn

César Boico, gerente da J araguá do Sul, Márcio assaltantes armados
�s
r,

Caixa Econômica Federal, e Manoel da Silveira, vai falar r�
renderam pai e filho,

Márcio Luis Schiochet, do Projeto Acesso - Progra- amordaçando-os na
gerente de Pessoa Jurídica do ma de Capacitação Profissio- garagem de casa. Um �
Banco do Brasil. Eles apre- nal. A reunião acontece na r.:

deles fugiu na caminhonete "�
sentarão os programas de Acijs. da família, mas acabou

DIVULGAÇÃO capotando o veículo e parte

Incentivo dos objetos roubados foi

recuperada.

Memória em' evidência

Na próxima quarta-feira,
dia 18, a Escola Ataíde
Machado será palco do
lançamento oficial do Pro

jeto Incentivo a Leitura. O
evento inicia às 8 horas e

contará com a participação
de todos os 145 alunos que

freqüentam a escola no

período matutino. Haverá

contação de histórias e uma

apresentação especial em
homenagem a alguns
autores renomados. Envol
vendo todas as 34 escolas da
rede municipal de ensino e

cerca de 13 mil alunos do 1º
-

ao 9º ano, este projeto que
têm por objetivo unificar
todas as ações relacionadas
á leitura e se caracteriza em

quatro etapas, está na

segunda delas: a apre

sentação aos estudantes. A
data foi escolhida por ser o
Dia Nacional da Literatura
InfantiL

O CORREIO DO POVO

As recém formadas da primeira turma do curso de
Moda da Unerj, Rpsmeri Nau e Rosane Fpitzer,
desenvolveram uma coleção de vestidos de alta
costura, chamada "Memória em evidência: técnicas
artesanais aplicadas amoda". Elas utilizaram técnicas
antigas como a renda de bilro, escamas (foto),
trapunto, entre outros. São cerca de sete vestidos que
compõe a coleção que serviu como trabalho de
conclusão de curso. "O objetivo foi conhecer um

pouco das técnicas artesanais e utilizar namoda", disse
Rosmeri. Ela lembra que fizeram uma pesquisa
aprofundada até chegar na coleção final. "Fizemos uma
pesquisa de campo com pessoas idosas que dominam
a. técnica artesanal", declarou.

POLICIAL

"
,

Encontrado
Na última' quinta feira, por
volta das 9h30, F.S.J
informou que na Rua João

Decker, nO 364, em
Guaramirim, eneomrou seu

pai em óbito dentro da
residência. Segundo
informações a vitima não
era visto desde a ultima

segunda-feira. Não foi

apurado a causa morte,
devido ao estado de

decomposição do corpo.

"

�I
)

r,
r-----------------�,

Furto
;c

Também na quinta-feira,
por volta das 22h, pessoas [ t

procuraram a polícia, pois' 1�

próximo a BR-280, em

)F.

Guaramirim, havia um

veículo estacionado a il]
alguns dias. Foi constatado .u

que o veículo IMP AUDI A3, )!i

placas IHB 2460 de )(1
�)1

Curitibanos, cor PRATA, ano
,

1997, tem registro de furto riJ
no dia 6 de abril de 2007.

.fl

Até o fechamento desta

edição, nenhum óbito
foi registrado pelas
funerárias da região'

I

• INDICADORES ECONÔMICOS II'

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

3
DÓLAR (EUA) COM�RA VENDA

COMERCIAL 2,019 2,021 It

PARALELO 2,11 2,21 It

TURISMO 1,97 2,127 It

I)

'i

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA 46.926 1,22%
11 DOW JONES (N, Yol1\) 12,612 047%
11 MERVAL (B. Aires) 2,212 1,14%
It NIKKEI (Tokio) 17.363 -1,01%

eaRII·'iM'1'
0,6660"10

• CUB abril

R$792,88
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ENGAVETAMENTO: CELTA RODOPIOU NA PISTA-MOLHADA E ATINGIU TRÊS CARROS NA S&-413

GER

CÉSAR JU�KES!OCP

FIM-DE-SEMANA, 14/15 de abril de 20071 7
.

Acidentes deixam um morto e cinco feridos
Venâncio Cristofolini
morreu após batida na

Serra de Pomerode,
ontem 'de manhã

DAIANE ZANGHELINI
POMERODE/MASSARANDUBA

Dois acidentes em rodo

vias estaduais da região, na
manhã de ontem, causaram'

uma morte e deixaram cinco

pessoas feridas. O mais grave

aconteceu às 11hS3, na Se-

416 (Serra de Pomerode), e

envolveuUm Celta de Timbo
e um Doblô de Jaraguá do Sul.
O condutor do Celta

placas AAK-434S, Venâncio
Cristofolini, 49 anos, morreu

no hospital Rio do Testo, em
Pomerode. Ele ficou preso nas

I ferragens e teve fraturas no
! crânio, rosto, braços e pernas,
bacia e coluna. A caronaMo

nique Zimmert, 5'0, teve fra
tura no ombro esquerdo. O
condutor do Doblô (não
divulgado) não se feriu.
Na SC-413, em Massa

randuba (divisa com Blume

nau), quatro pessoas ficaram
feridas em um engaveta
mento, às 9h30. UmCelta que
estava no sentido Jaraguá do
Sul!Blumenau, invadiu a pista

, CÉSAR JUNKES/OCP

�
'"

Lilia Ayroso Oechsler Foragido de Chapecó
. ,

é tetra no Moleque "",,,","'/0"
é preso na Vila Lalau

lilia Oechsler venceu a Anna Nagel por 1 xO ontem na Vila Lalau
.

JARAGUÁ DO SUL

r
A EEB Professora Lilia

• 1yroso Oechsler sagrou-se
t�tracampeã do Campeonato
Escolar de Futebol-Moleque .

Bom de Bola. Na manhã de
ontem, a equipe da Ilha da
Figueira,�enceu a EMEF
Anna Tõwe Nagel, por IxO,
ratificando a melhor cam
panha da competição, com
quatro vitórias em quatro
,I

)@gos..
A segunda colocação ficou

com a EMEF Helmuth Duwe,
COm duas vitórias, enquanto
EMEF Anna Towe Nagel
terminou em terceiro, com
urna vitória e dois empates.
Mariana Rigon, da Lilia

Ayroso, foi a artilheira e a

atleta destaque da com

petição. O troféu de disci

plina ficou com a Anna

Nagel, enquanto :1 defesa
menos vazada foi a da Lilia

Ayroso.
No masculino, Colégio

Evangélico Jaraguá e EMEF
Albano Kanzler são os

finalistas.A partida final está
programada para este do-'

. mingo, 14:!5h, no Estádio

JoãoMarcatto, na preliminar
de. Juventus e Próspera.
Porém, está sujeita à trans

ferência de data; caso as

condições climáticas possam
prejudicar o gramado para o
jogo do [uventus.

JARAGUA DO SUL
Ontem à tarde, no Bairro

Vila Lalau, a Polícia Civil e a

Polícia Militar prenderam o

foragido da penitenciária de

Chapecó, Adriano da Silva, 34
anos. Acusado de estupro,
estelionato e roubo, ele estava
foragido há cerca de dez dias.
Ele estava escondido noBairro

Corticeira, emGuaramirim, e
acabou preso quando foi
visitar a filha, na Rua Major
Julio Ferreira, na Vila Lalau.

Segundo o comissário da

polícia civil, Wanderlei
Zocatelli, ele reagiu a prisão
no momento em que foi
descoberto. "Tínhamos a

informação que ele estaria na
.

Corticeira. Quando ele saiu,
o segui até a Vila Lalau,
quando solicitei reforço e o

prendemos", narrou o policial.
Ele foi encaminhado ontem
mesmo para o Presídio
Regional e possivelmente irá
de volta para Chapecó.

