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LIGA FUTSAL

Malwee enfrenta
o. vice-líder
fora de casa

Hoje, às 18h15, os
jaraguaenses buscam a

reabilitação na Liga Futsal
contra o Minas, em Belo
Horizonte (MG). Leco
acredita em um jogo de alto
nível e diz que a equipe está
melhor preparada para a

vitória. O jogo terá
a

transmissão da SporTV. • a

FERIADO

Tiradentes é

pouco lembrado
na cidade

Apesar. da importância
histórica, o Dia de

Tiradentes, comemorado
hoje, é pouco lembrado na

região. Ele é o herói da
inconfidência mineira • 5

Ninra confirmàda secretária
CESAR JUNKES/C P
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O govern�dor Luís Henrique ainda não oficializou a nomeação, mas já comunicou o cotando tucano no Estado e a própria Niura da decisão

ENTREVISTA

Felipe Voigt
fala das ações
de governo .4

1310MÁXIMA

Dla de sol com algumas
nuvens e névoa ao

amanhecer. Noite com

poucas nuvens.• 86
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OPINIAO

Novo horízonte
A assinatura de um con-

. trato no valor de R$ 100
milhões para a construção de
um novo terminal de cargas
na Bahia da Babitonga, no
dia 17 demaio, será ummarco

na completa mudança do

perfil portuário da Região
Norte. A Região praticamen-

.

te ganha mais um porto, ao
mesmo tempo em que o Gru

po Batistella constrói o Porto
de Itapoá, na diyisa com o

Estado do Paraná.
O anúncio das obras na

Babitonga foi feito esta

semana pelo governador em
São Francisco do Sul, após
reunião com diretores da

empresa espanhola Draga
dos, que fará o investimento.

O negócio foi prospectado
pela comitiva catarinense

liderada pelo governador que
esteve emmarço deste ano na

Um novo projeto: a
construção de uma
rodovia paralela à BR-
280, que liga Jaraguá do
Sul a São Francisco do
Sul"

Europa. Em um ano, o Porto
de São Francisco já terá um

significative incremento na

movimentação de cargas e, no
máximo em dois anos, estará

com sua capacidade de

operação duplicada. É o que
diz Luiz Henrique.

Mas a grande notícia para
o Vale do Itapocu é de que
foi entregue aos diretores da

Dragados a proposta de um

novo projeto: a construção de
uma rodovia paralela à BR-

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

I
280, que

lil'
a Jaraguá do Sul

a São Fraí cisco do Sul. O

governado propõe a implan
tação de uma via paralela à

existente, pedagiada, por
onde passariam a circular os
caminhões de carga. A obra
facilitaria o escoamento da

produção e ainda desafogaria
o

trânsit,
da BR-280, con

sidera,da ,

oje um dos.maiores .

gargalo' do transpor te
rodoviário catarinense.

Se a estr�da sair e a

Infraero se sensibilizar

final, ente da necessidade
de a pliar tanto pista como
te nal (especialmente o de
ca as) do Aeroporto de

[oi ville, nossa região viverá
dentro de nomáximo 2 anos
um "boom" de desenvol
vimento. Agora, é torcer

ara tudo isso saiamesmo do

apel.

• ENTRE ASPAS
O ontem acabou. NãO tenho mágoa de nada e nem saudade de nada.
Vivo o hoje. Tenho alegria de viver, adoro a vida",
declafou a atriz Dercy Gonçalves, que está perto de completar 1 00 anos.

"O que aconteceutoi que, no final do século 19, principalmente no Nordeste, uma série
de áreas indígenas foram tomadas pelo Estado brasileiro, e as populações, decretadas
como nacionais. Entretanto, elas foram extintas no papel, oficial�ente, apesar de não
terem sido eliminadas fisicamente ou dizimadas do ponto de vist�kultural".
José Maurício Arruti, historiador, antropólogo e professor da UFF (Universidatle Federal Fluminense), sobre a

extinção de povos indígenas no Brasil.
.

• PONTO DE VISTA

Brasileiro acredita que a

Educação vai melhorar
A imprensa divulgou esta

semana os resultados da 88ª

Pesquisa CNT/Sensus, cujos
resultados servem como

parâmetro para importantes
discussões. Num momento

em que prevalece a descon

fiança quanto aos rumos do
Brasil em vários setores, os

resultados da pesquisa não

deixam de ser reveladores.
Conforme a divulgação,
53,5% dos brasileiros acredi
tam que a Educação vai
melhorar nos próximos seis

meses, enquanto 29% crêem

que não mudará e apenas
13,4% dizem que vai piorar.

Esse estudo foi realizado
pela Confederação Nacional
do Transporte e pela empresa
de pesquisa Sensus, demons
trando a opinião do brasileiro

.

sobre a realidade do país nos

últimos seis meses e suas

expectativas \para o próximo
semestre.

As respostas relativas à

Educação mostram que, no

último semestre, o ensino

melhorou na opinião de 36,3%
dos entrevistados, enquanto
29,8% disseram que houve

piora. Apesar disso, a pesquisa
comprova que o brasileiro
ainda nãb vê a educação
como principal problema a ser

resolvido.
Quando perguntados sobre

qual deve ser a prioridade do
governo, 16,7% dos eritrevis
tados citam a área como uma

das que precisam de atenção.
Educação ficou atrás 'de
emprego e tenda (26,3%),
saúde pública (25,7%) e

segurança pública (18,2%).
Conforme o levantamento,

.Carla Schreiner
.
Rettora da UNERJ - Centro
UriiversITário de Jaraguá do
Sul

atualmente, a régiâo Sudeste
é a que dá mais destaque ao

tema, corn 17,5%, seguida
pelo Nordeste, com 16,9%,
e pelo Sul, com 16,6%. No
Centro-Oeste, Educação é

prioridade para 14,2% da

população.
A pesquisa foi realizada

entre os dias 2 e 6 de abril e
foram entrevistadas 2.000

pessoas, de 136 municípios,
de 24 Estados brasileiros, nas.
cinco regiões do País, com
uma margem de erro de 3%

para mais ou para menos.

Não deixa de ser positivo
perceber que os brasileiros
acreditam na Educação
como um meio de trans

formação social e honrar esse
compromisso deve ser um

desafio de todas as. insti

tuíções de .ensino.
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• DOS BLOGS

Cargo inédito
Corre o rumor de

que o professor Mangabeira
Unger, da Universidade de
Harvard, seria candidato do

presidente Lula para um cargo
inédito, conquanto relevante.
Dizem tratar-se de um
ministério cuja denominação
há de ser ainda encontrada.
Algo assim como o ministério
do livre-pensar, ou do futuro.
Altamente estratégico.
Mangabeira é figura de grande
cultura,

I

é inegável, e até integra a

Academia de Artes e Ciências
dos Estados Unidos. Não
entenderia, porém, a escolha
do presidente à luz de outras
razões. Em primeiro lugar
porque Mangabeira militou
ativamente na vanguarda
do exército neo-udenista e

tucanizado que tanto se

empenhou para levar às cordas
o governo no final
do primeiro mandato de Lula.
De fato, em textos candentes,
Mangabeira advogou o

impeachment do presidente.
I

� blogdomino.bllg.ig.com.br

Desenvohiimentista
Há quatro anos, a consultoria
econômica LCA se prepara
para uma possível saída de seu

sócio-diretor Luciano
Coutinho, para o governo. Isso

quer dizer que não foi

surpresa? "Sim e não", disse
Cristian Andrei, diretor-geral
da LCA. "Nós nos preparamos
para a possibilidade de ele
assumir esse cargo, mas não
sabíamos que seria agora.
Acabaram de ficar prontos 2
mil folders da LCA com o

nome dele." Coutinho é
defensor da desoneração de
investimentos, com redução da

carga tributária no País. Na
quarta-feira foi confirmado
para a presidência do BNDES ..
Desenvolvimentista assumido é
formado em Economia pela
Universidade de São Paulo,
com doutorado pela
Universidade de Cornell, nos
EUA. "Ele tem uma formação
tecnológica, industrial e de
infra-estrutura, além de uma

experiência grande no mundo

empresarial."

, �bIOg.estadao.com.br/bIDg/cruz ,
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Gandulas garotos
Fabio Cannavaro.
eleito melhor jogador do
mundo pela Fifa e

campeão mundial na
Alemanha-2006, toi

3:
gandula na Copa do Mundo

'0
da Itália-1990. Outros tantos
ídolos do futebol também .

. atuaram como apanhadores ae IB

bola. Zidane, por exemplo.
Hoje, no Campeonato
Paulista, nenhum dos dois
teria essa oportunidade.
Primeiro pela restrição a

crianças neste trabalho.

Segundo, porque que a

Federação Paulista de Futebol
determinou que estudantes t�

universitárias de educação
física passam a fazer o

serviço. Nada contra as
'

universitárias, mas tudo isso ! I

acaba com o sonho de muitos si

meninos. Qualquer garoto das '1i

categorias de. base estaria,
. },

disposto a ser gandula IG
somente para ficar perto dos ;i
ídolos. Para elas,. isso com

certeza é mais diversão que
;n

trabalho. Aliás, é só diversão.
;lI
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�ed�ardo.Vieira@fOlha,com.br

.• Lourival Karsten
Administrador

O GOVERNO SABE
RESOLVER ALGUMA CRISE?

Muitas vezes, analisando

pontos de vista opostos, vim a

mudar radicalmente de opinião
a respeito de alguns assuntos.

Este certamente não é o

caso em relação ao governo
brasileiro e o exemplo mais
emblemático é o caos em que
está sendo transformado o

tráfego aéreo.

Algumas pessoas têm a

percepção de que os aviões por
serem o meio de transporte das
elites, podem ser relegados a um

segundo ou terceiro planos,
pois não afetam a vida da

população em geral.
Os aviões • em um país

continental como o nosso -

não são para turismo, mas

fundamentals para a exporta-
)

ção de muitos produtos e

cruciais para a administração
de empresas, pois pessoas

precisam viajar para fazer

negócios.
É verdade que existem

problemas com a aviação em

diversos lugares do mundo e

aviões podem ficar no solo
tanto por "ameaças terroristas

como por nevascas, furacões e

mesmo' greves e "operações
padrão" ou saturação do espaço
aéreo. Infelizmente já pude
experímentar ao vivo amaioria
destas situações, em outros

países, mas nada se compara ao

que estamos vívenciando no

Brasil.
Quando as pessoas preferem

enfrentar diversas horas de

. fJ

viagem de ônibus para poderem ib
ter um mínimo de certeza de

j
. £

que pos�am. cumpnr seus
B1

comprormssos, estamos acres'

centando mais um grande ônus; 5
, Iiina já enorme conta do "custo

Brasil". 32

Enquanto todos os países ao jb
redor do mundo lutam corn-,
unhas e dentes pelos turistas, i)
'nós os submetemos a um

exercício de paciência simples- A
mente inaceitável. Desta forma,
não existe "beleza natural" que
possa compensar o desconforto. )j

O governo simplesmente não 'fi
.

sabe como lidar com as manobras j£
de uma categoria que ainda tem .A

. subordínaçãomilitar. Parece que ;q
não aprenderam nem com sua ia
própria experiência. JJ

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1 ,680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail (DI
redação@9correiodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa 11

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

,1
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CONFIRMADO: TUCANOS FICAM COM VAGA MAIS COBiÇADA DO GOVERNO NA REGIÃO

Niura dos Santos retorna ao
\comando da SDR de Jaraguá

Suplente de senadora
confirma a indicação,
mas anúncio oficial
só deve sair segunda

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

C AR JUNKES/OCP

O CORREIO DO POVO; S

PSDB também vai
tentar reaver mandate
JARAGUÁ DO SUL

Os integrantes da execu

tiva municipal do PSDB se

reuniram ontem pela manhã
e decidiram que também vão

tentar reaver o mandato do
vereadorAfonso PiazeraNeto.
Na quinta-feira, o PT foi o

primeiro partido de Jaraguá
do Sul a formalizar o pedido
na Câmara de Vereadores.

No requerimento, entre
gue ao presidente da Casa,
Rudolfo Gesser, a sigla
solicita a perda dosmandatos
dos vereadores Jaime Negher
bon e [urandir Michels. Am
bos foram eleitos pelo partido,
mas se desfiliaram no ano,

passado. O PT pede ao presi
dente da Câmara que convo

que imediatamente os suplen
tes do partido para assumir as
duas vagas.

Os pedidos começam a ser
,

feitos por conta da inter-:

e pretação do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) de que os

mandatos dos parlamentares
pertencem ao partido e não

ao político eleito. Neste

raciocínio, vereadores que se

desfiliaram ou trocaram de

legenda devem devolver .0

mandato.

Segundo o presidente do
PSDB, vereador Eugênio
Garcia, o encaminhamento
deve ser dado já na próxima
semana. A intenção da sigla
é evitar que o atual secretário
de Urbanismo, Afonso Piazera

o martelo foi batido. A

segunda suplente de sena

dora, Niura Demarchi dos
Santos (PSDB), vai retomar

para o comando da Secretaria
de Desenvolvimento Regio
nal de Jaraguá do Sul. A
tucana disse ontem que foi
informada da decisão pelo
presidente estadual do par

tido, Dalírio Beber, em conta

to por telefone feito na última

segunda-feira, mas lembra

que a confirmação ainda é ex-

tra-oficial. Mesmo confirmada pela direção estadual do PSDB, Niura prefere aguardar anúncio oficial do governador

''A Secretaria é do PSDB

e, portanto, você será nomea

da, Estas foram as palavras do
presidente (Dalírio Beber).
Mas, de qualquer forma,
estou aguardando o pronun
ciamento do governador.
Oficialmente não fui infor

mada", declarou Niura, que
disputava a vaga com Carlos
Chíodiní, indicado pelo

. PMDB. A previsão é de que
o governador anuncie na

segunda-feira a lista oficial de

todos os secretários regionais.
Feito isto, os partidos da

coligação vão sentar para
tratar das nomeações para os

cargos de segundo e terceiro

escalões. Na SDR de Jaraguá
do Sul, além da vaga de

secretário, são outros dez car

gos, incluindo de diretor-ge
ral e gerentes, que devem ser

divididos seguindo a geografia
das umas. O PMDB deverá
ficar com quatro vagas, ó
PSDB com três, oDEM (PFL)

com duas e o PPS com uma.

