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Marlise Klemann conquista o

título da Copa de Travessias
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. Quarta-feira de sol,
nebulosidade e

pancadas de chuva .

. Quinta-feira de sol,
nebulosidade e

pancadas de chuva.
'

FESTA DESPEDIDA

o bloco Em Cima da Hora, campeão do Carnaval200S,mostrou na aV�riida luxo e plumas, além de um enredo que contagiou o público
·7· -rea

Com ó tema "Viagem ao Egito, uma das maravilhas do mundo", o
.

bloco Em ciffia daHora conquistou o bicampeonato do Carnaval de. ,

Rua.dejaraguá do SuL A agremiação conquistou 86 pontos, contra
78 do Sem Preconceito,,72 do Samba no Pé e 60 da Estrela d'A1va.

Q anúncio foi feito na tarde de ontem, no ParqueMunicipal de
,_Eventos, e terminou como desfile das campeãs, realizado na
RuaWalter Marquardt. O bloco campeão desfilou com cerca

,de 1'50 integrantes::cIivididos em seis alas. , • PÁGINA 6
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O ��rnaval,de Jaraquádo Sul
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Políticos e familia:c�� p:r�s�ll,l
homenagem à Paulirío de Bem

Ex-prefeito de Guaramirim por duas legislaturas faleceu 'na
última segunda-feira. Paulino foi vítima de derrame e sofria de
diabetes.
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Prefeitura de Jaraguá do S��ti�,.
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começa entrega de carnês ;;�l\�.O(

A partir de hoje os 35.439 contribuintes do IgTJ)começanra
i.'."11receber os carnês, que serão entregues através dos"Correios.'Q- . I

reajuste éde5,8%;'
,

" ' I
J

• PÁGINA4

HOTELARIA. i;

Hotéis de lazer registram
100%,de ocupação no carnaval.,",
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Os hotéis de lazer da região estão comernorando a alta taxa de f'
ocupação neste feriado de carnaval. Os turistas vieram atrafdos pela , Ji
liberdade,conforto e contato com a natureza. • PÁGINA 4

INDICADOR ECONOMICO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cessar- fogo
Depois de quatro anos

de conflito e de milhares de
mortes desnecessárias,
ontem, finalmente, e for

malmente, o primeiro-mi
nistro de Israel, Ariel

Sharon, e o presidente
Mahmoud Abbas, da
Autoridade Nacional Pales
tina assinaram um cessar

fogo. A reunião aconteceu

'no balneário egípcio de
Sharm el-Sheik e repre
senta um passo importante
na, tentativa de fim da
violência entre israelenses
e palestinos. Apesar do

suposto interesse das duas
partes em buscar a paz,
líderes islâmicos e

israelenses j á declararam

que esperam que nada seja
assinado sem o aval das
várias facções palestinas e

israelitas. Os Estados
Unidos também confirmou
envolvimento nesse esforço
de paz e anunciou que vai

enviar à região um "coorde-

nadar de segurança de alto
nível". Os americanos

também estão prometendo
uma ajuda de US$ 40
milhões para a Autoridade
Nacional Palestina dentro
de 90 dias, como parte de
um pacote de US$ 350
milhões. Também estão

pretendendo acompanhar e

"supervisionar" a ANP nas

cessar-fogo toram ti

presidente do Egito, Hosni
Mubarak e o rei da
Jordânia, Abdullah, medla
dores do processo de paz. E�
todo esse contexto, o que
mais preocupa é o envol
vimento dos Estados