DIVULGAÇÃO

AdrIano da Sliva estava foragido de presfdio há cerca de dez dlas

dual, em Blumenau, foram
registrados 261 acidentes
entre 1 de janeiro e ontem
- com dez mortes, 32. feri
dos gravemente,,184 com

lesões leves ,e' 589 sem

ferimentos. O sargento
Daniel Henrique Cataneo
diz que a rodovia mais

gerigosa na r�gião é a SC
.,,474, devido ao tráfego

£Ie;margens au-menta a

possibjlidade de. ,,£ f:
acidentes", explica .. Se

gundo ele".,cerça. de 90% "t
das ocorrências aconte» "",t1

cent por imprudência dos
motoristas, amaioria Ror "

i'>\o�
excesso de .. velocidade,
ultrapassagem perigosa ,,�,
abuso de bebida alcoólica.

• LINHA oE FUNOO por Julimar Pivatto
!f?� _

. Copa CIi��· 'o., •

o -piloto jarag�aen§ê KreiS Jr. está em Lond'rina (PR), onde disputa, no
fim-de-semana, a 2a Etapa da Copa Clio.""É uma pista extremamente

técnica, um traçado travado que vai exigir r:nutto do acerto de suspensão
do carro e habilidade do piloto para encontrar o ponto exato da
ultrapassagem", disse. Ele corre com apoio de Dipil, Camozzi, Rota do ,��

Automóvel, Similar, Studio FM, Raumak, Vian e Romaço. O Autódromo � �
Internacional Ayrton Senna não recebe a Copa Clio desde 2004 e os

pilotos estão ansiosos para voltar. Na época, Kreis Jr. terminou em "

oitavo lugar. A prova será amanhã, às 1Oh30, e o VT passará na SporlV.
"

Down Hill No Juventus
Para os amantes de O irmão do goleiro do
aventura, o Pico da Malwee Botafogo, Júlio César Jacobi,
recebe neste flm-de-sernana Darci, que também é goleiro,
a 2a Etapa do Campeonato está na casa dos pais. Sem
Catarinense de Down Hill. clube, ele treina no Juventus _ ,:;J

Pilotos de todo o Estado para manter a forma. Mas
demonstram as habilidades pode estar acertando o

descendo o morro que fica retorno ao Bahia ou pode se
-r."'1

na Barra do Rio Cerro. No transferir para o Barueri na : l�

sábado e dómingo de manhã próxima semana. E a torcida. 'j(

acontecem os treinos e à pelo irmão continua, agora 'IÍ�
tarde as provas. final da Taça Rio. '-»-

Taça Pomerode Varzeano
No domingo, tem rodada da Começa hoje o 250
Taça Pomerode. No Bairro Campeonato Varzeano -

Garibaldi, o Flamengo "R.aul Valdir Rodrigues". Às
recebe o Água Verde de 13h45, o prefeito Moacir
Pomerode, às .. 13h30 com os Bertoldi dará o ponta�é
aspirantes e os titulares na Iniciai no campo do �' �J

seqUêncla. O Vitória folga na Botafogo, antes do confronto
rodada. Os outros jogos, são entre Atlético e Bazar do
Botafogo e Água Verde de Rau/Lu Modas. No mesmo

Tlmbó, e Caramuru x Atlético horário, no João Pessoa,
Pomerodense, ambos em Jogam Brandenburg e
Pomerode. Amaury Motos.
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CATARINENSE: ERNESTO PAULO DARÁ OPORTUNIDADE PARA JOGADORES DO JUVENIL NO DOMINGO

,

'

{J

Três atletas dispensadosCESAR JUNKES/OCP

Indisciplina é o

motivo da saída de
Fábio Lopes, Andrade
e Leandro Guerreiro

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Três jogadores do [uven
tus foram dispensados ontem,
durante o treinamento. Os
volantes Leandro Guerreiro
e Fáhio Lopes, e o meia An
drade deixaram o clube

depois de cometerem atos de

indisciplina na madrugada
de Jaraguá do Sul. Segundo
informações da polícia, os três
estavam em uma festa na

quinta-feira à noite e saíram

em um carro dirigido por uma
mulher. Eles se recusaram a

parár e faziam manobras
perigosas. Quando aborda
dos, amulher teria impedido
os policiais de revistar 6
carro. Visando manter a

imagem do clube, a diretoria
do tricolor resolveu dispensá
los depois de uma longa
conversa na secretaria do
Estádio JoãoMarcatto.

Enquanto isso no gra
mado, os jogadores faziam um

treino físico, para poupar o

gramado para o jogo de
amanhã, às 16h, contra o

Próspera. Além dos três

dispensados, o técnico Er
nesto Paulo não poderá
contar com João Henrique,
Ivo e Cassel, todos suspensos.
A intenção do tr�inador é dar
oportunidade para os joga
dores que foram pouco apro
veítados na competição,
principalmente da categoria
juvenil. "O Jajá é um que

começa jogando. Não sei

ainda no lugar de quem. Vou
aproveitar para observar o

Medina também", adiantou.
O treinador também

elogiou a postura dos joga
dores na derrota para o Atlé
tico e disse que o time valo-,
rizou as derrotas em alguns
jogos, mas foimal em outros.

"Contra o Marcílio Dias

jogamosmuitomal. Foi aí que
começou o calvário do [u
ventus. Neste e contra o

Metropolitano as atuações
I

foram bisonhas", comentou. '

Depois de enfrentar o Prós
pera, o Moleque Travesso
terá mais uma partida no

Estádio João Marcatto, no
próximo domingo, contra o

Figueirense. F \, io Lopes e Andrade até treinaram ontem, antes de serem dispensados pela diretoria do tricolor

Joinville x Marcílio Dias
* Jogo não terminado até 'G

fechameo.to(lesta edíÇ�o

RÁDIO

.JARAGUÁ
I www.laraguaam.com.hlj

CLASSIFICAÇÃO
Col. Times R G
1 ° Chapecoense 23 40
2° 22 50

Figueirense
Guarani 14

7° Metropolitano 10

ao Bru§9U€ 7
go Marcílio Dias 7

10° Próspera 7
11 ° Juventus

12° JQinville

i
,

.i
� ('"1... "

I {

. 1 :
I

.

no- I : SPDRT CENiER
'I '

1:1 JARAGuA DO SUL

'i i ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL
I t

I 1 Rua Reinoldo Rau, 3'10 sala 4 - Centro
!P��o ""-o !1(!>tS.$'I'lm U�W'fO ..ot't. i Fone: 3055-2656

Corte italiana aponta culpado' pela
, morte de Senna em San Marino
ROMA
A Suprema Corte italiana

confirmou ontem que o

diretor-técnico da Williams
em 1994, o inglês Patrick
Head, é responsabilizado por
homicídio culposo pelamorte
do piloto brasileiro Ayrton
Senna, em um acidente no

GP de San Marino de 1994.
A informação é da Agência
Ansa. A sentença 15050
destaca "que a causa do
acidente foi a ruptura da
barra de direção, causada
pela modificação mal proje
tada e executada, condu
zindo a um comportamento

Últimas seman s de

Promoç�o na Yang
Linha praia, fitness, vestidos e blusas
Descontos de até 50% à vista
Yang Fashion, qualidade que valoriza o seu corpo!
Rua Bernardo Dornbush, 432 - Baependi
Jaraguá do Sul
Fone: 47.3275-3290

' ..

_); �. Hm Marcolla - o

i.i1

c

culposo e omisso de Head, já
que o acontecido era previ
sível e evitável".
A apelação apresentada

pelos advogados de Head foi
negada. É a segunda vez que
a Suprema Corte italiana se

ocupa da causa de Senna,
pois já havia emitido um

veredic to no dia 14 de

janeiro de 2003, mediante o

qual anulava as absolvições
ditadas pela Justiça de
Bolonha em 22 de novembro
de 1999. Nelas, tanto Head
como Adrian Newey, o

projetista da equipe na época,
tinham sido absolvidos.

DIVULGAÇA

�
mIss LOllS
L O V E W E A R

PREÇO DE FÁBRICA
(47,t!�.R5�td9f26
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Os estados deixam
de arrecadar pelo
menos R$ 25 bi
por conta da disputa
de investimentos
e da "guerra fiscal"

III

[9CORREIO@"ÓVo1�\

DEPOIS DE DOIS ANOS
LUIS HENRIQUE E·
LULA CONVERSAM
RESERVADAMENTE

RICARDO STUCKFr.
.