A tendência, explica a

tucana, é que cada partido
trate da escolha dos nomes no
âmbito da microrregião, se

guindo as orientações das

respectivas direções esta

duais. "Todos os indicados
terão que ter uma visão

técnica, de entendimento da
área na qual vão, atuar, e

também política", comenta.
Ex-vereadora .e titular da

SDR nos primeiros três anos

Cobrança
Vereadores de Jaraguá do

Sul criticaram duramente a

abertura de edital, no valor
deR$ 1,5 milhão, para publi
cidade da Prefeitura. Se
dizem estarrecidos diante das

lamentações oficiais sobre a

falta de dinheiro 'para obras
e investimento nomunicípio.
"Parece que o prefeito e os

secretários estão brincando
de administração pública",
criticou Eugenio Garda
(PSDB).

Abatedouro
o projeto de reestru

turação do abatedouro mu

nicipal, no Garibaldi, não foi
aprovado pelo Ministério da
Agricultura pela falta de sala
para inspeção. Por isso, as

obras não têm data para

começar. "Esperamos que as

adequações comecem em

lllaio, mas vai depender do
lllinistério", disse o secretário
Amarildo Sarti.

.

,

Pama
O vereador Ronaldo Rau

lino (PTB) contou que esteve
recentemente no Pama e

encontrou o local vazio. Disse

que foi informado pelo aten

dente que, por falta de
médicos, os pacientes foram
mandados para a casa. Disse

que com R$ 1,5 milhão a

Prefeitura poderia resolver
muitos problemas na área de
saúde. "Poderia até construir

uma ponte para .melhorar o

trânsito", sugeriu.

Trânsito
Aos poucos, a população

vai se acostumando com as

mudanças no trânsito, mas

persistem as críticas e

desconfianças em relação às

melhorias prometidas. Os

problemas resultantes das

alterações continuam sem

solução. Semáforos escon

didos e outros que causam

confusão entre carros e

pedestres .

do governo anterior de Luiz

Henrique da Silveira

(PMDB) , Niura disse estar

"feliz por mais esta con

quista", que atribui aos tuca
nos e ao projeto de descentra

lização. Por conta da expe
riência anterior, acredita que
a responsabilidade se tw?a
maior e que os resultado(lde
vem ser melhores. "Será uma

oportunidade de acertar mais

que no primeiro mandato",
comentou.

MOSAICO

Presidente
O deputadofederalDjalma

Berger assumiu. na tarde .de

ontem, na Assembléia Legis
latíva, a presidência estadual
do PPSB emSantaCatarina.
Na mesma solenidade, to
mou posse a Comissão Exe
cutiva Estadual Provisó-ria,
que vai ttabalha.r na rees

truturação do partido.

Nem ai
Nem Berger nem o PSB

estão dando amínima para a

ameaça dos tucanos de rever
na Justiça os mandados dos

parlamentares que deixaram.
a legenda. A mesma rei

vindicação já foi feita àMesa
Diretora da Câmara dos

Deputados. Berger pode ficar
sem mandado e o PSB sem

deputado.

CESAR JUNKES/OGP
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Garcia: "Impedir que Piazera volte "u '31

Neto, volte a ocupar a vagqm5
na Câmara. Se quiser dü,put8.r,-,ob
a eleição do ano que vem ele O

I' deverá deixar o cargo debq
.

confiança na Prefeitura sei&:JbII
meses antes do pleito e poderá.125
reassumir a cadeira no Legis
lativo, hoje ocupada po::-
AdernarWinter (PSDB).

Piazera foi eleito em 200�
para o segundo mandato pelo
PSDB, mas se desfiliou n��
ano seguinte para evitar ser:�';j,,�

expulso do partido. Ele sofria!:.
processo no conselho de ética

por ter contrariada decisão daD"
sigla na eleição para pre;-sb
sidente da Câmara. "A Lei dqsO'"',�í .J

Partidos. é bem clara. No .

momento que o político deixp:-n
-:";,.'0:

o partido,' ele pel de õ'
�

,.rX8
mandato", ressaltou Garcia.

(CT)

DIVULGAÇÃO

Absurdo
Se não bastasse a

bobagem dos vereadores, o
prefeito de Governador
Celso Ramos, Anísio Ana
tólio Soares (PMDB) ,

sancionou a lei que regula
menta a farra do boi no

município, mascarada como
brincadeira do boi. A lei vai
de encontro à decisão do

Supremo Tribunal Federal.

Palestra
o professor ArmandoQuintanilla, do Instituto Tecnológico e

,.

de Estudos Superiores de Monterrey, México, faz palestras entr� fi
23 a 27 de abril, durante oCicloUnerj de Palestra, no auditório
da instituição de ensino superior de'}araguá do SuL Quitanilhi!: ::J
vai abordar aspectos relacionados com as oportunidades de

.

negócios no México e como o intercâmbio comercial se'

operacionaliza. ,_'J6

c,q

Futsal
As inscrições para o 4º Torneio Aberto de Futsal - adult/�
masculino - de Massaranduba e região terminam na próximi�':5
segunda-feira, às 20 horas - valor R$ 200,00. No mesmo dia, it
no Departamento de Esporte, anexo ao Ginásio Políesportive..q
Alfredo Jacobowski, acontece o congresso técnico. ',Yil

Os jogos começam na sexta-feira, 27. Os quatro primeiros j],
colocados levam troféu e prêmio em dinheiro ,,:)

Motoristas
O Núcleo Setorial de Transportadoras da Acijs-Apevi conch.it!:!'!

r.'í'\

hoje, sábado, na Rodovia do. Arroz, em Guaramirim, a partir
.1

das 8 horas, as atividade� de capacitação aos profissionais d���i
volante. Serão abordados aspectos relacionados com as políticas
do setor de transporte, legislação, mecânica básica, direção _

.sq
econômica e defensiva, entre outras. I

, ....)

A atividade se estende durante o dia, com avaliação do. '

I

desempenho dosmotoristas de caminhões na rodovia. .11
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FELIPE VOIGT: PREFEITO DE SCHROEDER

redacao@ocorreiodopovo,com,br
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''.Hoje� O compromtssqé com Schroeder �.não polítíco"
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Correio do :Pdv� � 'Qt:Ial
o balanço dós d�i$;prÍJ;n�i'ro�; '",.... ..

anos de governo? .;:;� ',
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Voigt - Ampliamos de dois

Voigt - A pavimentação de
.v ár ias ruas, a obra mais

, reivindicada pela população.
Se pudesse teria asfaltado
muito mais. Mas não foi

possível por falta de recursos.

N a próxima semana, vou a

Brasília atrás de dinheiro

para a pavimentação. Proje
tos é o que não nos faltam.

CP - O que o senhor

prometeu na campanha e

que �nda não fez?

.�' .

c- Voigt - A implantação da

G>escola técnica. Mas j a

estamos com tudo pronto para'
iniciar a obra. É uma

extensão do Senai de Jaraguá
do Sul para a nossa cidade.

Já temos o terreno e o projeto.
Uma outra é a construção

da terceira ponte para ligar o
município a Jaraguá do Sul,
em parceria com Prefeitura
de lá. Estamos analisando o

-,melhor local, nas deve ser nas

imediações da Marisol ,
próximo à Igreja São João.

CP - Quais são os

projetos para os próximos
dois anos de governo?

Voigt - Pretendo investir

na pavimentação asfáltica'
para oportunizar a vinda de
novas empresas para a

cidade, além é claro da

eco�omia na manutenção
futu1'ã das vias. A prioridade
são as ruas Erik Froehner, 3
de Outubro e trecho. da

Barão do Rio Branco. Mas

para isso precisamos de
recursos dos governos esta

dual e federal.
Também pretendo cons

truir o pórtico, na entrada da
cidade e a capela mortuária,
além de ampliar os programas
sociais e de saúde.

CP - O que a população
de Schroeder pode esperar
da atual administração?

Voigt - Muito trabalho,
como já temos feito nesse dois
anos, seriedade e compro
misso do governo para com a

cidade. Temos claro que o

que fizermos era nossa obri

gação , mas foram feitas
muitas obras que beneficia
ram boa parte da população.

Vamos 'continuar investindo
também na cultura, no

esporte e no lazer.

CP - O senhor é

candidato a reeleição?

Voigt - Desde o primeiro
dia de governo decidi que a

adminis tração seria mais

empresarial do que política
partidária. O que quero dizer
com isso: que apesar de ser

político, o meu maior

compromisso é com o

município, e não coIl} as

questões políticas. Por isso não
posso colocar a reeleição
como prioridade. Não quero
dizer que sou candidato

porque não sei o que vai

acontece no ano que vem.

Acho que essa questão deve
ser discutida só a partir do ano
que vem, quando tem

eleição.

• QUEM É: t�
,À frente da administração municipal de

Schroeder desde janeiro de 2005, o prefeito Felipe
Voiht conseguiu ad�quar a máquina pública à

realidade socioeconômica; efeito quase exclusivo do
município,

Teve como contribuição o equilíbrio financeiro
da Prefe�itIra herdada do antecessor e, segundo ele,
o planejamento administrative e a disposição dos
funci6riart�;....

.

,', '
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'
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Inició\lT�': gb�Úno ';ecompondo a frota,
especialmente a� máquinas da Secretaria de Obras,

" í" ,.-,' ,J"'1 �

1

e os salários do.funcícnalisrno. Criou a Secretaria
de Agriculturapara dar'súporte e assistência técnica
os produtores e criadores rurais. Mas o grande feito
virá nos 'próximos' meses: a implantação de uma

extensão do Senai de Jaraguá do Sul no município.
Desconversa quando' o assunto é reeleição, diz

que, hoje, o compromisso é com a cidade, não com

os projetos partidários, "eleição, só no ano que vem".
Para falar mais um pouco das ações realizadas

nos dois primeiros anos de governo e dos projetos
futuros, Voigt concedeu ao Correio do Povo a

seguinte entrevista:

Felipe Voigt -Tive a sorte
de receber a Prefeitura"
equilibrada financeiramente,
'o

.

que ajudou a tocar os .

projetos da nJ)�S,a admínis
tração. Nesses dóis anos,

trabalhamos muito e fizemos
o que nos foi possível. Posso
destacar a recornposição de

parte da frota, especialmente
as máquinas da Secretaria de

Obras; reajuste de 26% no para três o PSF (Programa de
salário dos servidores, o que Saúde da Família) e temos

.

permitiu ganho real emctotrl? dois programas bucais e

de 16%. Os salários-estavam ampliamos o atendimento na

defasados em 45%. assistência social. Também

Con��ll.itnpi):galitar a -adquirimos dois veículos.

extr.���)i:',"' �;f��:��ixSS,:�':.Q;uia)lldo. assumimos, em

para que to s,etot"de:Obras' janeiro de 2005, eram 56
'possa trabalhar e' atender as funcionários, hoje sâo 70 no

demandas, "éo11.s'truím6s a setor, Todas essas ações visam
ponte vno=ltoupava-Açú e dar mais atenção e assistência
fizemos 3,5 quilômetros de à população, melhorando a

asfalto. Contratamos mais qualidade de vida.
funcionários para �tender as

demandas 'específicás e CP - O que gostaria de
criamos a Secretaria q'e.· fazer e não foi possível?
Agricultura para atender <{S
produtores 'e criadores rurais.
Entre outras.

Felipe Voigt, que amanhã
completa 50 anos, é
natural de Schroeder. É
produtor rural e
comerciante de banana,
produto que exporta para
alguns países da América
Latina. Foi presidente da
Associação de
Bananicultores e ocupou
outros cargos na diretoria
da entidade. Voihtfoi por
duas vezes vereador e

presidiu a Câmara
Municipal por dois anos -

2001/02. Tem umtrabéilho
comunitário e social
reconhecido, o que o levou
para as diretorias de
inúmeras associações e

clubes domunicípio.
É casado com Erica Beck,
tem cinco filhos e três netos.

I,

·1

Minha preocupaçá�'é L
em planejar am . 1',
cidade, para evitar.o �jj:
crescimento J "II

desordenado e
I r a qualitl

da popu
�B

Existe sim.,o interesse de'

alguns partidos em se U

coligarem 'conosco, mas essa II

discussão está restrita - e"

deve' ficar com os )1

respectivos diretórios. .

lei

CP Se não for u

candidato o senhor vai ,'J

apoiar alguém? I l'

, , Voigt - Com certeza. SOU I'
CP - Comenta-se que o político e tenho filiação 1,\

senhor está negociando a partidária, não tem como ,

criação de um "frentão" de escapar do processo 'eleitoral.
I

partidos, inclusive com a Mas como já disse anterior

participação do P-SOL para mente, essas questões eleito- ;1;,

as eleiçõês... rais vão ficar para 2008. Hoje,'"'!
minha preocupação é em

,I

planejar bem cidade, para:;
evitar o crescimento desor- li

denado e garantir a quali-u'
dade de vida da população. D

Voigt - Não é verdade.
Até agora não tem nenhuma
negociação política para as

eleições do ano que vem.

i\
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



: CORREIO DO POVO
I •

'"

REGIAO FIM-DE-SEMANA, 21/22 de abril de 2007 15
redacaocsocorreíodopovo.com.br

AÚDE: LEVANTAMENTO AFIRMA QUE VACINA DIMINUI NÚMERO DE HOSPITALIZAÇÕES

�. acinação contra gripe tnícn
J eta é vacinar, pelo
,I enos, 70% dos
cr dosOS até 4 de maio,
";� érmino da campanha

Começa na próxima se-

unda-feira a campanha de
" acinação de idosos contra a

I: ripe, Em todo o Estado a

leta é imunizar, pelo menos,

0% das cerca de 480 mil

essoas com idade superior a

O anos, Quem quiser se livrar
o vírus' Influenza, causadora
a doença, tem até o dia 4
e maio para procurar os

ostos de saúde.
No ano passado, 99,32%

os municípios participaram
foram vacinados 85,58%

.