Unidos, país desgastado em

suas tentativas de buscar a

paz por meio de ações quase

.... Como disse Adolfo Peres Esquivei,
"Não há pensamento sem a palavra e

uma dessas palavras é a paz"

ações de controle da Faixa
de Gaza, após a retirada
israelense. O último plano
de paz para a região, que é

cumprimento do. mapa da

estrada, é o mais difícil de
se tornar realidade e o

acordo para cessar-fogo,
assinado ontem, é uma das

etapas preVias para a

retomada do mapa. Os
únicos -líderes estrangeiros
presentes na assinatura do

sempre bélicas. Nesse caso

específico de guerra e paz
'entre israelenses e palesti
nos, os Estados Unidos têm

participado diretamente de
todos os movimentos, tanto
os pela paz como os que

geram a continuidade dos
conflitos. É sabido também

que nos Estados Unidos, os

israelenses sempre ocupa
ram lugar de destaque e

têm, teoricamente,_ a sim-
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�atiét dos americanos, mas a

ahtiparia de quase todo o

resto do mundo ocidental,
que já etti cansado de ver,

pelá televisão, tanques de

guerra dos israelenses
contra as pedras e paus dos

palestinos. No 5° Fórum
Social Mundial, realizado
em Porto Alegre, de 26 a 32
de janeiro último, bandeiras
palestinas foram distri
buídas por manifestantes e

nunca se, viu, em público,
tan tas manifes tações de

desprezo ao presidente
americano e a sua forma de

governar. Tais fatos refletem
a vontade dos povos em

resgatar a paz como

condição primeira para a

formação de um mundo com

menos conflitos e mais

entendimento Como disse
Adolfo Peres Esquivei,
prêmio Nohel da Paz, "Não
há pensamento sem a

palavra e uma dessas

palavras é a paz".
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"Reálmerite' eu não esperava. Mas depois que o desfile acabou, eu fique mais confiante com o
.. "t'

-título, Agora é hora só de comernorarv-
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• Iracema Pinheiro, presidente do bloco Em Cima daHora, comemorando o bicampeonato do carnaval de Jaraguá do Sul.

Mundo I Pessoas & Fatos I
.... INDON�SIA

Brasileiro condenado àmorte
na Indonésia por narcotráfico
O brasileiro Rodrigo Goulart, de 32 anos, e o

indiano Gurdip Dishal, de 38, foram considerados

culpados de tráfico dedroqas por um tribunal da
Indonésia e condenados à pena capital, informou
hoje (08) a imprensa indonésia. O julgamento
terminou ontem. Segundo o tribunal, Rodrigo foi
detido no aeroporto de Jacarta com 6kg de

,

cocaína em julho de 2004.Gurdip Dishal foi preso
, nomesmo aeroporto em agosto de ,2004 quando,
de acordo com a policia, tentava introduzir 300

gramas de herolna no país muçulmano. Ambos
foram condenados por um tribunal de Tangge
rang, a oeste .da Ilha 9� Java, em julgamentos
separados, informouojomal indonésioKompas. (AE)

__ CORREIODOPOVO
Direlore/Pre.idente: Yvonne Alice Schmõckel

Diretor edUoriaVadmlnl.l,aUvo: Francisco Alvee

.... LONDRES·

Cientista recebe lié'ença para
clonagem naGrã-Bretanha
o governo britânico concedeu ontem uma

licença para clonar embriões humanos para o

cientista que criou a ovelha Dolly.A autorização
concedida pela Grã-Bretanha limita-se a

pesquisas sobre a causa de uma doença que
afeta os neurônios ligados ao sistema motor do
corpo humano.lanWilmut, diretor da equipe de
especialistas que criou a ovelha Dolly no Instituto
Roslin, na Escócia, em 1996, e o especialista em

neurõnios motores Christopher Shaw, do
Instituto Psiquiátrico de Londres, têm planos de
clonar embriões humanos para estudar por que
as células deterioram-se e causam problemas
nesses neurõnios. As pesquisas não incluem a

clonagem de bebês. (AE)

.... IRAQUE

Seqüestro de italiana
fica cada vezmais confuso
o caso do seqüestro da jornalista italiana
Giuliana Sgrena, de 5§ anos, que parecia prestes
a ser libertada voltou a complicar-se. Ontem,
em comunicado na internet, as Brigadas
Mujahedin asseguraram terexecutado a refém,
apenas um dia depois de outro grupo, a