\

\

POLíCIA FEDERAL FAZ

OPERAÇÃO CONTRA
LAVAGEM DE DINHEIRO ®B3

v

prefeitos reunidos na 10ª
Marcha em Defesa dos Mu

nicípios, o governo pretende
que até meados do próximo
ano a proposta seja votada
pelos parlamentares.

Depois da aprovação da
reforma, haverá uma fase de

transição de aproxima
damente cinco anos até o

novo sistema de cobrança
de tributos estar totalmente
implantado no país. Pela
proposta em estudo na

TRANSiÇÃO: SERÃO PELO MENOS CINCO ANOS ATÉ O NOVO SISTEMA ESTAR TOTALMENTE IMPLANTADO

Governo deve encaminhar até
julho nova reforma trtbutãría

; O governo deve enca

minhar até julho uma nova

proposta de reforma tribu
tária ao Congresso Nacio
nal. De acordo como secre-

� tário de Política Econômica
do Ministério da Fazenda,
Bernard Appy, que falou aos

Tênis Roller Barbie e Hot Wheels
De R$119, por R$ 70,00.

• Na Pittol Calçados,
Av, Mal. Deodato, 739
Fone 3274-8715

equipe econômica, em três
anos. o.s .impostos federais
seriam convertidos em um

único imposto, o IVA Fe-

deral (Imposto sobre Valor -

redução em impostos com

Agregado), e em cinco anos partilhados e só aumentar

entraria em vigor o IVA alíquotas de impostos !tão
Estadual. A idéia é incluir o compartilhado. Outro foco
ISS (Imposto Sobre Serviço), da reforma tributária é aca

que émunicipal, na cesta do bar com os problemas PrO-
IVA Estadual. vocados no caso do ICMS.

Segundo o secretário,
poderá ser ampliada a base
de impostos que são repas
sados aos estados e muni

cípios.O que não signífica
que aumentará o valor dos
repasses. O secretário expli
cou que a intenção é atender
,a gueixa .de prefeitos e

governadores, que acusam o

governo de só promover

.

Continuamos nossa "garimpada" peLos úLtimos saLdos de verão, mas não deixando de Lado
os achados para a meia estação.
Acessórios charmosos e caLçados divertidos também estão na nossa Lista. Confira os

produtos imperdíveis desta edição!

DIVUL. ÃO

Bernard Appy, que falou aos prefeitos reunidos na Marcha

tI Im�llluf lU 1IIIUlIli

Calça Titu's tamanho 46.
Bijuterias, acessórios e roupas
(do 44 ao48).
10% desc. à vista, com
parcelamento no cheque.
Aceita cartões Visa e Master.

e, Na Sapo Cururu,
Rua Barão do Rio Branco, 411
Fone 3274-8715

o imposto possui 27

legislações, uma em cada
Estado, e mais de 40 alí

quotas diferentes. Pelas esti
mativas do secretário, os Es
tados deixam de arre-cadar
pelo menos R$ 25 bilhõe�
em conseqüência da "gueml1
físcal't..fruto da disputa dos
Estados por investidores.

,
(Agência Brasil)

Hl1lflliliUlI IIIflllllIhll III I tUnNIIIIlIIIIW��IWll5mu�IIIIIII!lI�IIIIII.111 filii
Saldos de Verão &
aCnddC)s CJG

• Na Belle Bijoux by Mizaky,
Av. Mal. Deodoro, 739
Fone 3275-2803

Casaco moleton Hot Wheels e cal
moleton Malwee, com sapatênis
Pimpolho.
Conjunto moleton Moranguinho com

sapatênis Sonho de Criança,
10% desc. à vista. Aceita todos os

cartões e cheques.

Superdicas .' '... '>'_._, d' ,. ·;.Q:i.if;;••i,,"\\ Cuidados com sua biJuteria folheada

'\'I Pode ficar amarelada tanto em contato com � �ElI: ��pP��acom.I íd ão do ambiente. Neste caso, é necessana
\ ���daU�O específico para limpeza de peças e':,1 prata ou dourado.

,

Produto disponível para venda na loja Belle BI/DUX.
��!>I�ôl>

·"!j.'�I1fk _1In:I$I;il�m!I"Ii\\\!� "

.

\ I, ,. b ,. ..
,

.

Salopete com Iycra e

Macacão com lycra
10% desc. à vista ou crediário em 1 + 3.
• Na Moda Homem Moda Mulher
Rua Walter Marquardt, 1060 (em frente a

prefeitura) - Fone 3273-2127
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:NCONTRO: LHS E LULA FICARAM DOIS ANOS SEM CONVERSA( .

Lula se comprometeu
em dar solução a pleitos
Umexemplo é
o financiamento

- do Badesc cortadas
pelo BNDES

THAís VICTER
BRASíLIA

Pouco mais de uma hora
foi o tempo que durou O

encontro reservado entre o

presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e o governador Luiz
Henrique da Silveira. Depois
de mais de dois anos sem

conversarem reservadamen
te, Lula recebeu LHS em seu

gabinete no Palácio do
Planalto, na última quinta
feira, em Brasília'. Embora o

assunto principal tenha sido
o Besc, o governador catari
nense aproveitou para refazer
o pedido ao presidente para
Glue a Petrobrás contribua

para o Fundo Social e para decisão", afirmou.
tratar de outros assuntos de PLEITOS - O ministro
"uma agenda que está enfar- Mantega, será a voz de
tada há muitos anos", disse comando para resolver esses
Luiz Henrique. pleitos que LHS havia tra-

Nas aída do encontro, tado com o ex-ministro Antô
LHS declarou que o Governo nio Palocci. A esperança do
Federal se dispõe a manter o governador é que agora seus

Besc federalizado, rernune- pedidos sejam atendidos.
rando o Estado pelos ativos "Não se trata de buscar
que tem no banco. Segundo bilhões do Governo Federal,
ele, na próxima semana, após mas de obtermos o reconhe
o retomo do ministro da cimento de direitos que te

Fazenda, Guido Mantega, ao mos", considerou.
país, o presidente determina- Otimista, Luiz Henrique
rá que o ministro agende en- a�redita "que com a demons
contra com integrantes do tração de boa vontade do pre
Governo do Estado para uma sidente Lula todos os nossos

definição final e rápida do pleitos vão se desenfartar,
assunto. Luiz Henrique, que como, por exemplo, as linhas
não recebeu qualquer sinali- de financiamento ao Badesc
zação sobre qual instituição cortadas pelo BNDES em

financeira cobrirá os R$ 210 março de 2005". Segundo ele,
milhões da conta-salário do desde aquela época, o

Besc, considerou que resolver BNDES opera com os bancos
a situação do banco passa por de desenvolvimento esta

uma decisão política. "Por isso�: duais, exceto com <? de Santa
vim ao presidente, pedir esta \' Catarina.

. t.

Catannense participa da maior feira
de mídia eletrônica do mun�o
FLORIANÓPOLIS

Começa neste sábado em

Las Vegas, nos Estados
Unidos, a maior feira de
�ídia eletrônica do mundo.
O NAB 2007 é promovido
pelaNational Association of
:Broadcasters (Associação'
Nacional de Radiodifusão
norte-americana) e reúne

profissionais de TV, cornu
nicação via satélite, rádio,

. internet; tecnologia de áudio
e vídeo. Para a presi-dente
da Acaert (Associação
Catarinense de Emissoras de
Rádio e Televisão), Marise
Hartke, que participará do
NAB· 2007, a feira é uma

oportunidade de apren
dizado.

"Vamos lá para conhecer
novas tecnologias. Nosso

. objetivo é acompanhar de

perto essas novidades, ver
sua aplicabilidade no nosso

negócio e de que maneira
vamos implantá-las dentro do
novo sistema de TV Digital
e do Rádio Digital que vai

surgir no Brasil", explica
Marise. O diretor da Central
de Comunicação, Adriano
Kalil, e o diretor da sucursal

DIVULGAÇÃO CNRjACAERT

Marise destaca a importância de conhecer as novidades tecnológicas
da empresa em Brasília,
Alberto Moreira Rosa Neto,
também irão ao NAB.