' s catarinense s que per
, encem a este grupo. Em

, araguá do Sul, esta porcen
I agem foi um pouco menor:

77,18%, o que corresponde
6.830 idosos. Este ano o

intuito é chegar, a 100%

(9.085 pessoas). Para Guara

mirim, este objetivo quer
dizer imunizar 2.066. Já Sch
roeder atingiu a totalidade
em 2006 e planeja repetir a
conquista em 2007, ou seja,
aplicar a vacina em 831.

Conforme Graziela Ertal,
coordenadora do PSF

(Programa Saúde da Família)
schroedense, isto acontece

graças ao trabalho de conven
cimento feito da cidade desde
a adoção à campanha. "Con
seguimos ver diminuição na

quantidade de internações e

atendimentos daqueles que
antes tinham gripes", afirma.
Para a supervisora de imuni

zação de Jaraguá do Sul, Ana
Kneipp, esta também é uma

forma de trazer economia ao

serviço público de saúde .

Segundo dados da Dire
toria de Vigilância Epidemic
lógica da Secretaria de Esta-

VACINAÇÃO - Para

atender o público-alvo da

campanha cis postos de saúde
com salas próprias para aplicar
a vacina' vão abrir em horário

especial no sábado, 28,
considerado. o "Dia O" da

imunização. Em todas as

cidades da região do Vale do

Itapocu os postos devem re-
,

ceber exclusivamente quem
tiver mais, de 60 anos entre

às 8h e às 17h, sem fechar

para o almoço. No restante do
prazo de imunização cada
unidade tem o próprio
horário. "Dia D" da campanha é no sábado, 2E .. e postos de saúde vão abrir para atendimento exclusivo aos idosos

do de Saúde, a vacina influ
ência de maneira positiva a

vida dos idosos. O levan
-tamento divulgado pelo
órgão informa que a campa
nha diminuiu em 19% o risco

de hospitalização por causa,
de problemas cardíacos, 23%
decorrentes de doenças cere

brovasculares e em até 32%

devido a sintomas de pneu-
mania.

na segunda feira J 1

},"T

'!V

20

Dia de Ilradentes é praticamente esquecido
Apesar da importância

[I istórica, o Dia de Tira

entes, comemorado hoje, é

pouco lembrado no muni
: cípio. Considerado um dos
j poucos heróis populares da
n nconfidência Mineira,
. oaquim José da Silva Xavier
li Tiradentes, foi enforcado
eesquartejado em 21 de abril
de 1792, no Lago da Lam-

padosa, Rio de Janeiro.
A Inconfidência Mineira,

"

ou Conjuração Mineira foi
uma revolta ocorrida em 1789,

, na então Capitania de Minas
, Gerais contra o domínio

PGlrtuguês. Na segundameta
i de do século 18, a Coroa par
I tuguesa intensificou o seu

Controle fiscal sobre o Brasil,
prOibindo, em 1785, as ati-

vidades fabris e artesanais na

Colônia e impondo altos
preços aos produtos vindos da
Metrópole. A Coroa também
instituiu a cobrança da
Derrama, uma taxação com
pulsória da região em 1.500

quilos de ouro anuais.

Descontentes, as classes
abastadas de Minas Gerais

(proprietários rurais, inte
lectuais, clérigos e militares)
começaram a discutir planos
para acabar com a domi

nação portuguesa. Mas o

movimento foi traído pelo
coronel Joaquim Silvério dos
Reis, que fez a denúncia para
obter perdão de suas dívidas
com a Coroa. Os líderes do
movimento foram detidos e

enviados para o Rio de

. Janeiro, onde foram conde
nados pelo crime de incon

fidência (falta de fidelidade
ao rei).

Tiradentes foi o único

que assumiu a responsa
bilidade de chefia do movi
mento. JoaquimJosé da Silva
Xavier exerceu várias profis
sões, mas se tornou conhe
cido pela habilidade de
arrancar e colocar novos den
tes nas pessoas.

O dia 21 de abril também
marca a morte do presidente
Tancredo Neves, em 1985,
aos 75 anos de idade. Apesar
de não ter tomado posse do

cargo, foi o primeiro presi
dente civil eleito em mais de
20 anos, no dia 15 de janeiro
de 1985. (DZ)

1 Alto número de trotes preocupa o Samu
A constatação é preocu

pante: 40% das ligações feitas
para o Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de

Urgência) em Santa Catarina
são trotes. Nas regiões norte

, e nordeste do Estado, amédia
é de 55%. Nos bombeiros do

município, cerca de 20 das
200 ligações recebidas par dia ,

são trotes, o equivalente a

10%.

«
A maioria das ligações de

falsa emergência" são feitas
ar orelhão, nos horários de
nício e término das aulas. O
administrador do Samu em

Joinville, Gilberta Ziemann,
acredita que é necessário
realizar uma campanha de

conscientização nas escolas,
envolvendo Conselho Tutelar,
Polícia e outros órgãos. "En
quanto a linha é ocupadapara
'contar piadas', alguém que
está precisando de ajuda pode
não conseguir ligação", disse.
SERVIÇO - O Samu

deve ser acionado quando
acontecerem emergências
relacionadas a casos clínicos,
como dor-de-cabeça com

tonturas e náuseas (que
podem ser ocasionadas por

CÉSAR JUNKES/OCP precisam mais ir até a agência
do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social). Agora, os
serviços relacionados à

arrecadação são oferecidos no
• prédio da Receita Federal, na

Rua Expedicionário Gumer
cindo da Silva, Centro.'
A mudança tem como

objetivo facilitar o atendi-

pressão alta ou AVC), into
xicação alimentar e dor no

peito. Em acidentes de
trânsito deve-se chamar os

bombeiros. (DZ)

-

OPINIAO
Você sabe porque 'hoje é feriado?

"É Dia de Tiradentes?
Acho que ele era um

escritor".
'

Gabriel lenzi, 1 0,
estudante da 5a série

IJ

"Porque é o Dia de
Tiradentes, que foi um
revolucionário" .

Maur!l dos Santos, 27
anos, tecelão sb

"Não lembro o que se

comemora e nem o

porquê".
Franciele Mara Mateus,
23, dona-de-casa

t "7"-"1

Receita Previdenciária é integrada à Federal ':��
JARAGuÁ DO SUL menta dos dois órgãos. Além

disso, deve reduzir o tempo
perdido pelos usuários quando
necessitam, por exemplo,
verificar débitos ou solicitar
certidão negativa dos mesmos.
Segundo o delegado Mario
Bastos, esta integração extin
gue a Receita Previdenciária
e forma a Receita Federal do
Brasil.

Outra modificação é

quanto às fiscalizações. Por
causa deste processo de unifi
cação elas passam a ser reali-

zadas por apenas um profis- .J)

sional capacitado para fazer:"!
todas as conferências neces-

+

sários nas empresas. Antes, a
ação exigia a presença de um

,

fiscal de cada órgão. I)

A Receita Federal do' �)

Brasil atende das 13h30 às
' '\

i rJ
17h15. Vale lembrar que as

.,..f
pessoas físicas com intenção'

-"

de requerer benefícios e

aposentadorias devem conti
nuar a procurar o INSS, ins
talado na Av. Getúlio Vargas.
(KE)

.

A partir da próxima
semana os contribuintes da
Receita Previdenciária não

"A empresa Têxtil SS Uda, com sede na Rua Domingos Sanson
220, Vila Lalau em Jaraguá do Sul, vem por meio deste informar
que está solicitando junto a Fundação Municipal Jaraguaense a

licença Ambiental de Operação."

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jovens Advogados
PIERD RAGAZZI/DCP

Na última terça-feira, o vice-presidente da OAB

(Ordem dos Advogados do Brasil), Paulo Marcondes
Brincas, esteve presente na Acijs, onde ministrou a

palestra "Relacionamento com o cliente", para cerca de
50 jovens advogados. O evento foi uma realização da
Comissão de Jovens Advogados da 23ª Súbsessão. Foi a
primeira atividade realizada pela Comissão escolhida pela
OAB.' Segundo a presidente de Conselho,' a advogada
Lisete Scalabren, a iniciativa agradou o vice-presidente
da OAB, que expôs para os advogados iniciantes

conceitos de tratamento; conduta ética, ou seja, como o

advogado deve se portar perante ao cliente.

Loteria, adiada
Os sorteios dos concursos 860 da Mega-Seria e 716 da

Lotomania, que seriam realizados hoje foram transferidos

para a próxima segunda-feira, dia 23, por causa do feriado
de Tiradentes. As duas loterias serão sorteadas no mesmo

dia do concurso 213 da Lotofácil, a partir das 20h. Os
sorteios da Quina e da Loteria Federal, que também
ocorreriam no sábado.tserão realizados na terça-feira, dia
24, às 20h, e quartiJlÍeira, dia 25, às 19h, respectivamente.
As apostas poderão ser realizadas até as 19h (horário de

Brasília) do dia do sorteio. 'Caminhão da Sorte estará na

cidade de Itapetininga (SP).

II LOTERIAS

concurso: 1741 concurso: 212

09 - 10 - 11 - 12 - 14
16 - 19 - 20 - 22 - 23

redacao@ocorreiodopovo,com,b\

Jantar
Hoje a Paróquia São

/

Ludgero, e Pomerode
:; bpromove ,m jantar erie-

ficente e 'prol do abrigo das
Irmãs Ca elitas. O evento

inicia à", �Oh, após a missa.

Prato c'sta R$ 5,00 por

pessoa ( 'rianças até 07 anos

não pag m). Haverá ainda
roda da Fortuna, pescaria e

palhaços. Informações no

telefone (47) 3387 -1200

O 38ª o Festival de

Bandas, Bandinhas e Con,

jun.os Musicais retorna ao

Pa 'ue Municipal de
E" .ntos, em Pomerode. Os
f tejos acontecem até

mingo. O festival prepara
,

ara hoje, um inédito torneio

público de canastra e
, general. O primeiro lugar em
cada modalidade vai levar

: para casa um suíno de 50 kg.

Rainha
Hoje o Clube Esportivo

Recreative Cultural Vasco da
Gama realiza o tradicional
Baile da Rainha, a partir das
22h baile com a Banda Arco
Brasil. Os ingressos custam R$
5,00. O Clube fica na Rua

Vast\o da Gama, 80, bairro
Rib\))Jirão Wunderwald, em

•' Pomerode. Informações: 3395,
tJ 1008

Verba para JaraguáTec
O governador Luiz Henrique e o presidente da Fapesc

(Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do
Estado de Santa Catarina), Antônio Diomário Queiroz,
liberaram R$ 320 mil para ampliação do JaraguáTec. O
investimento permitirá aumentar de oito para 18 o número

de novas empresas encubadas. O empreendimento faz parte
do projeto que prevê a construção de encubadoras

, tecnológicas em cada uma das microrregiões do Estado e

um parque tecnológico nas mesorregião. A meta é ter 34
encubadoras até o fina da gestão Luiz Henrique. O ato foi
realizado noite de quarta-feira, durante encontro com mais

de 40 empresários da região da Amvali.

Alevinos
A Secretaria de Desen

volvimento Econômico divul

gou ontem o total de distri

buição do programa' de

Alevinos, foramrnais de 41 mil
encomendas de alevinos,
considerado superior ao

esperado.A entrega dos pedi,
dos ocorreu no ParqueMuni,
cipal de Eventos.O programa
beneficiou não apynas os

pisicultores, mas toda a

comunidade.

Música na Praça
No próximo domingo, 29, a partir das 19 horas, na praça

Ângelo Piazera, acontece a 1 ª edição do Projeto "Música na

Praça". OI evento terá cerca de três horas de duração e as

bandas já estão selecionadas. Serão duas: a"Epi Centro", que
inicia a programação e em seguida a ''AltaRotação", que encerra
a noite. O projetei é desenvolvido através de uma parceria entre
a Fundação Cultural e a Asmuvi (Associação de Músicos do
Vale do Itapocu) e tem como finalidade valorizar os artistas

locais. O evento vai acontecer em todo o último domingo de
'

cada mês, totalizando 8 shows .

partir das
mais informações podem
3275,7000.

é público e

obtidas pelo telefone

Concurso
Público
Conselho Regional de

Contabilidade de Santa
Catarina abriu as inscrições
para o concurso público desti-

, nado ao preenchimento vagas
e reserva técnica do quadro
de funcionários. Os interes

sados têm até 4 de maio para
se inscreverem, exclusi
vamente pela internet (http./
/www.crcsc.org.br). Ao todo
são um fiscal em Itajaí, duas
vagasde auxiliar admínis
trativo, nas regiões da Grande
Florianópolis e de SãoMiguel
do Oeste, e uma de assistente

jurídico para a Grande

Florianópolis. Para a função
de fiscal é exigido curso

superior completo emCiências
Contábeis e o registro profis
sional no Conselho. Para

'1
auxiliar adrninistra tivo é

necessário ter o ensino médio
completo e, para assistente

jurídico, estar cursando pelo
menos a 5ª fase do curso de
Direito.

POLICIAL

O CORREIO DO POVO

Furto
Na quarta-feira, dia 18,
por volta das 14h30min a

polícia se deslocou até o

mercado Dereti, no
Centro de Massaranduba,
e falou contato com o

proprietário. Ele relatou
que um homem havia
furtado um litro de álcool
e após fugiu. O homern
foi detido e encaminhado
para a Delegacia para
pr.ocedimentos.

II OBITUÁRIO

Faleceu às 02:00h do
dia 20/04, a senhora
Tereza Winter
Wuerges, com idade de
55 anos. O velório foi
realizado na Igreja São ':�

Francisco de Assis e o

sepultamento no

cemitério Municipal da
Vila Lenzi.

? -

';1
,

'J
..Faleceu ás 12:30h do

dia 20/04, o senhor
Felice Ropelato com

idade de 69 anos. O
velório foi realizado em

sua residência e o

sepultamento no

cemitério da Barra do
Rio Cerro.

Faleceu ás 14:30h' do
dia 20/04, o senhor
Francisco Voigt, com
idade de 68 anos. O
velório foi realizado na

Capela Mortuária Maria
Leier e o sepultamento
no cemitério Municipal
do Centro.