Organização Jihad no Iraque, ter anunciado que
ela seria solta em breve. As Brigadas disseram

ter comprovado que a refém é "espiã
americana': A mensagem da Jihad, na terça
feira,afirma o contrário:a "prisioneira"seria solta,
pois constataram que ela não era uma "espiã
das forças dos Estados Unidos': (AE)

.... VATICANO

Papa perderá as preces
daQuarta-Feira de Cinzas
Pela primeira vez em 26 anos de reinado, o
papa João Paulo II perderá as preces da Quarta
Feira de Cinzas, que marcam o inicio da

quaresma, perlodo de penitência que precede
a Páscoa.Em vez do pontlfice, o cardeal

americano James Stafford presidirá a

cerimônia na Basilica de São Pedro.O Vatlcano

não informa se o papa planeja algo especial
para a quarta-feira em seu apartamento na

Policllnica Gemelli, em Roma, onde continua

internado.Desde que assumiu o papado, em
1978, João Paulo II jamais havia perdido as

preces públicas da Quarta-Feira de Cinzas. (AE)

.... EUA

Morte de irmã de advogado adia
julgamento de Michael Jackson
Amorte da irmã do principal advogado de defesa
de Michael Jackson adiou por uma semana o

julgamento do cantor pop norte-americano

acusado de abusar sexualmente de um menor.O

juiz Rodney S. Melville marcou para o dia 14 a

retomada do processo de escolha dos jurados
que farão parte do julgamento, que deveria ter

sido retomado na segunda-feira, mas foi adiado
devido a uma grave doença da irmã do advogado
Thomas Mesereau Júnior. Outro dos advogados
de defesa de Jackson, Brian Oxman, disse que a

irmã de Mesereau morreu, mas que não poderia
entrár em detalhes devido à ordem de manter

segredo de justiça que envolve os 'advogados
nesse caso, (AE)
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.... IRAQUE

Ataques no Iraquedeixam
pelomenos 30mortos
Dois atacantes suicidas se explodiram na quarta
feira, em Mossul e Baquba,matando pelo menos
30 pessoas, amaioria policiais iraquianos, e ferindo
mais de 20, na mais violenta ação desde as

eleições de 30 de janeiro. Ambas as cidades ficam
ao norte da capital,em regiões demaioria sunita,

, .onde é forte o apoio aos-rebeldes.Em Mossul, o
. 'j extremista se explodiu no meio de um grupo de

.'

policiais, dentro de um complexo hospitalar.
; Morreram 12 pessoas. O grupo Organização AI

Qaepa nó Iraque, liderado pelo extr.emista jorda-
"l nianoAbuMusab al-Zarqawi, assumiu a autoria do
< atentadonum comunicado na internet, atribuindo

,,<> � a ação a "um leão da Brigada dos Mártires': (AE)

SUA OPINIÃO

Quaresma
Mário EugênioSatumo*

Nada é mais belo e misterioso que nossas tradições, nossa cultura,
nossos ritos. Nascemos assistindo e praticando e não pensamos em sua

origem e evolução, nem sequer imaginamos o quão antigas são. Assim
acontece com a Quaresma, palavra importada à nossa língua que já
assimilou um significado próprio.

-

Quaresma, do latim quadragésima, é um período de quarenta dias
que vai da quarta-feira de cinzas até o domingo da Páscoa. É um

período de penitência, jejum, oração e conversão.A prática das cinzas

já era utilizada pelos judeus para expressar penitência e pesar. O número

quarenta sempre foi associado à renovação, ao renascer, E qual a
origem esse significado?

Sabemos que a primeira referência ao número quarenta foi o dilúvio

purificador que durou quarenta dias e quarenta noites (Gênesis 7,17),
escapando Noé e seus descendentes. Depois vemos que os egípcios
embalsamaram o corpo de Jacó em quarenta dias (Gênesis 50,3),
conforme o costume egípcio.