Serão mais 100 mil pes
soas, de 1.400 empresas e 130

países participantes. Entre os

grandes nomes mundiais do
mercado de mídia eletrônica
que desfilarão na feira estão

Sony, Microsoft, Google,
Amazon, My Space e Direc
TV. A delegação brasileira
\

terá cerca de 400 integrantes
- engenheiros, radiodifu
sores, produtores indepen
dentes, jornalistas, autorida
des, advogados e represen
tantes do setor multimídia.
Cerca de .1.600 expositores
vão mostrar aos visitantes as

novidades tecnológicas para
o setor. O NAB 2007 se es

tende até a próxima quinta
feira, dia 19. (CNR/ADI)

Pelo Estado
PT elogia Lula por não discriminar se t,

A bancada do Pf catarinense fez registro de parabéns ontem ao presidente Lula
r-lpor "compreender a importância de Santa Catarina e não discriminar o Estado,
apesar do histórico das atitudes do governador Luiz Henrique da Silveira". Depois
de reafirmar as divergências políticas entre o governador e o Pf, sem mencioná-las,
o texto destaca a disposição da bancada e da senadora Ideli Salvatti em garantir. ,

recursos federais - já contemplados no PAC - para solucionar gargalhos de infra- 111,
estrutura no Estado. E finaliza com a opinião do líder, deputado Pedro Baldíssera tj
de que a relação com a bancada petista "depende apenas das opções políticas e ad
ministrativas adotadas pelo governador". Tanto quanto bem escrita, a nota é astuta'mEm leitura isolada, poderia indicar que o time do "esforço" para superar mágoas,

.

eleitorais, proposto por Lula ao PMDB nacional, ganha adeptos em Santa Catarina. J
Mas, combinada com o balanço que a mesma bancada fez da reforma administra
tiva, projetando aumento do custo da: "máquina estatal" em R$ 25 milhões ao ano
e qualificando a descentralização como "projeto partidário de poder custeado pelo)
dinheiro público", não passa de uma declaração de impedimento. ,b

muita á ua vai rol r
Para o senador Neuto de Conto, que durante a

semana acompanhou amovimentação do PMDB
em tomo de Lula, o cenário dapróxíma disputa
presidencial será definido com a tal da reforma
política, adiada há pelo menos 15 anos. Ele
apresentou requerimento, que deve ser votado nos
próximos dias, para criar no Senado uma comissão
temporária dedicada ao tema. "Averdade é que hoje

<, a sociedade está clamando por esta reforma", anima
se. Inclusive antes de reinventar discussões como a

do parlamentarismo - reintroduzida por Collor e
ecoada por Lula -, aconselha o catarinense, o País
terá de fortalecer os partidos com definições sobre
'fidelidade, verticalização e cláusula de barreira.
De Conto defende, por exemplo, que coligações
só deveriam ser permitidas no segundo turno das
eleições. Se é que os brasileiros queirammanter o

segundo turno, claro.
'

sexta 13
Jakkson Zanco/Secom

Para a sorte de alguns e azar de outros. Assim foi a
sexta,13 àsmargens doMampituba Primeiro que
dezenas de autoridades tiveram de desembarcar

.

�
do palanque de inauguração da ponte. Nem
adiantou cara feia, porque o palco começava a '

ceder. Segundo que entre osmais aplaudidos
estavam os ex-governadores Germano Rigotto
e PauloAfonsoVieira. Leonel Pavan, o terceiro
da foto, não conseguiu sequer cumprimentar a
tucana YedaCrusius. Ela não apareceu. De briga
com o vice PauloAfonso Feijó (DEM), enviou para
representá-la o secretário de Relações Institucionais,
Celso Bernardi, que é do PP. E o povo vaiou a
Prefeitura de Torres que não conseguiu os R$ 600
mil para a pavimentação do acesso.

Assessoria coletiva
A propósito de nota veiculada ontem na

Coluna Pelo Estado, o PI' informa que a as

sessoria coletiva da bancada na Alesc pas-
.
sou por reestruturação e, há dois dias, conta
com a jornalista Lísandréa Costa. Além das
qualidades pessoais, a assessora agrega a

experiência domandato deDionei Silva.

Até na mentira
Paulo Bornhausen diz que seu partido é
"solidário ao governador Luiz Henrique
inclusive nas mentiras". No caso, para ou

virmentiras, claro. Referia-se às promessas
de Lula de que vai atender os pleitos catari
nenses.O deputado acha que só a situação
do Besc será resolvida, porque justamente
trata de um problema que é mais do Go
verno Federal do que do Estado.

Memória recorrente
Como no primeiromandato de LHS, o pp
segue apostando que, alguma hora, o go
verno do peemedebista vai deixar de pa-

..

gar os salários em dia. Como ocorreu no
de Paulo Afonso.

.

Votoaberto
O presidente da Fecam, José Nilton Sche
ffer, determinado a evitar maior qüipro
quó com os cinco deputados federais que .'

votaram contra a Emenda 187 ofereceu o
site da entidade para divulgar as justificá- .

tivas dosmesmos. PauloBornhausen insis- •

te que não há explicação: a relatora petista 1
Fátima Bezerra recomendou pela constitu- 1

cionalidade do destaque. E observa que OS'-'
governistas não contavam com a votaçãorí
nominal, que os deixou expostos. JC

�_ssociação dos Diários do Interior_" ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BALDISSARELU, COM COLABORAÇÃO DE KARlNA MANARlM/CRICIÚMA E_ PATRICIA GOMESlFlORIANÚPOllS.

Associados: AGazela - 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 O Iguassu - Município Dia-a-dia - Notísul
- OAtlântico - Jornal Perfil- O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna -Tríbuna Catarínense- Voz Regional

Associação dos Diários do Interior
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D ��ORREIODOPOVO
r"

� �RRICANE: PF PRENDE 24 LlGAD9S À MÁFIA DOS CAÇA-NíQUEIS
! .

Ex-presidente do TRF

tstá entre os detidos
I CUSTÓDIO COIMBRA

I
t ,Qirigentes do

� 'Oarnaval I

o d� Rio de Janeiro

I)
•

timbém foram presos

� �Ia Polícia Federal

Operação Hurricane reali
z da pela Polícia Federal

pendeu ontem autoridades

dh]ustiça, da própria PF e do'

datnaval do Rio de Janeiro
. I

s�speitas de envolvimento em
€�q�ema de exploração de

j!gds ilegais, principalmente
ijnJos e caça-níqueis.

.

! Foram preso� o ex-vic�
esidente do Tnbunal Regi� .

anal Federal da 2ª Região,
J e&sembargador federal José
ijduardo Carreira Alvim;

9�t�os dois desembargadores;
.� p,ocurador regional da

�epÚblica
do Rio, João

ér�io Leal Pereira; o dele
db da.PF em Niterói (RJ),

. a;1os 'Pereira; e à delegada
1 da PF Susie Pinheiro, que

II

PANO
I'

PF prende suspeitos de envolvimento em esquema de exploração de jogos
atuava temporariamente
como corregedora-geral da
Agência NacionaI do
Petróleo.

Além deles, o presidente
da Liga Independente das
Escolas de Samba do Rio de'
Janeiro, Ailton Guimarães

Jorge, o capitão Guimarães; o
sobrinho Júlio Guimarães; o
presidente do 'conselho da

.

Liga e presidente de honra da

Beija-Flor, Aniz Abrahão

David, e Antonio Petrus Kalil,
o Turcão.

No total foram cumpridos
23 mandados de prisãono Rio
e um na Bahia. Até o

fechamento dessa edição, o

25º suspeito ainda está sendo
procurado. "A partir.dos
eventos de hoje (ontem), com
certeza, ocorrerão desdobra
mentos:', afirmou o diretor de
Inteligência da PF de
Brasília, Renato Porciúncula.

Linha Direta com ...

O Cliente

Única Apresenta'çào

.

i-:? Despreparo técnico e comportamental dos profissionais;

1:'1 � A prospecção de vendas no mercado competitivo;
© As operações de venda por telefone e Call Center;
© Preconceito no atendimento x empatia com o cliente;

(;;, A superação de metas e resultados;

I � Falta de o.bjet�idade, interes�e. atenção e gentileza;

I r;;, Desorganlzaçao de informações e processos;
;

�

.

I;; Dificuldades de rele clonamento com clientes;
',"'"

I
(); A venda no processo porta a porta;

"
Dia: 26 de Abril (Quinta-feira)
Horário' 20 h

I Duração To"m;dO Evento: 1h e 30mí"
. I .