11
,,; v

,; a
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IIIIINDlCADORES ECONÔMICOS. p

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

�HCOMERCIAL 2,025 2,027

PARALELO 2,09 2,19 �

TUR'ISMO 1,983 2,127 "

EURO
,j/ J/

d"

• BOLSAS DE VALORES

11 BOVESPA
11 DOW JONES

"illl@nd • CUB abril

0,6455%

/�
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LTIMO JOGO: JUVENTUS ENFRENTA O FIGUEIRENSE NESTE DOMINGO NO ESTÁDIO JOÃO MARCATTO

,

l' JARAGUÁ DO SUL
O jaraguaense Jonathan

Mandalho (Odontosul/Corpo e

��terrrial) disputa hoje, em
I'lijl'lan6polis, a terceira etapa

�: �Carnpeonato Estadual de
'I tio. A prova acontece na

I p \
1 �a de [urerê Internacional e
t�rá dois quilômettos de
natação, 66 de ciclismo e 18 de
cO""d "M bi , fi�t a. eu o letivo e car

'1
"pódio, entre os cinco

primeiros lugares", disse o
'. a�ta.

\
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cumprir tabela.
Mas o técnico Ernesto

Paulo ainda não sabe quem
\

começa jogando. Apenas disse
que os garotos devem ser

utilizados neste domingo.
"Nossa idéia é colocá-los desde
o início. Quem sabe eles
rendam mais que os outros",
disse o treinador. Os 16

jogadores que ele tem a

disposição são - Alex Albert,
Cassel, Dieguinho, Ferreira,
Jajá, Jean Michel, João
Henrique, Leandro, Leca,
Mazinho, Miguel, Rodrigo
Paulista, Tornazelli, Rudi,
Segala e Vanderlei, sendo estes
três últimos, goleiros.

O confronto entre [uven
tus e Figueirense será apitado
par Welinkson Bazzano,
auxiliado por Jair Bacchi e

Agostinho Antonio Schappo.

DIVULGAÇÃO

Mandalho quer terminar no pódio

O Figueirense vem para

Jaraguá do Sul com moral,
depois da boa vitória fora de
casa pela Copa do Brasil. O
técnico Mário Sérgio ainda
não definiu se vem com o time

titular ou com os reservas. Três

jogos são decisivos na rodada.
Em Ibirama, a Chapecoense
busca o título do returno e a

vaga para final, dependendo
apenas de si para isso. Já em

Blumenau, oCticiúma enfren
ta oMetropolitano precisando
vencer e torcer contra o time

do Oeste, para conquistar o
título do returno e, por

conseqüência, do campeonato.
Já em Joinville, o time da casa

precisa golear o Marcílio Dias

por pelo menos quatro gols de
diferença para escapar do
rebaixamento. Se acontecer,
quem cai é o Marinheiro.

Roger continua
no Corinthians
O meia Roger ganhou uma

sobrevida no Corinthians.

Após conversa com o técnico
Pa ulo César Carpegiani
ontem de manhã, o jogador
permanecerá no clube.
Porém, o comandante
ressaltou que o meia terá que
provar o seu valor dentro do
grupo. "Roger é um grande
jogador, uma estrela do grupo
e será bem aceito, mas terá

que' provar tudo isso com

futebol e profissionalismo",
disse.

, CATARINENSE 2007
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11 a Rodada - R�!urno
Hoje-16h
Avaí x Guarani
Próspera x Brusque
Amanhã -16h

.

Juventus x Figueirense
Atlético x Chapecoense (TV)
Metropolitano xCriciúma
Joinville x Marcílio Dias

If·

CLASSIFICACÃO

Visita do ministro
No dia 3 de maio, está praticamente confirmada a presença do
Ministro dos Esportes, Orlando Silva, em Jaraguá do Sul. Na
agenda, está uma visita à Arena, já que neste dia será feito um

evento especial de apresentação para a imprensa catarinense.
Silva também aproveitará a oportunidade e lançará a pedra
fundamental da pista de atletismo, que fica no Bairro Tifa Martins.
A presença dele ainda não está garantida, mas é praticamente
certa, Vale lembrar que a pista de atletismo, que é uma das obras

.

...

..

Fora de casa Site
A torcida da Malwee não A Liga Jaraguaense de
g.ostou do que viu no site Futebol já tem um site
da Liga Futsal. É que as oficial. Ainda em

três primeiras partidas construção,
que os jaraguaenses o site oferecerá a história
jogariam em casa foram da entidade, tabela de
transferidas para Seara, jogos das competições
No dia 2 contra o Vitória, promovidas pela Liga,
dia g contra Umuarama e notícias e fatos ligados ...... \

dia 15 contra a Unisul. ao futebol amador de .....

Reclamam com razão. Há Jaraquá do Sul. O endereço
-:.

três meses que a Malwee já está no ar - �.\-;
não joga aqui. www.liçajaraquaense.corn.br,

. il
"

�
,

Presidência ·.�t�
Depois do término do ,

-

•

Catarlnense, o Juventus
� 1deve passar por

rtr"trenovação. na diretoria, O :�.)

presidente Lio Tironi deve ,,:J
deixar a presidência em

�q;
maio e já existem

; .5PDRi tENiERmovimentações nos

bastidores para eleger o JARAGUÁ DO SUL
sucessor. Entre os nomes, ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL
surge o de Moa

Rua Reinaldo Rau, 340 sala 4 - CentroGonçalves, hoje diretor de
marketing do clube.

Fone: 3055-2656

HOje tem decisão da
Superliga feminina
SÃO PAULO
,J) O primeiro tetracampeão da
Superliga feminina de vôlei será
conhecido na manhã deste
sábado, apartir das 9h30. Com
três títulos para cada lado,
Finasa/Osasco e Rexona-Ades
fazem a última partida da série
melhor-de-cinco da decisão,
empatada em 2x2. Na busca
pela inédita conquista, os

técnicos poderão colocar em
quadra seis das 12 jogadoras que
defenderam a seleção brasileira
na campanha do vice

campeonato mundial no ano

passado.
Na contramão da tendên-

cia de outras modalidades -

que montam sua base com

estrelas nacionais que treinam
em outros países - o técnico da

seleção feminina José Roberto
Guimarães levou para, o

�

CampeonatoMundial, disputa- .

.. do emnovembro noJapão,mais
atletas que atuam no Brasil do
que no exterior. O mesmo não

acontece, por exemplo, na '

equipe masculina de vôlei, :'

onde apenas umdos 12 últimos
convocados permanece no país.

Beckham relacionado
para jogo do Real

�I alá (E) é um dos jovens jogadores que deve ganhar oportunidade no time titular, na partida de amanhã no João Marcatto
.

I
I .

. ! .•. � •

\!penas 16 Jogadores na ültlma
I

partída da Divisão Principal
�rnesto Paulo dará

1 �ortunidade aos

�rotos dos junlores

� jogo de amanhã
I
I

T

�RAGUA DO SUL

I No último jogo do Cam

epnato Catarinense da Divi

'ôi?Principal, o técnicoErnesto

8'. Pll�lO
terá a disposição apenas

li 1 jogadores. Com as sus-

'. p nsões de Itamar, Diego;
), L�ciano Sobrosa e Pereira; a
'oBortunidade será para os

, g*otos da categoria de base.

r, alá, Medina, Dieguinho e

TQmazelli devem ganhar a
I

, vaga de titular no jogo de
i a�anhã, às 16h, contra o

r- Figueirense no Estádio João
i! Marcatto. Sem nenhuma .

_ pritensão de ambas as equipes,
o jogo apenas serve para
�
��

anaman Mandalho
-1"-:0 estadual de li iatlo

CoL Times R
1 ° Chapecoense 26
2° Criciúma 25
3° Avaí 21
4° Atlético 20
5° Figueirense 18
6° Guarani 14
7° Metropolitano 10
8° Brusque' ·8
go Mardlio Dias 8
10° Joinville 5
11° Juventus 4
12° Próspera -2

G
43
53
33
37
30
27
22
22
�9
16
29
6

MADRI
DavidBeckhamvoltou a ser

relacionadopara umapartidado
Real Madrid após seis semanas
afastado com uma contusão no

joelho e vai reforçar a equipe no
jogo de sábado contraoValencia,
no Santiago Bernabéu. O ex

capitão da seleção inglesa de 32
anos sofreu uma lesão no

ligamento lateral do joelho
direito em uma partida da liga
espanhola contra o Getafe, no
princípio demarço. Beckham recuperado de lesão

Diretoria promete
novos reforços.
Fora da Libertadores, o

Internacional só volta a

jogar no dia 13 de maio, na
primeira rodada do Cam
peonato Brasileiro, contra o

Botafogo em casa, Segundo
o vice-presidente de futebol

. do Inter, reforços serão
contratados. "Temos ainda
algum tempo 'para acertar

essas questões, mas acredito
que ao menos dois ou três
novos atletas serão ad
quiridos para completar o

elenco".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EM BELO HORIZONTE: JOGADORES ACREDITAM EM BOM DESEMPENHO CONTRA O MINAS

Para Leco (E), jogo contra o Minas será difícil, mas acredita na concen ação na partida que consldera de alto nível

Malwee enfrenta o vice-líder
de olho na reabilitação na Liga
'. .

..,

If �� _".

Partida será a

última antes da
final da Libertadores
na Colômbia

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee embarcou
ontem de manhã para Belo
Horizonte (MG), onde hoje,
às 18h15, enfrenta o vice
líder Minas, no terceiro jogo
pela Liga Futsal. A partida
pode valer a reabilitação dos
jaraguaenses na Liga, que na
última segunda-feira perdeu
para o São Caetano, fora de
casa, por 2xl. Está é a última

partida da Malwee pela

competição nacional, antes
da decisão da Libertadores
da América, na Colômbia,
na semana que vem.

O fixo/ala Leco acredita

que a equipe já superou a <'

derrota e com a semana dec
treinos, chegamais confiante
para o confronto de hoje.
"Temos consciência de que
estávamos sem treinar e sem
descansar. Agora, com esta

semana de preparação,
. podemos ser cobrados para
conseguir uni resultado
melhor", declarou. O camisa
8 também reclamou do
calendário da Liga. "Quando
o calendário nos dá

condições de trabalhar,
alcançamos os objetivos.
Agora quando tem jogos

,

quatro vezes par semana é
difícil".

Sobre o adversário, Leco
ac

. dita que será um grande
jog' . "Tem um técnico novo

que está mostrando serviço.
A equipe é bem montada e

será um jogo de alto nível.
Mas acredito na nossa

concentração para vencer",
disse O jogador. O técnico
Fernando Ferretti também
acredita em uma boa partida.
"Não tenho dúvidas de que o

nosso rendimento será

superior ao apresentado na

última partida, onde
acabamos pecando nas

finalizações e

conseqüentemente no nosso

rendimento ofensivo", disse o
treinador.

Col. Times PG J
Ulbra 13 5
Minas 12 4

Petrópolis 9 5
São Caetano 7 4
Umuarama 7 4

Teresópolis 7 5
Cascavel 7 5

8" Joinville 6 5

Florianópolis 6 2
10" Intelli 5 4

Carlos Barbosa 4 2
12" Unisul 4 4

UCS 4 3
Santa Fé 4 4
Malwee 3 2

. Banespa 3 4
Atlântico 2 4
Macaé 2 5
Vitória 1 4

20" John Deere o 3

Juvenil feminino arrasa na estréia
JARAGUÁ DO SUL

\

A equipe Faculdade Jan
gadaIFME não tomou conhe
cimento da Abavi/Balneário
Camboriú, na estréia do Cam
peonato Estadual de Basque
te Juvenil feminino. Jogando
fora de casa, na quinta-feira
à noite, elas bateram as

adversárias por 93x29. O pró- .

ximo desafio da equipe será'
no' dia 6 de maio, em casa,

contra a Unisul/Tubarão.
O destaque da partida foi

a pivô lamar, que anotou um

"triple-double", atingin?o dois

dígitos em três estatísticas -

foram 16 pontos, 14 rebates e

12 recuperações de bola. "É
bom vê-la (lamar) voltar a jo
gar. Dá para perceber que ela
assumiu a responsabilidade em
ser o diferencial da equipe.No
ano passado, talvez ela tenha .

sido ofuscada pelas outras atle
tas", disse o técnico Júlio
Patrício. Para ele, o resultado
foi melhor que o esperado.
"Nosso tune está muito bem
fisicamente e isso fez a diferen
ça, pois nosso ritmo foi forte.
Acredito que estamos no ca

minho certo".

ARQUIVO/CESAR JUNKES

lamar (com a bola) foi o destaque na vitória em Balneário Camboriú

O CORREIO DO POVO

Cimed concentrada

para play-off final
FLORIANÓPOLIS

Para manter vivo o sonho .

do bicampeonato da Super
liga de Vôlei Masculino, a

Cimed precisa vencer a pró
xima partida da série me

lhor de cinco do play-off fi
nal contra o Minas, ama

nhã, às 12h30, no Ginásio
do Sese, em Florianó-polis.
Para isso, a equipe retomou
com força total os treinos em
dois períodos.

Para o técnico Renan
Dal Zotto, este será o jogo
mais importante do ano, sen
do que só a vitória interes
sa para a Cimed. "Os joga
dores estão muito' motiva
dos e sabem que esta parti
da representa o ápice de
toda a temporada. Chega
mos onde queríamos chegar
e não podemos deixar pas
sar a oportunidade de ven
cer. Todos estão cientes que
nossa sobrevivência na com
petição depende dessa vitó
ria".

O experiente oposto ar

gentino, Marcos Milinkovic,

resume o sentimento entre os

jogadores da Cimed. "Sabe.
mos que estamos numa situ.
ação complicada, mas o time
tem consciência de-sua qua.
lidade e que pode muito
bem virar a série. Estamos �
ainda mais motivados de.
pois de algumas declarações
dos jogadores do Minas. No
ano passado, a Cimed foi
campeã e não fez nenhum
tipo de comentário no estio
lo que eles estão fazendo
agora".
A indignação do grupo

também afetou o líbero
[effe, que deixa clara a in

satisfação do time de
Florianópolis com a postura
dos mineiros. "O Jardel an.
dou falando bobagem depois
do segundo jogo. Não va

mos deixar ser essa coisa
fácil que estão dizendo". O
Minas não irá contar como'
levantador Rafinha, sus

penso por ter recebido três
cartões amarelos, mas se

gundo Renan isso não alte
ra a qualidade da equipe
mineira.