Ao encontrar Deus na montanha;Moisés ficou quarenta dias e

quarenta noites (24,18). Quando recebeu as duas tábuas da al�ança,
Moisés ficou outros quarenta dias e quarenta noites com Deus (Exodo
34,28), Os enviados de Moisés à Terra Prometida também demoraram

quarenta dias (Números 13,25), EMoisés só inicia a invasão, quero
dizer, a ocupação da Terra Prometida quarenta anos após fugir do
Egito (Deuteronômio 1,3). Cada dia corresponde a um ano conforme

está explicado em Números (14,34).
Elias foi ao Horeb andando quarenta dias (1 Reis 18,8), como

Moisés e, mais curioso ainda, ambos estavam presentes na

transfiguração de Jesus. Outro profeta, Jonas, anunciou a destruição
deNínive em quarenta dias Ganas 4,3), não sem antes passar três dias

engolido por um peixe por recusar a missão, afinal, a Babilônia arrasou
o reino de Israel.

.jesus, antes de iniciar sua vida pública: passou pelo ritual de

purificação, foi ao deserto e jejuou quarenta dias e quarenta noites

(Mateus 4,2) para preparar-se para sua missão. E depois, ressuscitado,
permaneceu quarenta dias com os apóstolos (Atos 1,3) ensinando-os,
renovando-os para a nova fase da missão.

E por que quarenta? Até a ciência moderna utiliza o termo

quarentena para determinar o isolamento por perigo de contaminação
de doenças, Os astronautas ficavam de quarentena (só que de 21 dias)
quando voltavam da Lua. De onde vem esse número? Quarenta é o

número de semanas que demora para a gestação de um ser humano, o

tempo que levamos para adquirir vida, desenvolver um organismo
apto a sobreviver. Coincidência? Creio que não!

Assim, quarenta semanas ou dez meses lunares (daí também a

importância do número dez para a religião judaico-cristã, como os dez

mandamentos, um para cada mês?) é o tempo para recebermos (de
Deus) uma vida nova, os nossos bebês, purificada damaldade humana,

_
um livro em branco para ser escrito. E a escrita acontece através de um

ambiente tranqüilo e acolhedor, do muar recíproco e exclusivo dos

pais, da alegria, da paciência e dà perseverança.
De fato, a nossa vida é uma quaresma repleta de sofrimentos. Mas

temos emCristo um alívio para o nosso fardo, um descanso consolador

e repositor de nossas energias e coragem (Mateus 11,28-30). A vida,
por mais terrível que seja, pode ser muito boa se formos humildes e

soubermos adequar nossas ambições ao possível. O sofrimento está

em não aceitar o impossível de ser mudado (inconformidade inútil) e
em ficar desanimado paramudar o possível (conformidade preguiçosa).

Assim, quem crê em Deus deve aceitar os reveses da vida e lu tar

para uma Páscoa (passagem) humana, tal qual a de Moisés: da

escravidão à liberdade, da pobreza à igualdade, do ódio ao amor.
Também a Páscoa de Cristo, pela sua morte, apagou nossos pecados e

sua ressurreição nos trouxe vida nova, e vida em abundância (joão
10,10), Esse p�ríoélo deve servir para avivar nossamemória e despertar
em nós a coragem necessária para viver os ensinamentos de Jesus
Cristo. E, se .esses profetas citados acima cumpriram sua

missão, também nós podemos.

*tecnologista Sênior da Divisão de Sistemas Espaciais do

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Professor do
Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva

(www.fafica.br) e congregado mariano. (Email:
mariosatumo@uol.com.br)

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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... Parceria
Esta semana, policial militar que trabalha
em. Schroeder comentou com a

reportagem do CP sobre as excelentes

relações entre a PM, a Policia Civil, PRF e

Corpo de Bombeiros. De acordo com

esse policial, as quatro .corporações se

ajudam e trabalham em parceria, na mais
absoluta relação de profissionalismo,
amizade e companheirismo. O
comentário do soldado reflete o

amadurecimento desses profissionais e

das corporações que representam. Que
sirva de exemplo a todos os colegas da

região.