: Local: Grande Teatro Scar
)
I APÍCJ! ngressos a venda no seguinte local: =.i!:-"t'i)�.

R: Ocfaviano Lombardi, nO 100
Czerniewicz - �(47) 3275 7024

(;) Dinamismo / Iniciativa;
c;,i, Flexibilidade I Negociação;
<,;;, Liderança / Motívaçâo;
Ó Organização / Planejamento;
�;) Relacionamento Interpessoaí:
(Q) Tomada de Decis.ões;
,Q) Visão Sistêmica do Atendimento;
© Controle do stress;

ç' Tolerância à Frustração.

Linha Direta com ... O Cliente

�ea!í2<:rçõO;

Valores de ingressos:
Nucleados

R$ 26,00 a unidade

Assocíodos Apevi-Acíjs
R$ 28.00 a unidade

Demais Interessados.

R$ 40.00 a unidade

CORREIO DO POVO
V!.<lJ«c�·�i!lH

Seres Humanos"
Sereshumauoséjjvia-rs.net

Contates para convenções e espetáculos:
Cel., (51)8422-7815

.. " ...............� •• _ ...<',.��,t" _. _ri'"

-
-

SEBRAE
-
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..• pào MUNDO .�,'

J

O presícente venezuelano Hugo Chávez ameaçou ocupar' ,
fábricas privadas de cimento se não atenderem às exigêncici:s ,
do governo de abastecer o marcado interno. Garantiu que se

o governo ocupar 'as indústrias de cimento seria possível
injetar recursos, baixar custos, fazê-Ias funcionar melhor e J
distribuir a produção na própria Venezuela. Apesar disso,
Chávez disse que o governo pretende respeitar sempre a iJ

indústria privada quando elas se submeterem à constituição, o
'à leis e interesses nacionais.

'. O déficit h.abitacional da Venezuela é maior que 1,8.Governo promete milhões de casa.s. Para o governo, grande parte desse déficit

respeitar 'sempre
.

se deve à !alta de mat�rial de c,?nstru�ão no país .. "� T
• , • . 'Venezuela nao pode permitir que as mdustrias tenham maior '

a Industna pnvada interesse em vender cimento no Caribe a preços 'í l
.

internacionais", avisou
Amaior produtora de cimento da Venezuela é a mexicana

Cemex, com 4,3 milhões de toneladas métricas de clincker, t

principal matéria-prima do cimento. Este número re-presenta '�

-

aproximadamente metade da capacidade industrial do país. 1
o )

Chávez ameaça
. ocupar fábricas
de cimento da
Venezuela·

:·1

TECNOLOGIA Taiwan desenvolveu e testou com sucesso um

minitrem propulsado porcélulas combustíveis de hidrogênio. É
o primeiro deste tipo do mundo e não emite gases poluentes,
representando um grande avanço no uso de energia que não

. prejudica o meio ambiente.

Na Geladeira
Uma criança sueca de

quatro anos foi presa
dentro da geladeira pelo pai
na cidade de Sundsvall,
Suécia: A menina foi salva

, pela mãe, que. a encontrou
com uma temperatura
corpórea de 28° C. O pai,

.

que não é �yeco, fOi
condenado por majls-
tratos. ; .

REAÇÃO Deputados íraqulanos realizaram ontem sessão
extraordinária para dernonstrar indignação e condenar o atentado
suicida da AI Qaeda contra o Parlamento, na qulnta-telra, que
matou um parlamentar. A sess�f. foi classificada corno "um
desfio ao terrorismo". ,

, .

EX-AGENTE. PRESO O ex-agente do FBI, Robert Levinson, está
sendo mantido preso por autoridades do Irã. Diplomatas temem
que o caso marque uma nova onda de detenções envolvendo os

EUA, Grã-Bretanha e o Irã, que começou com a prisão de cinco
. ,

iranianos no Iraque ..

·Interferência
Parlamento da Rússia

..,.
acusou ontem •• Os Estados

Unido� deajudarem.a
\treinar grupo? .•, políticos
",fqdicais .

- "Outr9 Rússia" -

;: que ameaçafiânj a
-estabücade do país meses

;:2 antes. das eleicõés
'

.

.

legislativas ,�.presidenciais.
o" ':·:··'::·-·.':t>,'-;

Mais dois'soldados da Otan
morrem ontem no
Afeganistão,; ele�ando para
11 o número de'militares
esíranqeirosmóríns no
país nessa semana,
Também ontem, um
helicóptero do coalizão
liderada pelos Estados
Unidos caiu no Sudoeste
de Cabul.

.

'ASSOCIAÇÃO HÜN�ÀR'A '8E JÀHAGUAOO SUL
&

GRUPO DE DANÇAS HÚNGARAS DUNÁNTÚL
PROMOVEM: Mortes

«r

5° JANTAR DANÇANTE HÚNGARO
. .

Data: 14 de abril.
Local: Parque Municipal de Eventos P�vilhão "If'

Jantar das 20:00 às 22:00
Balle animado pelabanda SANREMY' <

.Informações: 3376 - 0430

"E"'E-SE"" ,.EleE•.
Acete/e o ritmo·de suas cDnquistas
na Fellows' Idiomas.

Fellows' Language Schoolltda.® :

)
.

Novas turmas para
o período da manhã

e da tarde.

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

'}

3275-3475
I

.fenowsi�iomas.com.brAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Nasceu dia 30/03 a fofinha Clara Pinheiro Em pose para a coluna a gatinha Bruna Maicon Hugo Block completa hoje seus 13 Feliz aniversário Bruno Henrique A boneca Mariana Feltrin Schwartz
Woeltje. Filha de Carlos Ricardo e Julciane N. Pietrobelli Ruediger com 5 anos, anos. Atualmente está jogando futebol no Reeck que completou 2 anos dia completa 5 anos no próximo dia 19,e

Os pais estão super felizes com essa boneca! , filha de Fabrício e Georgiana Clube Beira Rio, batalhando por uma vaga no 11, recebendo os amiguinhos e recebe a homenagem cos pais Monise e
Futebol.Felicidades dos pais Gerson e Márcia abraços dos familiares Denny e toda a família "Te amamos muito"

Nascimentos Leonardo Marques de Lima Ana Julia Romano
Breno Malacarne Berthi

.

07/04
30/03 02/04 Vinicius Luís Lange Carlos Eduardo Gularte Souza
Luís Carlos Kneubühler Samuel Klabunde Eduarda Beltramini de Bem Jenifer Mahnke
Isabella Duccini Rodrigues Evelyn Naiani Pereira Allan Ycaro Nnunes Bento

Envie sua piadinha,Clara Pinheiro Kewen do Prado Griep 08/04
Lucas Bezerra Salvador Eduardo Padilha Sieves curiosidade ou ,

31/03 Emerson Tavares 05/04
João Pedro Veloso Caynã Pierre Martin Talía Cristina de Amaral 09/04 charadinha pra gente!

Eduardo Kolassa Eduardo Estefano Finta nosso e-mail:
01/04 03/04 Elias Moura Beatriz de Rezende Alves'

Isabela Frisch de Souza Thays Hornburg Vinicius Eduardo dos Santos

Victor Vinicius Ceply Erik Salla Koch 10/04
Vitor Guilherme Engelmann 06/04 Emanuele Luiza Marquadt
Clara Eduarda Ricardo 04/04 Mareio Felipe Ferraz Nathaly Marcarini

PÂGINAf,DA CRIANÇA

Veio para c pletar a família o lindo anjinho
Lucas de Mor es Siliprandi. Os pais Marcelo
e Patrícia são ló alegria. A família Correio do
Povo manda �� boas vindas e um super beijo

/ '

p*' ,

r--'",#-,1f'

, A mamãe Vilma e o papai Marcelo estão
muito contentes em comemorar o 10 mês

de vida do seu filho Manuel Carlos
Borges no próximo dia 16

Gustavo Henriq Silva completou 4 aninhas dia 9.
Parabéns dos paiS Luciano e Mara e do mano Felipe

\

, "
Bárbara RoberJa'Reinke comemorou 5
anos no dia 11. Quem manda um beijão
pra esta PFlhcesa são seus dindos Tia

C/stiane e Tio Marcelo
1 '

IJ'

O gatinho Eduardo da Silva Junior co�)3Jetou
6 anos dia 12. Os pais Lurdes e Andersà�
os ir.mãos Maria Isabelli e Juninho desejam,muita saúde e muitas alegrias '1

i
,

�
g
J
f'

,Ii

Participe do sorteio NICOlODEL4
Os participantes da "Página da criança" terão a oportunidade If

ganhar uma linda roupinha NICOlODELLI! O scrteíe é realizado tod
final de mês. Envie sua fotinho e não perca essa oportunidade

Fernanda Tribess Stricker completa hoje 4
aninhas. Os pais Fabio e Karina e os opas
Renilda e Hilário desejam felicidades. "Te

amamos muito"

L O V E W E A R

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



f Uma
vitrine. É

� , dessa forma
que o editor

Carlos Henrique
Schroeder categoriza o

livro "Contos
'

[araguaenses - Trinta
escritores. Trinta contos.