HERMES BEZERRNPHOTO&GRAfIA

.

Cimed precisa vencer para continuar sonhando com o bícampeonato

Maradona elege Messi
.

'

come futuro sucessor

BUENOS·AIRES

Internado no Sanatoria
de los Arcos, em Buenos
Aires, Diego Maradona viu o

golaço de Lionel Messi, na
semifinal da Copa do Rei da

. Espanha, na quarta-feira.
Segundo Gabriel Buono, urn
dos assistentes do ídolo argen
tino, disse que Maradona fi-

/

cou muito contente com o

gol, uma espécie de reedição
do gol do ex-craque contra a

Inglaterra, nas quartas-de
final da Copa de .1986, no
México.

Há alguns meses; Mara-

dona já havia sentenciado
que Messi era seu sucessorno
futebol. "Já conheço o joga
dor que ocupará meu lugar
no futebol argentino: seu na'

me é Lionel Messi", disse o

astro argentino, que tem eve

luído o estado de saúde e deve
rumar para uma clínica psiqu�
átrica assim que deixar o has'
pital na capital argentina. /IJ.'
tes drMessi, o ídoÍo havia se

impressionado caril Ronald!
nho Gaúcho. Mas a preferê!1'
cia de Maradona ficou corn o

argentino. "Me sinto enorme,
mente orgulhoso de que Messl
seja uma realidade".

\
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CERCA DE 48 MIL
CATARINENSES AINDA
ESTÃO EM DÉBITO COM
A JUSTiÇA ELEITORAL

PRESIDENTE LULA PROMETE
INTERNET RÁPIDA EM TODAS
AS ESCOLAS PÚBLICAS @

CONSULTA: A VERIFICAÇÃO PODE SER FEITA AO LONGO DO ANO

Receita Federal libera consulta 4e lote damalha fm 1
PIERO RAGAZ JCP

A realização da
primeira triagem dos
documentos não impede
que tenha contradições
verificadas pela Receita
nos próximos meses

BRASíLIA

A Receita Federal libe
rou, na internet, a consulta
sobre a situação das decla
rações entregue neste ano. O
contribuinte que enca

minhou a documentação no
início do prazo terá mais
chance de. obter informa
ções. Para saber se os dados
fornecidos têm problemas,
ele terá de informar o CPF e

o número do recibo da decla
ração no espaço "Extrato
Simplificado do Processa-

menta", no site da Receita

(www.receitaJazenda.gov.br).
AReceita já realizou uma

primeira triagem dos docu
mentos recebidos, mas isso
não impede que o contri
buinte tenha contradições
verificadas pela Receita nos

próximos meses, já que os

dados voltarão a ser confron
tados com outras informa
ções, como valores recebidos
da fonte pagadora, pagamen
tos e as despesas deduzidas.

Os corttribuintes que
verificarem problemas. po
dem apresentar uma decla

ração retificadora, corrigindo
os dados equivocados. Essa
medida, no entanto, coloca
rá o contribuinte no final da
"fila", como se ele tivesse
declarado pela primeira vez

naquele momento.

Poderá aparecer uma

mensagem de que a decla
ração está na base de dados
da Receita, o que não indica
regularidade ou irregularída
de, mas apenas que o órgão
já recebeu o documento e

ainda fará avaliações. O
contribuinte poderá consul
tar sobre a declaração ao

longo do ano por esse mes

mo canal.
Em caso de erro, quanto

antes o contribuinte fizer a

correção, mais cedo terá li
berada sua restituição da
malha fina. Em alguns casos,
a declaração pode sair ainda
durante os lotes regulates,
que começam em junho e

terminam em dezembro
deste ano.

Paramais informações, o
telefone é o 0300 7890300.

__ . ".ill
O contribuinte tem que inffmar o CPF e o número do recibo da declaração na hora da consulta .

.� Papa ouvirá' música sacra com samba
SÃO PAULO

Música de igreja com

ritmo de samba é uma das
surpresas que um grupo de
músicos de Tatuí, na região
de Sorocaba, está prepa
rando para os ouvidos do
papa Bento 16 durante sua

passagem por São Paulo, em
maio. O hit católico "Maria
de Nazareth", por exemplo,
ganhou arranjo de samba po
pular. A idéia foi de Clayton
Antonelli, um dos dez
músicos do Conserva tório de
Tatuí escolhidos para cuidar

de uma parte do repertório
que o papa vai ouvir.
A apresentação será

durante o "Encontro com a

Juventude", um dos eventos

da agenda do papa, no

estádio do Pacaembu, dia 10
de maio. "É uma forma de

passar, junto com a música

religiosa, alguma coisa da
cultura popular brasileira
para Bento 16", disse. Outra
canção tradicional, "O
Senhor é Rei", recebeu um

tratamento bem brasileiro,
com metais e percussão,
segundo O músico. No Hino

de Acolhida ao Papa, es

colhido em um concurso

realizado em Aparecida, o
arranjador apenas reforçou o

ritmo de marcha. "É bem
adequado para receber o

papa."
Um coral e músicos de

São Paulo também compõem
o elenco que acompanhará
as celebrações do encontro,
que deve durar cerca de 4
horas. O regente será o ma

estro Sérgio Gonçalves de
Oliveira, também do
Conservatório. (Agência
Estado),

BB prevê redução o

da taxa de juros
O Banco do Brasil anun

ciou redução na taxa de juros
para cheques especiais, car
tões

_
de crédito e linhas de

CDC (Crédito Direto ao

Consumidor), que serão váli
das a partir de hoje. Amedida
acompanha a decisão do Ca
pam em reduzir a taxa Selic.

As taxas mínimas do
cheque especial e do cartão
de crédito serão reduzidas de
1,96% ao mês, para 1,94% ao

mês, enquanto as taxas

máximas passarão de 7,66%
ao mês para 7,64%. No
crédito direto ao consumidor

� os ajustes são de 4,33% para
4,30% ao mês, no CDC

'� Salário, e 4,62% ao mês, para
4,59% no CDC Empréstimo
Eletrônico e CDC Reno

vação. O BB Crédito Parce
lado Cartão terá queda de
3,10% ao mês, para 3,08%,
além do BB Crediário, de
2,41% ao mês, para 2,38 %.

Para micro e pequenas
empresas; o BB reduzirá taxas
de juros do Cheque Ouro

Empresarial e do BB Giro

Rápido Rotativo.

Cientistas identificam
árvore mais antiga
NOVA YORK

Cientistas britânicos e

americanos conseguiram
identificar o fóssil de uma

árvore que, com 385 milhões
de anos, estaria entre as mais

antigas do mundo. Pesqui
sadores americanos encon

traram os fósseis no Estado de
Nova York, nos Estados
Unidos, há dois anos, mas, até
agora, não tinham conse

guido identificá-los.
Eles chamaram. Christo

pher Berry, da Ocean and

Planetary Sciences da Cardiff
University, no País de Gales,
que confirmou que os fósseis
eram da espécie Wattieza

genus, planta que formou as

primeiras florestas da Terra. A

descoberta foi publicada -rn

edição da revista cientí ca

Nature.

Berry, um especialista L im

17 anos de experiência 10

assunto, descreveu a de 0-

berta ,como "espetacul r".

Segundo ele, a descob, 'ta'
permite que cientistas e

criem os ecossistemas as

primeiras florestas. Omist rio
das árvores fossilizadas t ve

início em 1870, quand. os

primeiros tocos, ainda em pé,
foram encontrados.

Até os outros dois fós eis
serem encontrados, caído. de
lado com tronco, galh )s,
brotos e copa ainda intac )s,

·ninguém sabia como et a

aparência da árvore intc ra.

(BBC Brasil)

FITNESS 2007
A Yang Lança a coleção fitness 2007 agora mais
completa. São calças, capris, corsários, tops,
regatas, jaquetas femininas e leggings. Para a

natação e hidroginástica, artigos masculinos e

femininos, confeccionados em tecido XTRA LIFE
resistente ao cloro, como maiôs em X, regata,
perninha, toucas e sungas adulto e infanto/juvenil,
Na busca de um corpo mais saudável nada melhor
que a prática de exercícios físicos.

Yang Fashion, qualidade que valoriza o seu corpo!
Rua Bernardo Dornbush, 432. Baependi -Jaraçuá do Sul
Fone: (47) 3275-3290
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CP.. VlIDADE: APENAS 12% DOS DEJETOS DOS ESGOTOS SÃO TRATADOS
,
;

:

�asan cobra ações �
ri saneamento básic

ra

RECURSOS - Também

rlamentares aproveitou
\ a brecha na audiência da

�ntada do PMDB com o

inistro das Relações
I stitucionais, Walfrido
Mares Guia, trataram da'

captação de recursos para o

saneamento no Estado. Ao

todo, foram entregues 29

projêtos, quesomairi R$ 187
milhões. O valor equivale à

participação do Estado no

pAC (Plano de Aceleração do .

Cres�ento). De acordo com
de Lu��a, foram apresentados
f'12 projetos para investi

smentos em Florianópolis e 17

I

�Segundo a Santur,
,

-

o lsaneamento é a

prhclpal reclamação
dqs turistas

I

I ,

T�AIS, VICTER
BRASILIA

,

�,

!O presidente da Casan,
Walmor de Lu�ca, se reuniu

,

coin deputados e senadores do
Fdrum Parlamentar Catari

ne�se, presidido pelo depu
taâo Odacir Zonta (PP). Os
d�putados Ângela Amin

(Pf), Valdir Colatto (PMDB) Walmor de Lucca, Odacir Zonta e N'euto e Conto durante a reunião

e pjalma Berger (PSDB) Santur, os visitantes também f mada pelo secretário da

taEbém participaram do gastarammaisdoqueein2006 ticulação Nacional,
encontro na Capital federal. e estavam mais exigentes. A 'eraldo Althoff, técnicos e

I '

. INa oportunidade, o principal reclamação do

presídente da estatal cobrou turista foi em relação ao

do�s parlamentares. ações saneamento e às rodovias, De

p�íticas efetivas. "Estamos acordo com o deputado

fafendo uma ação política Valdir Colatto, o segmento
cdordenada, entre o trabalho em Santa Catarina é questão
dJ Casan e parlamentares, na de calamidade pública, pois
busca por recursos, É funda-' �p�n?-s� p.% dos dejetos dos

m�ntal para nós a participa- esgotos são tratados. Segundo
ç�o do Fórum p:�nne:nh:am6s--ele; oassiinfo foidiscufído iios

ê1ito, pois o Estado.estáhá dez primeiros quatro a�os do

alas sem receber verba para governo Lula, mas ate agora'
o !Saneamento", .explicou de "o Estado ainda não recebeu
Lucca. um centavo para o sanea-

! Na última temporada de menta".

verão, o Estado recebeu mais
turistas em relação ao ano nesta quinta-feira à tarde,
passado. Segundo pesquisa da Walmor de Lucca e comitiva para outros municípios.

ais! de 48 mil podem
erder o título de eleitor
I

F�ORIANÓPOLIS
!

I Faltando apenas sete dias

pára o fim do prazo de

rdgularização da situação com
I

a lJustiça Eleitoral, ainda

r�stam 48.143 inadimplentes
nb Estado. Apenas 3.202

,

cémpareceram aos cartórios,
o 'que representa 6,24% dos
51.345 eleitores que podem
ter o título cancelado. Em

Joinville, considerado omaior
colégio eleitoral do Estado,
apenas 4,26% das pessoas que
não votaram nem [ustífícaram

'

nos três últimos pleitos
compareceram ao cartório.
São 4.252 eleitores que ainda
'correm orisco de ter o título

cljl;�celado. Na capital cata
rli.��se precisam regularizar a
situação 2.675 eleitores.

Compareceram aos cartórios

6,60% dos inadimplentes de

Florianópolis.

Comben discute

metodologia
Reunidos pela primeira vez

nesta quinta-feira, os mem

nores dão exemplo, eles não. bros do Comben (Comitê de
deixaram para regularizar a Concessão e Análise de Be

situação nos últimos dias. nefícios Tributários) aprofun
Quem vota em Agrolândia . darain a definição das meto
cidade localizada no Vale do dologias de trabalho. Desta

primeira reunião participa
ram, além do secretário da
Fazenda e sua equipe técnica,
o presidente da SC Parcerias,
Alaor Tissot; Antônio Zimer
man, da Junta Comercial do
Estado,' Fabrício Grisbah,
representando Adriano Za

notto, da Procuradoria Geral
do

_ Estado; o presidente da
Fapesc, Diomárío Queiroz; e
'o secretário de Estado do
DesenvolvimentoEconômico,
Jean Kuhlmann.

I

Examinadas as sugestões
da Fazenda pelo Comben,
serão convocados os

representantes de cada setor

para, juntos, chegar a uma

decisão. (SECOM/SC)

Eleitores de cidades me-

Itajaí, não precisa se

.
preocupar, a cidade está em

dia com a Justiça Eleitoral.
Em Agrolândia, todos os 23
eleitores que poderiam ter os

títulos cancelados

regularizaram a situação.
A relação dos eleitores

faltosos pode ser encontrada'
nos cartórios eleitorais e na

página do TSE (www.tse.
govbr). Os eleitores não serão
convocados de forma indivi
dual. O número de eleitores,
-por município, que correm o

risco de ter o título cancelado

pode ser encontrado no site
do TRE (www.tre-sc.gov.br),
no link eleições, em cadastro
eleitoral. (TRE/SC)

TRABALHO

Pelo Estado
Novo confronto entre Estado e União

O deputado estadual Pedro Baldissera não diz, mas dá a entender que a banca
da federal do PMOB, em vez de pedir aoministro TarsoGenro e ao presidente

Lula para anular as portarias declaratórias de posse de quatro reservas indígenas
em Santa Catarina, deveria estimular o Governo do Estado a obter recursos para
indenizações. "O Estado, até então, sempre ignorou o problema.Alei é o instrumen
to que dá base para o convênio e é o que garante a solução", afirma Padre Pedro.
Ele recomenda que o governo busque junto a "outros entes federados" os recursos
necessários ao pagamento dos"agricultores que, sem saber, adquiriram terras indí

genas" hoje pertencentes às reservasGuarani deAraçá'], Toldo Pinhal, Toldo Imbu e

Xapecó. Ano passado, lembra ele, o ministro da Reforma Agrária, Miguel Rossetto,
chegou a disponibilizar R$ 50milhões para remunerar as benfeitorias aos produto
res rurais. Por emenda do petista, a Constituição Estadual assegura o ressarcimento
e reassentamento dos colonos. Ocorre que a legislação federal não permite a indeni

zação das terras indígenas.A leitura antropológica é linear: se pertenciam aos índios,
a União, ao reconhecê-las, retoma sua propriedade e não poderia pagar a quem as

ocupa pqrque delas se apropriou indevidamente. "O que o Padre Pedro quer dizer
é que o Estado, há cem anos, titulou as terràs de má-fé e isso não. éverdade, porque
aUnião reconheceu a titulação. E essa história de convênio para pagiIT benfeitorias...
se fosse assim teriam pago as benfeitorias da Sede Trentim, desapropriada há 20
anos e que até hoje deixa agricultores perambulando por aí", contrapõe o deputado
peemedebistaValdirColatto. Ele informa que está praticamente confirmada audiên
cia com Tarso Genro para terça-feira.