... Extra
A votação do projeto que cria a

Secretaria de Bem-Estar Social pode não
ter o resultado esperado pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL), que convocou
sessões extras em regime de urgência
para apreciação da proposta.
No ano passado, Peixer já havia
encaminhado projeto semelhante, mas
foi recolhido pelo prefeito antes de ir à

votação. A proposta foi rejeitada pelos
vereadores em função da criação de
nove cargos de confiança, que passariam
de 74 para 83. Já o novo projeto prevê
outros seis cargos comissionados.

... Novidade
São Paulo, a Secretaria Municipal de Parti
cipação e Parceria aguarda a regulamen
tação de sua estrutura para criar novas
coordenadorias voltadas para segmentos
especificas da população. Pelo menos três
delas já estão previstas: a Coordenadoria
dos Idosos, a da Diversidade Sexual e a da
Participação Popular. A expectativa é que
esses órgãos sejam criados até o final des
te mês.Essas coordenadorias vão discutir
com representantes dos segmentos os

problemas que os atingem e propor solu
ções por meio de políticas públicas que
possam ser adotadas pela Prefeitura.

... Compromisso
o secretário deProdução da Prefeitura.
deJaraguá do Sul garantiu esta semana

ao capitão Ferdinando Piske que vai
reabrir o Museu do Expedicionário na

antiga estação ferroviária, localizada
no Centro Histórico, fechado há alglJns
e o acervo (cerca de 20%) transferido
para uma sala temática do Museu

Municipal Emílio da Silva. A

informação veio dopróprlo capitão
Piske, que esta semana teve um texto

publica�ô na coluna Cartã ao Leitor,
do CP, 'Onde critica a mudança de

planos da administração municipal.

, NOMEAÇÃO

Morre aos 85anos o ex-prefeito
deGuaramirim,Paulino de Bem.

.,..

CAROLINA TOMASELLI

o "criador de

municípios" participou
da implantação de três
cidades da região

GUARAMIRIM - o ex-prefeito
Paulino João de Bem faleceu por
volta das 20h30 da última

segunda-feira. Aos 85 anos, deixa
a esposa Lacyr Rosa de B�m e

três filhos: Sérgio Luiz, João Luiz
e Pau lo José. Paulino era

diabético e estava internado há

aproximadamente 20 dias no

Hospital São José, em Jaraguá do
Sul, depois de sofrer um derrame'.
O corpo foi velado no auditório
da Câmara de Vereadores e o

sepultamento estava previsto
para as 17 horas de ontem no

Cemitério Municipal. ,

Uma das mais expressivas
carreiras políticas no Vale do .

Itapocu , Paulino atuou no

movimento emancipatório de
Guaramirirn, Massaranduba e

Schroeder, por isso ficou
conhecido na região. como o

"criador de municípios". Parti

cipou, inclusive, na solenidade
de instalação de

Guaram:J'
,em

28 de agosto de 1949.
.

Filiado à extinta Ar na e
.

depois ao PSD, Paulino nasceu

em Tubarão em 19 de outubro de
1919, filho de Joaquim João e

Maria Catarina. Depois de residir

Paulino foi eleito vereador e prefeito de Guaramirim por dois mandatos

em Araranguá, onde atuou

como professor e secretário de
Educação, mudou-se para
Joinville em 1940, onde lecionou
no Grupo Escolar Rui Barbosa e

foi inspetor escolar municipal por

sete anos.

Em 4 de dezembro de 1947,
Paulino foi nomeado pelo então
governador Aderbal Ramos da
Silva prefeito de [oinville, cargo
que exerceu durante seis meses.