�Uma cidade". Com
lançamento programado
�ara a próxima quarta
leira, 18, a obra destaca o

trabalho de autores

\reconhecidos em Jaraguá
do Sul e também de
{iniciantes neste mundo da
'ficção.
\ Um conto, segundo o

dicionário de Língua
\Portuguesa, é a narração
falada ou escrita. História
ou historieta imaginadas.

I

O CORREIO DO POVO

Fábula. Para estudiosos,
ele tem como principais
características a extensão

reduzida, em comparação
aos romances, a fuga em

relação a análises e a

busca constante pela
tensão, ritmo e concisão.

Tudo isso, segundo
Schroeder, está na mais

nova vedete da Design
Editora. "Contos
Jaraguaenses", assim
como o nome indica, tem
como objetivo mostrar a

criatividade dos autores

quando o assunto é a

cidade onde vivem.

"Quando convidei cada
um deles a exigência foi
que o texto se passasse em

Jaraguá", explica:

O resultado final é 96

páginas e 30 narrativas.

Algumas delas com
enfoques contemporâneos,
intirnistas, nostálgicos,
outras com pitadas ácidas
ou bem-humoradas. No
final, o que os leitores vão
encontrar é a diversidade.
Parte disso é "Neblina",
de Hélio dos Santos. Nela,
o juiz de Direito diz: "Às
vezes é melhor não fazer
nada. Lenta, a dor passa,
assim como uma nuvem

pesada".
Além dessas palavras,

quem ler o livro pode se

deparar com as frases de
Denise Ravizzoni, quando

"E '1' "
em Xl 10

�
conta:

"Embora intensamente

quente durante as tardes
intermináveis, a cidade
amanhecia envolta em

bruma fresca". Ou ainda,
sesurpreender com a

intensidade do conto
,

"Domingo no Parque", de
Roberto Lanznaster.

Ao lado dos três, estão
ainda outros 27 contistas.

Eles participam, na
quarta-feira, do
lançamento oficial do
livro que acontece a

partir das 19h30 no

Museu Weg, em Jaraguá
do Sul. Junto, também
vai ser aberta a exposição
que leva o nome de
"Dois fotógrafos. Duas

,

visões. Uma cidade". As

fotografias de Chari e

,
.
,

Deslqn Editora lança, na
próxima semana, livro com

textos de 30 autores e, a

, exigência de explorar o
"mundo" jaraguaense sob

a forma de conto.

Lucio Sasse
ficam no local até o dia
6 de maio. Já a obra
"Contos Jaraguaenses"
pode ser encontrada nas

livrarias do Sul do Brasil

por R$ 20.

CONTOSJARAGUAENSES

,

t 1
Lançamento: '�

quarta-feira, 18
Local: Museu Weg
Horário: 19h30

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, � ,

G��� , MIRIM' :" l ;

ParqllJ de Exposlçôes '., :

Per:f�itp Manoel de Aguiar .

t �eira tie:Ponta d� Estoque
6 ��8 qe tulho

"

,
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• ANIVERSÁRIOS .

�

Vereador pede isenção de tarifa de ônibus para idosos

Vários pedidos dos então vereadores foram aprovados pela Câmara no

começo do mês de abril de 1987, segunda matéria, do Correio do Povo,
na edição de tI a 1] de abril. O líder do governo na'época, Almiro 'c,
Antunes Farias, havlasoâcitaco estudos para a implantação de

, lombadas na .Rua AntÔnio C. Ferreira e na Rua Padre ,Albertó Jacobs
para conter o excesso de velocidade. Marino Verdi Lenzí reivindicou a

recuperação e alargamento na Rua João Braga Lopes.
Também naquela sessão, Gustavo Mathedi,apresentou pedido de,

grande alcance socíal. O veteadordeseiava que se estudasse junto a

Viação Canarinho, a isenção.do panamerao de nansporte coletivoaos
idosos acima, de 6.5 anos, corno forma de amparar aqueles que já '

muito contribuíram para o progresso do município. (co�ti�úa)

• O CLIC DO LEITOR• O DIA DE HOJE
o

Mande sua foto para o Extra:
extra@0C'orreiodopovo,c9m,br

� SANTO
,São Lamberto
'Santa Donina
São Préculó.
São Tibúrcio

�1955
México e EUA firmam acordo para
reduzir a entrada ilegal de
trabalhadores'mexeanos nos EUA
e ga�a�t"i,r o emprego temporárii�I�'iR cos Imigrante \\'\

}i,:; : iIt. •

O ministro da EduC'ãÇ'ãõ e Cultura:'
,

, Nei Braga, torna obrigatória a

prova de redação nos exames

supletivos.
Meio envergonhada, simpática cachorrinha Maia foi clicada pelo dono eJeitor

Sandro Butzke.�198.o
Depois de sete anos presa em

Montevidéu,• ªCus<KIli.de fi
�t atMdades te'rrorisíàs, a brasileirâ

'

Flávia Schilling/ide anos, é
libertada.

"

-Jantar
A Associação Húngara de

Jaraguá do Sul promove
hoje o 50 Jantar Húngaro,
no Pavilhão A do Parque de

Eventos, às 20 horas, O
ingresso no local custará
R$ 20,00.

�Almoço
O Departamento de
Futebol Amador do
Juventus convida para um

almoço que acontece hoje,
na Combat. Ingressos ao

valor de R$ 1,00. Haverá, "

música ao vivo. ' -:

�Festa
A Capela Santo
Expedito de
Guaramirim realiza

, amanhã a Festa do
Padroeiro que
contará com

cavalgada saindo
"da matriz às 8
horas.

�1988
Bomba mata 5 pessoas e deixa 17
feridos no atentado contra um

clube de militares americanos na

base da OTAN e,!!,l' Nápoles.

• PREVISÃO DO TEMPO
c

.'
"

Tempo nublado em Santa Catarina t
'
..

Sol com aumento de nuvens a partir da
tarde e chance de pancadas isoladas de
chuva no estado devido a influência de
áreas de instabilidade, que se formarão no

Rio Grande do Sul. Temperatura amena na

madrugada e em elevação à, tarde.
"'

..

d'
"

'

,

I" ,

"

LORIANÓPÓUS
MíN: 200! MÁ)(; 26°

,

"

� Jaraguá do Sul e Região

���E190C U ��:I�:oOC U
MÁX: 28° C MÁX: 280 C
Sol com pancadas de Sol cam pancadas de
chuva chuva

.1
'.

"
�.

,_ + '."f" .... -.:
.'

SEGUNDA' �
MíN: 20° C

du r

MÁX: 28° C
Chuvoso

TERÇA �'
MíN: 18° C ",'

MÁX: zs-c
Nublalilo ,

'

...
1.