Antes que se completem, em junho, 10 anos do.

não-impeachment de Paulo Afonso, o PI' o terá
negado mais duas vezes. No início do. primeiro.
mandate de Lula, ocasião em que vaga na
diretoria da Eletrosul foi oferecida ao ex-secretário.
MíltonMartini po.r operadores como Sílvio Pereira
eDelúbio Soares e, logo. depois, seqüestrada
no gabinete de Zé Dirceu. E agora, diante da
indicação feita aoministro Mares GUia. Por
incrível que pareça, partidários do ex-governador
até admitem que oPI' questionasse a ocupação." '.1

da presidência da Eletrosul pelo. PMOB, mas
não esperavam reação contrária personalizada,
especialmente da senadora Ideli Salvatti. A
propósito, aAprosul, associação que reúne
profissionais da Eletrosul e Gerasul divulgou
nota ontemmanifestando indignação à sugestão.
do. PMOB e recomendando que Luiz Henrique o
aproveite no. primeiro escalão do governo .

De volta à rota de Criciúma
ATAM volta a o.perar com vôos comerciais
no Aeroporto Diomício Freitas, de Criciú
ma, em menos de um mês, dia 21 de maio.

Vice-presidente de Planejamento da empre
sa deu informação ontem à senadora Ideli
Salvatti que a repassou de bandeja para a

�vulgação pel� depu�do Déci? Góes, can
didato. a voltar a prefeitura da Cidade.

VÔOS regionais
Pelo visto, menos de dois meses depois de
voltar a operar em Criciúma, a TAM vai en-

. frentar concorrência. O diretor-presidente
daNHT Linhas Aéreas, PedroAntonio Tei
xeira, disse ontem ao. governador LuizHen
rique que a rota será íncorporada à malha
de vôos regionais da empresa. E ficou de
estudar a interligação. aérea também de La

ges, São.Miguel do. Oeste, Videira e.Ioaçaba
às capitais e cidades-pólo. do Sul.

+ estudo: emprego
Assunto difícil este. Pesquisa da Uni

camp dá conta de que os jovens estudam
cada .vez mais, mas são metade dos 9,4
milhões de desempregados brasileiros.

, E, um em cada dois desempregados tem
menos de 25 anos. Pior é que as projeções
não. são lá essas coisas. Só para deter o
avanço da desocupação - são 3,2 milhões
que' chegam ao mercado a cada ano. e

outros 460 mil que perdem vaga para a

inovação tecnológica - o Brasil teria de
crescer a taxa de 5,4%.

Solução paliativa I

[oão Antonio Fagundes Salomão, coorde
nadar da Secretaria de Política Agrícola
do, Governo Lula, prometeu à ACCS que
quinta-feira a aquisição de suínos repre
sados nas propriedades pelo. custo. de \ ,1
produção ou na troca pormilho. será sub
metida ao Conselho Monetário Nacional. \

A carne seria distribuída no. programa
de combate à fome. O secretário de Agrí
cultura, Antonio Ceron, e os deputados
federais Celso Maldaner e Valdir Colatto
acompanharam a negociação ontem em

Concórdia. O setor agroindustrial não
está batendo palmas para a solução que,
de fato, é paliativa. '

Expert em trabalho
José' Augusto Minarelli, expert em reco

locação e aconselhamento no mercado de
trabalho, confirmou presença no Fórum
da ABRH, que ocorre no CentroSul em
Florianópolis, dia 17 demaio. Para discutir
tendências e oportunidades do mercado
de trabalho.

Associação dos OlMos do lntertor- AOI/SC colunaadi@cnrsc.com.br

ADRIANA BALDlSSARELlI. COM COLABORAÇÃO DE LUCIANO WEBER/SÃO BENTO DO SUL E PATRICIA ijOMES/FPOUS.

•
Associados: A Gazela· Blguaçu em Foco- O
Correiodo Povo - Correio Lageano • Correlo'do

, Sul· Destaque Catarlnense • DIário da Cidade·
Diário da Manha • Diário do Iguaçu • Diário O
Tempo'- Folha da Cidade· Jornal da Manhã·
JornalO Iguassu • Municipio Dla·a·dia - Notisul
• OAtlântico - Jornal Perfil·O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna·Tribuna Catarlnense • Voz RegionalAssociação dos Diários do Interior

, i
,
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EDUCAÇÃO: ESCOLAS PÚBLICAS TERÃO INTERNET RÁPIDA

Lula diz que crianças
.

precisam de sonho
..,Na próxima semana,
será lançado oPED, .

com investimento de
H$ 8 bilhões

BRASíLIA

O presidente Lula (PT)'
disse ontem, durante inau

guração do centro de recon
dicionamento de computa
dores na cidade satélite do
Gama (DF), que até o final
do ano todas as escolas téc
nicas de ensino médio terão

acesso à Internet rápida. E
até 2010, todas os colégios
públicos terão o mesmo

privilégio.
Lula voltou a enfatizar a

necessidade de melhorar a

educação para evitar que os

jovens tomem o caminho da
marginalidade. ''As crianças
não precisam de lei mais.
dura, precisam de um sonho,
de uma palavra mágica
chamada oportunidade",
declarou, acrescentando que
é muito mais fácil para o

governo construir uma sala
de aula do que uma cela.
; "É muito mais fácil Lula "É mais fácil para o governo construir uma sala de aula do que uma cela"
manter um transporte escolar

.J decente do que ficar trans
portando o Fernandinho
Beira-Mar de cadeia em

cadeia ", disse.
O centro inaugurado por

Lula recebe equipamentos
de informática usados
doados pela administração
pública ou empresas. São
recondicionados por alunos
da escola e repassados a pes
soas de baixa renda. Durante
a cerimônia, foram entregues
30 computadores recon

dicionados a três entidades
do Gama.
Durante o evento, presi

dente confirmou que lança
na semana que vem os PDE

(Plano de Desenvolvimento
da Educação). As linhas
gerais já foram divulgadas e

apresentadas a educadores.
Contudo, ainda faltam ser

definidos detalhes, como em

quantos anos o plano será

aplicado em todo do Brasil e
como osmunicípios e Estados
que aderirem ao PDE serão
beneficiados.

O plano prevê investi
mentos de R$ 8 bilhões nos

próximos quatro anos para
melhorar a qualidade da
educação, criar novo sistema
de avaliação das escolas e da
estrutura educacional dos

.

municípios e Estados e

prestar assistência técnica ao

ensino nas cidades.
Pelo novo plano, os pre

feitos e governadores teriam
de aderir ao novo sistema

educacional, com-prome
tendo-se com novas metas.

Lula inaugura centro de
recondicionamento de

computadores na cidade satélite
do Gama (DF)

Presidente promete internet
rápida para todas as escolas
públicas até 2010

Segundo ele, "crianças não
precisam de lei mais dura, mas
de sonho, de oportunidade"

,.,

CIALEMAÇAO
rema �ocial em Ação" do setor de Bem-Estar .

de· Prefeitura de Guaramirim implantou 12 Oficinas
a� de Qualificação e RequaliUcação. Todo o indivíduo

que passar pelo serviço a fim de acessar algum benefício,
fA ôriêntado para a inserção em alguma oficina oferecida

. qutvsrtRaJlQ encontro das suas habilidades. O setor

t'tstar Social atende uma média de 620
soas mensalmente.

A Comunidade Luz e Vida de

Jaraguá do Sul está

completando 1 ano

de bençãos.

Evern,convida�yoçê para um delicioso bolol

fi
Culto es� ial de Aniversário:

Preletor vidado: Pro Jessé '

�

(Assembléia Deus de Joinville)
Dia 22 de abri domingo, às 19h.

Rua Irmão Geral� 'no, 45 - Vila Lalau.

\,
'.

�,
'U.

O CORREIO DO POVO

Programação
Domingo
lOb - Crescendo com a Palavra
19b - Culto dá Família / Culto Infantil

Segunda-Feira
20b - Casados para Sempre
21h30 - Esportes

Terça-Feira
06h30 - Café com Deus (Oração)
19h30 - Cultp de Oração /Mães que Or

Quarta-Feira
19h30 - Culto da Vitória

Quinta-Feira
ISh - Crescendo com a Palavra
.16h - Mães que Oram.

20b - Intercessão Empresarial

Sexta-Feira
19b30 - Grupos Familiares

Sábado
09h as l lh- ETELV(Escola Ieológica) j'" 19

14h as 16h - ETELV (Escola Teológica) i
19h - Encontro de Jovens e Adolescentes� rq

•••

••
PREmlUUDE

JABAGUA DO SUL

Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Físicos
Coordenadoria de Licitações e Contratos

JJ

EDITAIS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Obieto . Data da disputa
PREGÃO Aquisição de Interfaces celular GSM módulo/chip e

PRESENCIAL n" Bastidores para bloco de conexão, com serviços de 04/05/2007 -

045/2007 instalação, destinados para central telefônica do prédio da
09:30h

Processo 17/2007 PMJS e prédio da Secretaria de Saúde, conforme
especificações descritas no Item l-Objeto do Edital.

PREGÃO �
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, destinados à
ALIMENTAÇÃO de crianças dos Centros Municipais de

PRESENClÁL n° Educação Infantil no município de Jaraguá do Sul - SC, 04/0512007 -

04612007 conforme especificações e quantidades no Anexo I, l4:00h

crono�ama de entrega-Anexo VI e locais para entrega-
Anexo II e Minuta de Contrato-Anexo VIII deste edital.

REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal na 4.698/2002, de 03 de
outubro de 2002.1NFORMAÇÓES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço: Rua Walter Marquardt na 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou
via Internet no endereço www.jaraquadosul.sc.qov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 20 de abril de 2007.

ALIRE JOSÉ BERTOLDI
Secretário interino de Adininistração

Interessados entrar em contato pelo telefone (47) 3372-0050 ou via
E-mail: petcenter@uol.com.br

COMUNICADO

o PET CENTER SHOp, está buscando no Mercado, profissionais formados na área de
Medicina Veterinária, para atuarem em estabelecimento comercial e Clínica Veterinária, no ..
centro de Jaraguá do Sul. L' q

L B

r (lJaraguá do Sul, 20 de abril de 2007.

ti O

·It) .1

.. f,;G
I (i.')ADMINISTRAÇÃO 2005 - 2008

GUARAMIRII\J�
O trabalho faz a diferença ,j; a

'I J

\';r, I.
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O gatinho João Vitor Colombo completou
3 aninhas dia 19.A festinha vai ser

realiazada hoje. Os pais Adriano e Josete

desejam muitas felicidades e muita

bagunça!

Extra O CORREIO DO povq'

PÁGINA DA CRIANÇA

Eduardo Deluca Spézia estreiou seus 10 anos no

I
dia 20. Muitos beijos e

abraços de urso dos pais David e Sandra
A gatinha Nattalia Garcia Stortti

completou seu 10 áninho dia 19.
Parabéns

j -,Em pose para a coluna a gatinha Meirily Kamchen que
B ·-tompleta 10 anos hoje, recebe a homenagpm da mãe

,v" ".Jvlq!UJlQº,ffiªr1,oMike
A garotinha Yasmim Goetz com pleta
5 aninhas no próximo dia 26._A!ia_
Adriana e toda família manda os

parabéns
"

,1:.

. Os pais Jorge e Sueli mandam os parabéns
�l para o futuro craque Marlon A. da Silva.

Parabéns

t'
O sapeca Igor Neves de Oliveira completa

[[J idade nova dia 23. Os pais Vanderlei e
Adriana os avós e tias deixam registrado

os parabéns

Cem um lindo sorriso a gatinha Deborah

Vivam Vigia encanta a coluna e recebe um

grande beijo dos pais

Participe do sorteio NICOLODELLI
Os participantes "Página da criança" terão a oportunidade de

ganhar uma linda roupinha NICOLODELLI,! O sorteio é realizado todo
final de mês. Envie sua fotinho e não perca essa oportunidade,!

No final de semana de Páscoa os gatinhos Fabrício e

Edílson Guilherme receberam a visita do coelho na

casa dos vovôs e foi a maior festa!

Na fotinho sendo cuidado pela mana

Karoline o fofinho Kauã Koerich Zanata que
nasceu no dia 12. Os pais Ademir e Luciana

estão felizes com sua chegada

.

A gatinha Stefany de Medeiros

completa 6 anos no próximo dia 29.
Feliz Anive'rsário é o que deseja os pais

Jairo e Lila e o mano Jefferson

Os pais James e Elenice desejam muitas

felicidades para o filhão Guilherme Garcia

que completou 5 anos dia 17

'I .•

Os pais Amo e Eliane e os irmãos Bruno e

Carlos mandam muitos beijos para a gatinha
Daiane Cristine Marquarda que completou 6

anos dia 19

O fofinho Gustavo Henrique Sabino

completou seu 10 aninho no dia 19 para

orgulho dos pais Jackson e Suzan Carla.
Parabéns

Rian Joel Diogo completa no próximo dia 22
seus 2 aninhas. Os pais Valdecir e Rosimar

as irmãs Josi e Juli e os padrinhos desejam
muitas felicidades

Stephanie Stein Ramthun completou 3 meses

dia 17.Seus pais estão sorridentes com essa

garotinha linda!