... 'Carnaval
Apenas os integrantes do bloco Em
Cima da Hora compareceram ao

Parque de Eventos na tarde de
ontem para a divulgação dos

campeões do Carnaval 2005. Os
outros blocos - Sem Preconceito -,

Samba no Pé e Estrela D'alva
mandaram apenas representantes, o
que leva a pensar que o resultado já
era previsto, ou imaginado. O Em
Cima da Hora conquistou o vice

campeonato este ano. Houve
contestações por parte dos

dirigentes de outras agremiações.

. . '" .

:\7Conselho de Etica do PSDB
t

.

: discute amanhã caso Piazera
;.", '

.

.?if· . -:';

JARÀ.GUÁ DO SUL - o primeiro
. 'encontro do COnselho de Ética do
PSDB para discutir sobre o caso do
,vereador Afonso Piazera Neto

Nesse período, Guararnirim era,' .acontece amanhã, às 19 horas, na
distrito dejoinville. Em 1949, foi

h
sede doDiretório do partido. Nomês

morar .em Guaramirim e passou ,

. 'passado, a Executiva se reuniu para
a se dedicar ao ramo madeireiro. tratar do' assunto, quando então

Cinco anos mais tarde, disputou decidiu encaminhar o caso ao

uma vaga na Assembléia" "conselho;.
Legislativa e ficou suplente de O presidente do conselho,Vander
depu tado estadual. LuizConrads, explica que na reunião

Corri expressiva votação, foi será definida a forma de atuação do
eleito vereador de Guaramirim conselho. Também será feita a leitura
em 1957 e presidiu o Legislativo da ata, encaminhada pelaExecutiva,
em 1957 e 1958. Nas eleições e os conselheiros apresentarão
municipais de 1959, foi eleito sugestões sobre como conduzir os
prefeito de Guaramirim, cargo trabalhos. "Oqueposso adiantaréque
que exerceu até 1964. O todas as partes envolvidas serão

segundo mandato como prefeito ouvidas. Não é um ato sumário",
foi no período de 1970 a 1974. afirma.

'

"Me lembro da popularidade que Conrads informa que depois da
ele tinha. Era uma pessoa convocaçãodaExecutiva, aconselho
dinâmica e alegre, que'marcou temprazo de 90 dias para darparecer
muito pela personalidade", sobre o caso. Sobre o pedido do'
comentou o secretário de presidente do partido,CélioBavei; de
Agricultura, Lauro Frõhlich, agilizar a apuração; Conradsdisse que
filho de Eugênio Fr ôh l ich, dependerá de Piazera. "Todos têm
também político e amigo de .interesse que o processo seja ágil,
Pau lino. inclusive os próprios conselheiros,mas

Depois de anos de dedicação vaidependerdapessoaenvolvída.que
à vida pública, em 1999, data em 'precisa serouvida", esclareceu.
que Guaramirim completou 50 Na eleição da Mesa Diretora, o
anos de emancipação, o .ex- partido alega que Piazeracontrariou
prefeito recebeu o título de a decisão dobloco formado peloPFU
Cidadão Honorário. Na ocasião, 'PSDB/PP'queapoiavaacandidatura
Paulino destacou a importância. de Rudolfo Gesser (PP) para a

da, atuação em prol do presidência.da Câmara, e votou em

desenvolvimento do município. RonaldoRaulíno (pL),eleitoeomseis
"Fico imensamente feliz por votos. Dias 'depois da eleição, o
essas conquistas desse povo tão vereadomegouquehavíaoríenração
amigo, E fico honrado por fazer dopartidopara votarno candidatodo
parte integrante, inseparável e bloco. Segundo Piazera, nasreuníões
eterna dessa história", -agra- dos parlamentares para se tentar

deceu. -definír possíveis candidatos à Mesa

Diretora "havia opiniões divergentes
entreogrupo".