'. ,

� Fases da lua
> "

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE � Leqendas

� C) Çf_) " ç:) �"
Ensoiarado Parcialmente N"blado Instável cnuvoso Iróvoada

nublado
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• NOVELAS
� GLOBO - 18H

O Profeta
Analu sente o perfume de Laura. Analu

conta para Sônia que conheceu o pai e
que não conseguiu entregar o mapa.
Ruth se recusa a vender o restante do

diário para Clóvis, pdls quer tê-lo em

suas mãos. Ruth anota a combinação'
do sofre e Wanda a flagra pegando o

dinheiro. Clóvis pede que Sabine

arrume uma parteira. Sabine conta

para Marcos e diz que seu filho está
vivo. Ruth ameaça contar os segredos
de Wanda. Clóvis dá o endereço para a

parteira e Sabine o descobre. Sônia vê
o jornal com o anúncio de seu

desaparecimento e uma matéria com a

volta do profeta. Sabine diz a Marcos

que descobrlu o endereço de Sônia.
Ruth escuta e avisa Clóvis que Marcos
está indo ao encontro de Sônia.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Mimi põe cartas e diz aMaria que Lance
está interessado em uma mulher bem
diferente dela. Gui gosta da idéia, mas
Arthur não se empolga. Clotilda

percebe que Gui fica nervosa por estar
ao lado dos dois, mas ela nega.
Morgana discute com Elizabeth,
quando ela diz que Último está vivo e

vai se vingar delas. Cândido esconde

Virginia no porão. Gui pede que Arthur

pense sobre a proposta de Lance.
Lance diz que está esperando uma

mulher que está cheia de dúvidas e Gui
estremece. Morgana tem certeza que
Último está morto. Tadeu diz a Ed que
vai pegarseu filho assim que ele nascer.

Virginia é levada, mas Lance, que a

planejou tudo, coloca-a em lugar
seguro. Cândido diz a Lance que vai
convencerArthur sobre seu projeto.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Marion conta que cobriu um cheque
sem fundo de Belisário. Antenor a

obriga a aceitar o dinheiro que gastou.
Marion vai embora, crente que agradou
Antenor. Antenor manda Ana Luisa
nunca mais contratar Marion e não
recomendá-Ia. Ana Luisa diz a Marion
que não pode indicá-Ia. Daniel se

preocupa quando Lucas diz que há
conflitos em uma área no exterior onde
o grupo constrói um resort. Sérgio
Otávio confirma para Marion que

. Antenor não a suporta. Fabiana pede
demissão. Antenor manda Rodrigo
entregar um cheque para Belisário e

avisar que não dará mais dinheiro a ele.
Daniel pede para ir no lugar de Rodrigo.
Tais procura Marion. Cássio vai
conversar com Lúcia. Daniel chega à
casa de Belisário.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Rosa diz a Eliana que sonhou que a

mulher que conheceu na praia queria
cortar os seus cabelos. Eliane nina
Rosa angustiada. Durante o jantar,
Freddy alfineta Xico. Pedro fica estar
recido ao se deparar com Isabela, que
se descontrola e sai correndo. Pedro
quer ir atrás dela, mas Bernardo o

impede e resolve ele mesmo buscar
Isabela. Bernardo tenta consolar
Isabela, mas ela o beija. Bernardo a

afasta, ela se desculpa e sai, deixando
o irmão do ex-namorado perturbado.
Leonardo topa ver todos os docu
mentos reunidos por Marcelo e Cléo
que indicam que Rosa é Drica.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Zaqueu conta a noticia de que Sovaco e

Miguel fuçlram. Jacson diz que eles
têm que tomar o Torto logo, antes que
Sovaco se encha de moral e parta pra
aventura. A imprensa cobre a saida 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,
Boris mostra o Torto para Madalena. Lá,
encontram Daniela, que acom-panha
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.

os resumos são de responsabilidade d�s emissoras

��NA FRENTE
Com a exibição das

audições do programa
ídolos em Salvador, o SBT
venceu a novela Luz do
Sol da Record na quarta
feira, 11. O reality show
teve média de 11 pontos,
com pico de 15, enquanto
a Record mareou média
de 9 pontos. A boa
audiência da emissora de
Silvio Santos também
elevou os índices do SST
Brasil que começou em

seguida ao ídolos e bateu
seu recorde de 8 pontos
no Ibope.
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��MOTIVO ��PAPAI?
Leonardo DiCaprio vai ser pai.
Segundo o site Contact Musih
amigos da namorada do ato[1:'
a modelo israelense Bar ;�

'.

De acordo com o colunista
Bruno Astuto, do jornal "O
Dia", Dado Dolabella e

Luana Piovani estão juntos
de novo. Depois Be receber
uma carta apaixonada
escrita pelo ator, Luana teria
se rendido mais uma vez ao

charme de Dado. Os dois,
que começaram a namorar

em junho de 2006,
terminaram o

relacionamento no início de
fevereiro deste ano e

passaram o carnaval
.

solteiros.

Rafaeli, garantiram que ela
está grávida. As fontes .

,

afirmaram ainda que o casahi
que namora há mais de um ;.'

ano, está muito feliz com a ;,
notícia de seu primeiro fllhOlle)
O site Female First afirma, :; i

ainda, que a boa notícia veid-iC
logo depois que o ator pediu�1
a modelo em casamento, � t
com uma festa de noivado :;-'
secreta em Tel Aviv. :!l

, I ,..

II

:;,8�
Mande sua piada para o Extr'!ll.
extra@ocorreiodopovo.com·9�• DIVIRTA-SE• SUDOKU

Qual é?
Em uma praia havia um bando de surfistas. Um se aproximou e disse:
- Qual é?
Um outro responde rápido:
- Qual é?

tlepois de quase um minuto de silêncio absoluto, um terceiro surfista s.e
aproxima dos dois e diz:

. - Qual é?
- Qual é? - Responde a dupla.
Depois de mais silêncio, um quarto surfista vai chegando e fala:
- E aí, meu?
Os outros três se olham com ironia e um deles diz:
- Ih, Ó o cara ... Nem bem chegou e já vai cortando o assunto.,

:-tI'

'.1

...
•Segredo

O cara finalmente conseguiu convencer a garota mais gostosa do bairro a .'; i
sair com ele'. Quando eles entraram no carro, a gata foi colocar o cinto de
segurança e deixou escapar um sonoro peido. ;:
- Me desculpe. - disse ela, constrangida - Eu espero que isso fique só entre:';

ni'
dois ...

· ,.:;
- o sei não! - disse o rapaz, abrindo a janela - Se você não se importa, ell':

.

pr iro que se espalhe um pouco!. ':1
-'i .. r':i

SOBRE O JOGO

É um jogo de lógica

,!Jito
simples e

ciante. O objetivo
preencher um

quadrado 9x9 com

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

pode repetir
números em cada
quacrado de 3x3.

.: .....

•. SOlUÇÃO

SOBRE, O SUDOKU
A palavra Sudoku signmca "número sozinho" em laponês,n 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 lornal 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

• HORÓSCOPO
" \í"

Áries 2Ó/3 a 20/4
Sua serenidade e seu silêncio estão aí, em você,
em algum lugar embaixo de sua lã, carneirinho ...

É só procurar com vontade que você vai
encontrar, Parece que a barulheira nunca vai parar? .

Pois é, você está em mudança: camadas e

camadas internas se revolvem, processando
emoções, pensamentos, desejos, pirações, idéias
bacanas ...

Câncer 21/6 a 21/7
Pode ser bem do jeitinho que você está
querendo. Já procurou a pessoa em questão?
Derrame sua poesia e vão escorregar direto nos

seus braços. Não é só você que se derrete com

o calor do afeto, que fantasia e idealiza
momentos de sonho e paixão ... Você tem
paciência para esperar, mas, puxa, o dia está
tão bom pra namorar!

Libra 23/9 a 22/10
Está certo que você gosta de tudo bem alinhado
e bonitinho, mas não dá pra exigir simetria no

mundo interior. Nesse território de constante

movimento, as coisas se espalham, se
aproximam, se escondem umas das outras e até
desaparecem por um tempo; depois voltam,
fazem casquinhas, fazem rir e chorar. Aceite o

seu jeito, curta o seu embalo,

Capricórnio 22/12, a 21/1
.

:�
Pois é, sempre esteve ali e você não havia vist��
Tentaram lhe avisar, mas sabe como é, quand.o�'
você se fecha atrás dos muros, não há quem':',
consiga entrar em seu site. Talvez você' <
precisasse de mais tempo ... Capricornianos ,

"

são tão atentos a tudo, por que será que às ';
vezes esquecem de prestar atenção em si

,. �.
mesmos? ó·.....