É só sorrisos a princesinha Gabriela Luana Schiochet que

completou 6 anos dia 14. Em pose no dia da festinha
A gatinha Jhenifer Maria Betoni, filha de Abigail e Luis

com os pais Janete e Paulo Carlos, completa 2 aninhas dia 25. Quem manda um

beijão pra esta princesa é sua dindinha Sara e familiares

Murilo Corsini 14/04

Luiza Flores 14/04

Isabelli Eidt 14/04

Erick_Roux Velho 15/04

Heitor da Rocha 15/04

Vitória Lazzaris Vriarte 16/04

Gabriel da Silva Machado 16/04

Paulo Dorneles de Melo Ruediger 17/04
Amanda Roza Gamarra 17/04

PREÇO DE FÁBRICA
(47) 3275-1926

II

II'
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Quando se

reencontram, os dois
percebem que todo o ódio
e as mágoas dos tempos
de criança se transformam

1

em uma paixão

�avassaladora e imediata. .,t
.

Pérola que volta ao Bra$il�::
acompanhando Eva, logo"'
percebe o triângulo /
amoroso e usará todos os

poderes de bruxa para

ajudar as duas irmãs,
principalmente porque .ela
mesma é apaixonada por
Max, pai das duas moças.

É aí que começa a

história de "Eterna Magia",
uma novela preparada
para mostrar algumas
faces da cultura celta,
danças típicas do povo
irlandês e, acima de tudo,
que não existe magia mais

poderosa do q\le a força
de um amor verdadeiro.

No elenco estão airida
Cauã Reymond, Aracy
Balabanian, Cássia Kiss,
Thiago Rodrigues,
Natália Timberg, Isabelle
Drummond, Irene
Rav�ch�, Osmar Prado,
Giulia Gam, José de
Abreu, Paulo [osé,
Emiliano Queiroz,
Cleyde Yáconis, Araci

1

Esteves, Bruna
Marquezine, Daniel
Erthal, Cássio Scapin,
Angelita Feijó, Beatriz
Tragtenberg, Thiago de
Los Reyes, Lívia Falcão,
Maria Clara Mattos,
Marcella Valente, Chris
Couto e Nízo Neto, além
de outros nomes do
casting global.

O CORREIO DO POVO

,

Ma ia e.sedu
r

�®A
Irlanda serviú
de cenário e

I inspiração para
Elizabeth [hin escrever

�Eterna Magia", novela
que a Globo pretende
estrear no mês de maio, na
faixa das 18h. Com direção
compartilhada por
profissionais do núcleo de
Carlos Manga e supervisão
de texto de Silvio de

Abreu, o folhetim vai

inaugurar a tática de
inserir cenas feitas no
exterior nas produções que
vão ao ar neste horário.
Além disso, o elenco

também tem tudo para
chamar a atenção dos

¢lespectadores: ele é

cornposto pelo alto escalão
/:;
�da emissora. Entre os

�atores confirmados estão

'alguns "queridinhos" do
_ público, como Malu Mader,
{Thiago Lacerda, Eliane
'Giardini e Werner
Schünemann.
Depois de concluído o

trabalho .em Dublin,
locação elogiada por Malu,
intérprete da pianista Eva,

� parte da equipe seguiu
para a Dinamarca .. Lá
foram gravadas cenas da

personagem Nina (Maria
Flor) e do Mago Simon,
vivido pelo escritor Paulo

Coelho, que aparecerá no

primeiro capítulo da
novela.

Para matar um
�pouquinhó a curiosidade
do público que já começa a

esperar pela nova
-produção, "Eterna Magia" .

virá recheada de romance

/IIfJI

a
"Eterna Magia" tem romance e aspectos da cUltur�irlandesa mostrados através de personagens,

interpretados por um elenco de primeirt

e mistérios. A história se

passa no período de 1938 a

1946, na cidade fictícia de

Serranias, situada no

interior do Estado de
Minas Gerais. Fundado no
século 18 por imigrantes
irlandeses, o lugar ainda
conserva famílias
descendentes desse povo.
Motivo porque muitos

preservam os costumes dos

antepassados. Um deles é a

pratica de braxaria'Wicca.

E, este é o cas� da� irmãs

Eva (Malu Mader) e Nina

(Maria Flor), que-tern
medo dos próprios poderes
e faz tudo para ocultá-los,

As duas meninas são
I

filhas de Max Súllivan
(Werner Schünemann) e

• I

crescem Juntas em
Serranias. Eva tem talento

I

irmãs.

No entanto, o destino
pregará uma peça em Eva.
A pianista é obrigada a

voltar para Serranias
porque o pai fica muito
doente. No retomo, ela
reencontra Conrado

(Thiago Lacerda), hoje um

homem lindo e bem
sucedido, noivo e
apaixonado Nina.

para a música e o pai a
manda estudar em Dublin.
Ela se torna uma pianista

.

de sucesso, mas, arrogante.
Na Irlanda, a musicista

.

nega a todo custo voltar a
cidade natal. Em Dublin
vive com a tia Pérola
(Eliane Giardini), uma
bruxa totalmente do bem
que desempenharápapel
decisivo na vida das duas
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
A Família do Futuro
(14h50 - Todos os dias)
300
(16h50, 19h1 0, 21 h30 - Todos
os dias)
Cine Shopping 2
Número 23

.

(15h15, 17h15, 19h15, 21 h15 -

Todos os dias)
Ponte para Terabitia
(15h30, 17h20, 19h1 0, 21h
Sab/Dom/Qua)
(17h20, 19h1 0, 21 h -

Seg/Ter/Qui) .

Cine Shopping 3
Motoqueiro Fantasma
(16h40, 18h50, 21 h - Sex)
(15h -

Sab/Dom/Seg/Ter/Qua/Qui)
Ponte para Terabítia
(17h20, 19h1 0, 21 h - Todos os

dias)

Joinville

Cine Cidadé 1
Caixa 2
(15h, 17h - Todos os dias)
300
(19h, 21 h15 - Todos os dias)
Cine Cidade 2
O Atirador

. (16h1 O; 18h40, 21 h10-
Sex/Seg/Ter/Qui)
(13h40, 16h1 0, 18h40, 18h40-
Sab/Dom/Qua)
Cine Mueller 1
300
(16h30, 19h1 0, 22h - Todos os

dias)
.

A Famíli;!l do Futuro
(14h - Todos os dias)
Cine Mueller 2
As férias de Mr: Bean

.

(14h10, 18h, 20h, 21 h50 - Todos

o� dias)
Â Família do Futuro
(16h - Todos os dias)
Cine Mueller 3
Hannibal - A Origem do Mal
(14h20, 16h45, 19h20, 21 h40 -

Todos os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
As Férias De Mr. Bean

(14h10, 16h, 17h50, 19h40,
.21 h40 - Todos os dias)

.

Cine Neumarkt 2
300
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - Todos
os dias)
Cine Neumarkt 3
Sunshine - Alerta Solar
(19h30, 21h45 - Todos os dias)
A Familia Do Futuro (Dub)
(14h30, 16h50 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 4

.

A Colheita do Mal
_

(15h10, 17h1 0, 19h10 - Todos
os dias)
Cine Neumarkt 5
As Tartarugas Ninja - O Retorno
(14h20, 16h1 0, 18h - Todos os

dias)
A Estranha Perfeita
(19h50, 22h - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Hannibal - A Origem do Mal
(14h40, 17h, 19h20, 21h50-
Todos os dias)

� SERViÇOS
Festa ;

.

POMERODE
Clube Recreativo Cultural
Esportivo Nacional
Festa: de Rainha

Hoje, às 22 horas

Festa
JARAGUÁ DO SUL
Sociedade Esportiva Recreativa

Guarany
Festa de Rei e Rainha

Hoje, às 14h30 - Baile às 22h30

,--------------�------------------------------------��---------------------------��---

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
8olonistas alemães em Jaraguá

Matéria do Correio do Povo, na edição de 11 a 17 de abril de 1987,
informava que a Mitterhein, então equipe base da Seleção alemã

tricampeã mundial de bolão, da região do Médio Reno (República
Federal Alemã), realizava na época excursão e vários amistosos em

Santa Catarina. Na noite do dia 7 de abril daquele ano, os alemães

mediram forças com as equipes do Clube de Bolão 81, da Sociedade

Esportiva e Recreativa Vieirense, de Jaraguá do Sul, marcada pela
confraternização, troca de brindes e um grande público a presenciar
os amistosos internacionais:

A equipe "B" do Clube Bt, venceu a equipe "B" da Mitterhein, por
3.716 a 3.315 palitos (diferença de 401), ao passo que a equipe
principal de Jaraguá do Sul também venceu a equipe alemã por 50 50

palitos: 3.818 a 3.768 palitos.

,
O DIA DE HOJ I

ataxó Galdino Jesus
ado por cinco

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

extra@ocorreiodopovo.com.br

Como trabalho de faculdade, a leitora Ana Laís Schauítert, fotografou o

Cemitério dos Imigrantes, em Joinville, à noite. O clic resultou em um olhar
diferente sobre o lugar histórico.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Baile
A Sociedade Recreativa

Alvorada, de Jaraguá do

Sul, promovo. Baile Público,
com início às 22h30 e

animação do Musical

Sague Latino. Ingressos
antecipados R$ 8.

�Festa
A Sociedade Botafogo, de
Jaraguá do Sul, promove
amanhã Festa de Rei e .

Rainha. Os festejos
iniciam às 1 Oh30. Após,
terá início a Soirée
animada pela Banda
Hanover.

• PREVISÃO DO TEMPO

Tempo firme no Estado

Nevoeiros entre a madrugada e início da
manhã em Santa Catarina. No decorrer do

dia, sol com poucas nuvens e ternperatoras
elevadas. Devido ao calor há uma pequena
chance de pancadas isoladas de chuva, no
final do dia. Vento de nordeste, fraco a

moderado.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE DOMINGO 6 SEGUNDA � TERÇA �
MiN: 21° c MiN: 20° C MiN: 21° C MiN: 22° C

MÁX: 31° C MÁX: 29° C MÁX: 29° C MÁX: 30° C

Sol Sol com nunves Sol Sol

� Fases da lua

MINGUANTE NOVACHEIA

12/0303/03 18/03 25/03

� LegendasCRESCE�TE

'q (;_) Çf) 0 O �
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso Trovoada

r:��blado

• ANIVERSÁRIOS

.

;í

O CORREIO DO POVO
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,

A platéia se impressiona. Hilda grita que
, : tudo é mentira. Marcos. diz que �em o

,. dom de invocar espírltos. SÔnia se

..

'

choça com a arrogância dele. Marcos

:: vê s�nla chorando n� platéia. Sônia diz
"

que se Marcos continuar a enganar o

': público eles vão se separar Ele promete
I que vai somente cumpnr o contrato. e
.

parar. Rosa se revolta ao saber que Zélia

I' está mal de saúde. Alceu v�gia Miriam,
; rodeada por rapazes na padaria. Maria é
c fria com Analu, mas Juca a recebe com

: euforia. Analu vê Lau�a, que �and� que

ela conquiste Mana. Mana diz a

erculano que não vai criar Analu, que
" escuta. Sônia tem um pesadelo: Clóvis

com Daniel, seu filho, nos braços

Arthur acusa Elizabeth, mas acaba se

, confundindo. Duda diz a Tadeu que eles

i terão que se casar, pois o pai é muito

,: conservador. Gui diz a Lance que pode
;: ser um engano. Ele a beija. Cândido
I' interrompe a conversa dos dois. Barrão

diz que pegou o carro, que Daiane
" estava nele e ele salvou sua vida. Gui

, fica ressabiada ao saber que Lance foi à
t: boate só para salvar Maria. Lance vê de

longe Gui massagear a perna de Arthur
e se incomoda com a intimidade dos
dois. Gui diz a Arthur que o que existia

, entre eles se acabou. Lance diz a Tadeu

que ainda existe algo forte entre Gui e
. Arthur, Elizabeth promete um carro e

.

um emprego para Barrão. Gui diz que
'. Lance ainda gosta de Maria. Lance diz

ue Gui ainda está envolvida com Arthur.
, Os dois decidem se afastar, crentes que

estão fazendo o melhor para o outro.
I: Elizabeth se sente culpada ao ver Laura

na UTI. Tadeu promete parar de beber e
pede que Lance livre-o de Duda.

Paraíso Tropical
Paula socorre Tais. Dinorá aguarda a

ambulância junto com Paula. Cássio
elogia o trabalho' de Mateus. Beüsãrlo
interrompe a conversa entre Antenor e

Olavo. Paula descobre que Dinorá
cÓf\hece Isidoro. Taís é levada para o

hospital. Antenor concorda em voltar a
depositar a mesada do pai, desde que
ele não o procure mais. Fred diz a

· Camila que não aceitou o vinho, para
·

que Neli pudesse devolvê-lo.Olavo
, conta para a mãe que Ana Luísa,

mesmo se separando de Antenor,
',fontinuará riquíssima. Lucas se revolta
(\lorque sabe que Antenor trai Ana

, Luisa.Cássio chega ao hospital e fica
confuso ao ver Paula. Clemente garante
a Paula que ela só pode ser gêmea de

·

Tais. Hermínia pede que Clemente
conteaverdade.

Leonardo dá um fora em Lorena, diz que
não quer mais nada com ela e sai. Ela
brinda sozinha com champanhe ao
"futuro". Verônica relata a Tom o ataque

; quesofreu de Carlos e lhe atribui a culpa
,

por ter aceitado a carona do tarado por
e'star sem seu carro, que ele mandou
rebocar. Dá um chilique e sai sem que

·

ninguém tenha entendido nada. Rosa
· pergunta se o que Vicente fala é verdade,
I se sua vida com eles foi uma mentira.
, Agenor se recusa a falar, Eliane diz que
tudo o queAgenorfezfoi por amor. Rosa
resolve ir embora da casa e só voltar

; quando resolverem contar toda a
verdade. Eliana se desespera.

idas Opostas
Carmo val ao Torto entregar a lntlmaçãca Rosarla, e estranha quando fica
��endo que ela viajou, Erlnla visita

�\�Uel e da um show de falsidade com
° na, que é fria, mas educada.lsls
deixa Madalena com a diretora do

iOléglO, que é s6 ela dar às costas que

darga a menina perdida no pátio, sem
ar qualquer crlentação. Felipe
reconhece a menina favelada da praía e

:�stra para Lulza.O bonde de Sovaco
avio chega no pé do morro

empunhando armas.Eles começam a
sUbir, OS moradoresolham assustados

�alguns se refugiam onde podem. Cicioga para Fausto avisando que Sovaco
estálnvadlndo o Torto.

s�su ' .