'. ,.�

Leão 22/7 a 22/8
Há várias maneiras de saber se correspondem
aos seus sentimentos. Quê? Ora, ninguém pode
lhe dizer, só você, que está vivendo a situação,

. sensos e sentidos à flor dos pêlos, é que pode
descobrir. Ponha seus talentos em ação.
Abordagens criativas despertam reações

• interessantes até mesmo nos mais
desinteressadas.

Escorpião 23/10 a 21/11
Será que não é o excesso de demandas externas
que anda abalando o seu astral? Trate-se com

carinho, escorpiãozinho. Sim, claro, você é
fortão e dá conta de qualquer parada, ninguém
duvida disso. Mas também é supersensivel,
milhares de acontecimentos rolando o tempo
todo no seu labiríntico mundo interior. Não se

esqueça de si.

Aquário 21/1 a 18/2 {l-'C,
Você acha que não precisa dizer coisa alguma,.;
que as pessoas têm que entender e ... Mas, Cér;
entre nós, aquariano, sendo você um ser um �.:.
tanto fora dos padrões comuns, fica um

.._,'

bocado difícil adivinhar o que se passa com '::ii.
você. Um papo aberto versando sobre .;ti�
emoções não tira pedaço, Um abraço pode sér'�<
um bom começo. . '1

Touro 21/4 a 20/5"
Reciclagem é a palavra. Não só porque você
está se preparando para aniversariar e-nascer
de novo, mas também pela urgência e

importância de resgatar certas coisas que
andam mofando no fundo de seus armários e

de dar a elas um novo jeito e função ... Ou então
deletar de vez. Fantasmas assombrando a sua

vida? Xá, sai pra lá! Nunca mais.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Geminianos estão sempre cheios de novas

informações e de idéias excnantes para ocupar
seu tempo livre (haha, que tempo livre?!). Além
do horizonte, duas mil e duas possibilidades,
peripécias mirabolantes, a grande averitura.
Bem que você poderia escrever um 'conto, um

.
romance, convidar alguém para entrar pra
história ...

Peixes 19/2 a 19/3Virgem 23/8 a 22/9
É apenas urna visão diferente, não estão contra
as suas idéias. E podem trazer uma verdadeira

contribuição para seus planos. Pare um

pouquinho pra ouvir, deixe a pessoa exportado o

pensamento. Apesar de você saber muita coisa, o
espírito humano sempre pode surpreender. Se
você é uma caixa de surpresas pra si mesmo, o

que dizer do misterioso outro ser?

Sagitário 22/11 a 21/12
Meio mexido? Totalmente? Bem, não dá pra
reclamar de tédio e falta do que fazer. Se andava
com preguiça de resolver certas coísas.taçora
vai ter que sé sacudir. Ou será que, mesmo

,

depois de ver tudo o que está vendo, das fichas
imensas que caíram na sua cabeça, fazendo
muito barulho e quebrando antigos conceitos,
vai deixar tudo como está?

-,

,�"t I

Os sete mares que se preparem, hoje você vai �
vestir sua capa de flav�gador e circular por N i

praias e ilhas, encnl1tiar outros de sua espécie ,6
até outros peixes que não tem nada a ver com

11

você. Leve junto sua vitrolinha e, ao som de
muita bossa, etetue trocas emocionais, mentai�
etc. e tais. Siga sua bússola e o fim de semana,
está garantido. ., I
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I

POLICIAIS FEMININOS
Como a coluna é demo
crática e segundo uma
recente pesquisa, a mais
lida da região, recebo
sugestões, críticas e até

perguntas. Um questio
namento que recebi através
de vários e-mails nessa

semana (posso passar cópias
de todos os e-rnails que
recebi) é o seguinte: qual é
a verdadeira função das

policiais no trânsito em

Jaraguá? Sim, por que além
de ficarem atrás muros,
dentro de carro e

"escondidas" entre árvores
e postes aplicando multas,
nunca foram vistas

orientando os motoristas.
Está todo mu ndo

indignad: �: ierendo saber!
E vejam, �" quero resposta,
só isso, nenhum tipo de

repreensão, do contrário

darei também resposta a
'

altura. Pode ser? É nosso

'

direito. O espaço está

reservado! Por favor, só não

se estendam, no máximo, a
mesma quantidade de
caracteres que escrevi. Com
a palavra! Valeu?

DICA DE SÁBADO
Comer aquela feijoada do
chef Julmir Rozza.

DISCOTHEQUE
No próximo dia 21 de abril,
os empresários e irmãos

Marciano e Lene
Demeterko - que já
comandam loja em Rio do
Sul - inauguram no

,

Shopping Breithaupt, com
a presença do ator Global
Ícaro Silva e Luka Ribeiro,
a Discotheque. A loja terá

grifes exclusivas como:
Osmoze e Six One. '

i

COLA GRAU
Ontem a nossa querida
amiga Juliana Seibt colou
grau ao se formar no curso
de Arquitetura e

Urbanismo pela Unerj.
Hoje festeja com amigos e

familiares a formatura com

festadaquelas no Clube
Atlético Baependi.

MIMO
Para os apaixonados por
celular, saiu mais uma
novidade no mercado.
A Gradiente lançou o

GC�300, ele tem apenas
69 g. O modelo apresenta
design moderno em

formato flip, com câmera

digital VGA e display'
interno de 65 mil cores.
Custa em tomo de 350
reais. Cabe no bolso!

')OCIAL
------------------------�
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, ,

Por Moa Goncalves
:>

',. )

guá do Sul - Idade: 17 anos - Agência: Catarina Modelos

TURMA DA UVA
Na última quinta-feira (12), os amigos da turma da Velha
Guarda, que se reúnem todas as manhãs, há mais de dez anos
na LanchoneteTrilâo, onde tomam o tradicional cafezinho e

tratam de assuntos, que algumas vezes chegam a influenciar
I no destino da cidade, alugaram um ônibus e foram a

Florianópolis cumprir uma extensa agenda de compromissos.
Entre a comitiva de 23 pessoas, estavam: Nelson Tarnowski,
'N,€lson Klitzke, Bubi Hertel. No programa, além do almoço
num chique restaurante da Joaquina, o passeio na Lagoa da

Conceição e [urerê Internacional, eles visitaram a Assembléia
Legislativa, O passeio foi liderado pelo empresário Adernar
Duwe, que prometeu enão cumpriu, como ápice da viagem, o
encontro e o cafezinho no gabinete do governador Luiz
Henrique.

"

Os empresários Elsio e Rose do ( Consórcio.União) ,

cornemnrarn neste domingo 15/04 aniversário de éàsarnento

• "rE COf�TEU

O meu amigo Scot Mata - garoto sangue bom, err
breve, muito em breve - faz seu primeiro carimbo
no passaporte: até final de ano afivela malas e vai
se aventurar pela terra do Tio Sam.
**

É bem neste sábado (14) que acontece o primeiro
carreteiro para promover o futebol de Base do,
Juvernus. Comandado por Tato Branco, será na

Combat, a partir das 10 horas. O preço,do convite
é H$ 1,00. Isso mesmo, um real!
**

"

Hoje à tarde, a partir das 17 horas, tem festa Start
Up 2007, no Sitio do Tio Moa, em nereu Ramos.
Quem promove o babado são os Calouros da'
Fatej. Concentração e saída rio Posto Marcolla.
**

O vereador Pedro Garcia, indignado com a"

péssima campanha do Moleque Iravesso no '

seçundoturno do Campeonato Catarinerse" .�" por
já ter adquirido em tempos idos, bagagem na

função de técnico do time do Estrela de Nereu
Ramos, está falando aos quatro cantos da cidade,
que está à disposição e tem cancha para dirigiF�o
time do Juventus. Com a palavra, "seu" Lia Tironl
**

Hoje a noite na Combat, com a presença da
gatíssima OJ Ale Rauen, a primeira Festa do

Champanhe da casa noturna.
**

_1IIIIíU�.

�belll erte

As bellssirnas irmãs, Suelen e Noely Lescowizc
embelezam a coluna deste sábado,

"Liderança não tem a ver com gerência ou

com o que você faz. Tem a ver com quem
você é".
James Hunter, autor do best-seller
O Monge e o executivo.
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