_
mos sao de responsabilidaile das emissoras

.

Extra

��SEPARAÇÃO
O fim do casamento de Eliana
e Eduardo Guedes não foi
nada amigável. ·Segundo a

coluna Zapping, do jornal
"Agora\ a apresentadora :_

passou a noite de quarta-feira, .

I

18, na casa da mãe. A idéia
era que o chef tivesse tempo
para retirar suas coisas da

. residência do casal. Na
manhã de quinta-feira,
momentos antes de entrar no
ar no programa "Hoje em dia",
Eduardo Guedes teria chorado
nos bastidores da atração e

tirado a aliança.

extra@ocorreiodopovo.com.br
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��ROMANCE?
Será que tem casal novo
se formando no Projac?
Marcos Pasquim e

Lucielle di Camargo
chegaram juntos no

aniversário de Paola
Oliveira - que rolou nessa

quarta-feira, no Rio - e

não se desgrudaram um

minuto sequer. O clima era

de "estamos nos
conhecendo melhor". A
festa, que rolou na Barra,

. reuniu quase todo o

elenco de "O Profeta".
Inclusive Maurício Mattar,
sempre perto de Paola.

C"X .�"
pronma n do SB�

Amigas e Riva!s, come�ou a

S"ser gr9:¥ada"el!m;.São f,?áulo! le

esta sêmana. Mesmo sem o

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

�alé?
� uma prala havia um bando de surfistas. Um se aproximou e disse:
- Qual é?
Un outro responde rápido:
- a I é?
De 's de quase um minuto de silêncio absoluto, um terceiro surfista se

aproi a dos dois e diz:
- Qua '7
- Qual 7 - Responde a dupla .

Depois e mais silêncio, um quarto surfista vai chegando e fala:
- E aí, eu?
Os outr s três se olham com ironia e um deles diz:
- Ih, ó cara ... Nem bem chegou e já vai cortando o assunto ...

,

'.
I
,

segre�
.

.

O cara nalmente conseguiu convencer a garota mais gostosa do bairro a
sair co 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
nós dols..

.

- Não sei não! - disse o rapaz, abrindo a janela - Se você. r�o,seo importa, ey .

prefiro que se espalhe um pouco! . _
. or. .v., •.

• SOLUÇÃO
SOBRE O JOGO

É um jogo de lógica
muito simples e

viq}lnte. O objetivo
é. 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
quadrado de 3x3.

�� FAMA
. Pelo,feito, a e��BBB7 Iris
está sabendo aproveitar as
oportunidad�� que vieram
com a fama. Trabalho é o

I que �ão falta, desde.q�e
ela deixou oconmamemo
e principalmente depois
que deu contrnuidade'ào
seu romanceiam Alemão.
De rePf�eyeot�9.�9

roup�s é o':que
m pam a 'Caipira'.
sor� da sistet�Hjz

. que esses são os

I, tra s qV�i,�ra mai�l�m
gostado.

��APROVEITANDO
Segundo a revista Life &

Style, Katie Holmes está

aproveitando o tempo longe
de casa, enquanto filma 'Mad

House', na Louisiana, EUA,
livre da influência de Tom
Cruise. A atriz teria ligado
para uma amiga, Meghann
Birie, com quem não falava
há dois anos. "Ela queria
falar com alguém de fora do

"Campo Cruise". Katie disse
a Megan que não acreditava

que tinha abandonado sua

vida antiga", revelou um

amigo da atriz.

DIVIRTA-SE

Touro 21/4 a 20/5
Um passeio bacana, com ou sem sair do lugar.
Vá de carona, curtindo a paisagem, com as
maos livres pra brincar com o vento, livres pra

'

acariciar. Deixe o outro alguém lhe levar, deixe
a canção lhe enlevar. Fazer e não fazer, tudo e

nada, chela e vazio, on e off, assim e assado,
. aqui e agora, meditaçao total: momento zen,
momento seu.

Leão 22/7 a 22/8
Sacuda a juba e ponha sua cabeça brilhante
pra funcionar, rei teãc, Você está
precisando de boas Idéias para atingir
aquele público e nao é só de purpurina que
se vive, Use seu dom para criar, Inventar
alternativas, Imag'lnar a melhor estratégia.
Sem tnsplração? Fácil: mire-se no espelho e
o resto, bem, você sabe ...

Escorpião 23/10 a 21/1.1
Saber que segredos podem ser revelados faz
algumas pessoas ficarem apreensivas, Isso, no
entanto, s6 atiça seu ferra0", Você sabe que, se
há algo a ser descoberto, você descobrirá. E o
mais engraçado, ou mais louco, é que, nao raro,
acaba acontec-endo sem que você precise

. sequer se mexer, Mantenha a clscnçãc e a
reserva escorplanas.

II HORÓSCOPO

Virgem 23/8 a 22/9
Eis que o gênio da lâmpada concedeu alguns
pedidos virginianos multo particulares e,
finalmente, o mundo resolveu se colocar um
pouco nos eixos por si só. E você, no seu

chao, pode respirar aliviado, com um olho no

que pode ser melhorado e outro nos (muitos)
caminhos que ainda serão abertos. Ou melhor,
que você já está trilhando.

Sagitário 22/11 a 21/12
Não só porque sábado é o dia internacional da
faxina, os astros recomendam: promova uma

geral nos seus cantos e porões, Pegar o
espanador, tirar o p6 e dar cabo das .

pendências que zoam em sua cabeclnha é um

serviço de utilidade pública (a serviço pr6prlo) ..

Você fica bem e, de quebra, arredonda a

relação com seus pares.

Capricórnio 22/12, a 21/1
Venha para o mundo das sensações ... Ora, não
torça o nariz, não é comercial de TV. Mas pode
ser um convite pra sair do feijão-com-arroz e

encarar mudanças com bom humor. Seu ritmo é
importante, sim, mas considere as alternativas
alheias sem descartá-Ias. Lembre-se que o

mundo não só parece um avinha, como é um
avinha de mão dupla.

Aquário 21/1' a 18/2
Sempre em ritmo de mudança, você faz o eterno
recriar, Resolver quebra-cabeças, procurar
saldas de labirintos, trocar Idéias, estender a .

mao ao seu lrmão.. Toda uma existência
dedicada ao semelhante, ao planeta, Sem crIticas,
é apenas admlração pelo seu altrulsmo. Mas
será que nâo dá pra tirar uma folga ã olhar um
pouco mais pra si mesmo?

Peixes 19/2 a 19/3
Chega de se segurar tanto, amigo pelxel Se
desenrole dessas redes e deixe rolar seu
romantismo ... Que fluam a emoção, a
Imaglnaçao e a fantasia. A Lua passeia em

Câncer, seu colega d.e elemento Agua,
transbordando docemente, Se tudo desagua e

resplandece na espuma, por que não aproveitar?
Chame suas sereias e sereias para um mergulho.

Libra 23/9 a 22/10
Tudo rodando, cabeça a mil? Fortes emoções
que a vida lança incessantemente, como uma

montanha-russa que dá aquele friozinho na

barriga. Mas logo a sensação passa e vem o

equilíbrio da balança apreciando a vista e

colocando os pratos na medida ideal. A essas

alturas, você já deve ter se dado conta de que a

beleza nem sempre significa simetria.

II SUDOKU

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

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

Áries 20/3 a 20/4
Ficar de papo pro ar, mergulhar em lagos
tranqüilos, meditar à beira-mar ou em sua

honorável morada. Parece um pouco
monótono para o seu instinto de aventura?
Que nada, carneirinho. Aperte o pause: um
pouco de silêncio e calma é fundamental para
reenergizar suas células, manter o cérebro
ativo, a coluna ereta e o coração em paz.

Câncer 21/6 a 21/7
É, tem razão, seria legal passar o dia de papo
pro ar, mas nessas alturas do campeonato,
sua toca deve estar precisando de uma revisão.
Decididamente, há coisas que você não
precisa carregar para a próxima rodada.
Encontrou aquela lista de resoluções? Itens
ticados? Isso é só o começo. Revisitar-se é
sempre uma boa pedida para cancerianos ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Flores em seu caminho, cores e aromas se

desprendem à sua passagem: .. Aaatchimi O
que é Isso, geminiano?1 Ah, lá vem você com
as suas rlnites ... Você está espirrando é de
nervoso, sem saber o que fazer com essas
novas emoções, Ofereça flores você também.
Já que o amor sorri pra você (é, pra você
sim!), sorria de volta.
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REVISTA
O amigo e radialista Albino.
Flores, que também acumula
o cargo de assessor de

imprensa da prefeitura de

Guaramirim, trabalha
diuturnamente para lançar
em tempo hábil a nova edição
de uma revista falando das

realizações do governo Mário

Sérgio Peixer. Albino afirma

que será um show e deixará a

oposição de queixo caído.
Quem viver, verá.

CAMBÚ
Com paradas dos anos 80 e

90, amanhã a banda
Supersônica vai comandar a

festa na Choperia Expresso de
Balneário Camboriú. No

repertório, também muito

rockn roll.

QUEDA DE BRAÇO
OS amigos e simpatizantes do
presidente do PMDB Carlos
Chiodirii estão tristes e

chateados com a decisão do
Governador Luis Henrique
da Silveira. O motivo é que ele

perdeu a queda de braço ou

declinou da disputa do
'comando da Secretaria de
Desenvolvimento Regional
de Jaraguá do Sul (SDR).
Segundo consta, quem vai

pilotar a nau é -a ex-secretária
Niura Demarchi, do PSDB.
Os amigos de' Carlinhos
acham que faltou experiência

.

na hora da negociação.

DE VOLTA
Depois de um giro com a

família pela Itália, o
.

empresário César Pradi esta
de volta à terrinha, e já na

terça-feira (24) pilota festa
para os amigos no futebol GT
Society.

NIVER DO
FERNANDO
Na próxima segunda-feira
(23)" o bem lançado
Fernando Raboch será um

dos mais cumprimentados da
urbe sorriso. É que bem nesta

data que o dono do Kantan
Sushi Lounge comemora a

idadenova.

NA MíOIA
Quem é tema de matéria, pela
segunda vez nos últimos dois
anos, na revista "Transporte
mundial", a mais lida da
América do Sul sobre o

mundo dos caminhões, é a

Transportadora Trans�agna,
que tem no comando o casal

competente e amigo Alcenir e
Maristela Sardagna. A
matéria fala dos preparativos
para comemoração dos 20
anos da empresa, que ela

completa - e comemora - em

agosto, e dos investimentos
feitos na aquisição ,-11 "",']HA�

caminhões.

SOCI

.:';,.'1(0

Modelo: Vanessa Rodrigues Idade�18 ano Cidade: Jaraguá do Sul Agência: CATARINA
MODELOS <'

Hoje, a partir das 14h, a moderna Lene Demeterko será anfitriã durante

inauguração da Discotheque, no Shopping Breithaupt, loja com revenda
exclusiva das famosas marcas Six One e Osmoze. Na ocasião, o ator
'11�",,1 í�n." �iI"" IR;!f;:J ri;! Malhacão) e o ator e músico Luka Ribeiro
, •• ,._ allUU ell lvyl aiO::',

"O ciúme nasce

. semprei com o

amor, mas nem

sempre morre com ele"

(Sabedoria comum)
I,

I'll. rJU�A, DE SAS/ADO

* Assistir ao Programa
Jyloa Gonçalves, às 18h
30min, na 'Rede TV.

O CORREIO DO POW

O boa praça Marcelo Muller, carinhosamente chamado
pelos amigos de Marcelão ou Alemão, desapareceu das
peladas e jogos promovidos pela sua roda de amigQs.
Segundo os amigos mais chegados, tudo leva a crer que a

culpa do sumiço do Marcelão é o jogador Falcão. Num jogo
preliminar do Juventus, no Estádio João Marcatto, em que
Marcelo era goleiro, Falcão humilhou o arqueiro com um

gol de bicicleta. Depois disso, o cara sumiu dos campos de
futebel. Agora parece que Marcelo está se dedicando ao

dominó, e indo muito bem. inclusive, está até com chances
de disputar os jogos abertos de 2007!
**

No domingo, farão a preliminar do jogo entre Juventus e

Figueirense os times de futebol feminino Raumak e Malwee,
que são treinados pelo amigo Maurício, da Fundação e do
Colégio Jaraquá. A partida começa às 14 horas.

'

**

Quem ouve amanha os merecidos parabéns pela passagem
de mais um aniversário é o garoto boa praça Henrry Muller.
**

O meu amigo - e colunista da Revista Nossa - Valmir
Beduschi, homem de mil e uma facetas, acaba de ser .

,

contratado pelo Restaurante Rrimo Piatto, de Balneário
Camboriú. Portanto, com certeza em breve teremos muitas
novidades, pois o homem não é fraco.
**

No mês de maio, minha amiga June Casagrande, que pilota
uma das mais elegantes clínicas de estética de Jaraguá,
vai apresentar as melhores novidades no quesito beleza.
As mulheres vão amar.
**

Amanhá, mais conhecido como domingo, quem celebra idade
nova é boa gente Marcelo Peters.
**

Quem também corta o bolo e recebe coro de parabéns pela
troca dê idade neste domingo é o prefeito de Schroeder,
Felipe Voigt. Os nossos maiores cumprimentos.
**

O maior bafafá de Guaramirim é 'o caso de um importante ...

funcionário da prefeitura que está tendo um affair com uma'
beldade da cidade. Até aí tudo bem, o problema é que ela só
tem dezesseis aninhas e a pai dela quer explicações. Ai, ai,
ai .... !!!!!

I

A bonita Josiane Maria
Kasteler colou grau no
curso de Moda pela
Unerj.

�bell'erle
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