O voto do tucano a Raulino
causou indignação entre os

vereadores e lideranças dos partidos
que integraram a coligação. "Jaraguá
no rumo certo". O vereadorCarione
Pavanello (PFL) acusou o colega de
ter traído o bloco. O ex-deputado
federal Vicente Caropreso (PSDB)
também criticou o parlamentare
defendeu a punição pelo COnselho
de Ética do partido.

NaopiniãodeCaropreso,oPSDB
cometeu erros de omissão sérios nos
últimos anos edeverá terumapostura
mais rígida para não perder as

lideranças do partido. "Defendo que '

'o PSDB tome uma atitude
institucional e não aperrás aceitando \

oque uina autoridadeou outra prega. .

Sou contra a personalização, de se .

fazer o que quer conforme certos

interesses. Lamento esse tipo de

situação de vereadores do meu

partido pressionando para fazer com
que o voto na Câmara fosse
respaldado por uma atitude do
Executivo", argumentou.

• Levantamento feito por
, telefone junto a 17 .

governos estaduais
Iconstatou que há 61

• Alguns municlpios aleqam
conseqüências de desordem
nas contas públicas, mas os

decretos ainda não foram
homologados pelos Estados.
A Defesa Civil não consi

-; Oi. ..' BRASíLÍA - A votação para a

!"':;�"escolha: d.o novo presidente da
, '·;CâlliaradosDeputados, no dia 14,

. 'i;ji'será secreta. Os 5IJdeputados vão
escolher em-cédulas de. papel os
novosmembros daMesa Diretora da
Câmara . .A,sessão está prevista para

'ias 16horas, semhoráriopara término,
A presença dos parlamentares na

votação é obrigatória, e quem não
. comparecer-tem desconto na folha
de part�}' do seu' salário.
Para ser eleito, o candidatoprecisará

• obterã"mai6ria absoluta (metade
" .��istirh) dos votos válidos. Só não
'7it";são computados os votos nulos. Se

Mannes informa que' sessão ';::nenhu� candidàto obtiver a

extra acontece às 10 horas );;'maioriaj àdisputaserâ feita erp. dois

Projeto.que cria Secretaria deBem-Estar entra em votação amanhã' Câmara dos Deputados terá
� AlE_xAND_REBOGo\"eleiç�() secreta e em papel

, .�.,.
'i,,�

GUARAMIRIM - o projeto que
cria a Secretaria de Bem-Estar
Social entra em primeiro turno de
votação na sessão extraordinária
de amanhã, marcada para as 10
horas. Encaminhado pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) no dia
20 de janeiro, a proposta deveria
entrar na pauta .no prazo de 30

dias, mas os vereadores an

teciparam a votação, acatando o

pedido do Executivo, que
convocou a sessão em regime de

urgência,
A segunda votação deve

acontecer na sexta-feira ou até o

início da próxima semana,

segundo informou o presidente
da Câmara, Marcos Mannes

(PSDB). A proposta, lida na

sessão do último dia 31, passou

pela análise das Comissões de
Legislação, Justiça e Redação e

de Economia, Finanças e

Fiscalização.
Se o projeto de implantação

da pasta, atualmente vinculada
à Saúde, for aprovado, serão
criados os cargos de secretário,
responsável para o setor de
assistência à criança e ao

adolescente e responsável para o

setor de assistência ao adulto e

idoso. Também estão previstos
cargos de secretário-adjunto de
saúde, chefe de setor de
manutenção' de cemitério e

secretário-executivo de
Gabinete.

Além da criação da Se
cretaria, o projeto, que dispõe
sobre a organização da Prefeitura,

prevê que a administração
adotará o planejamento como

instrumento de ação de governo,
que compreenderá a elaboração
de três instrumentos básicos:
orçamento plurianual de inves

timentos, diretrizes orçamentárias
e orçamento anual.

No início do mês, o prefeito
afirmou que a criação da pasta
atende solicitação do Suas

(Sistema Único _de Assistência
Social) e também dos con

selheiros de Saúde do município
e da própria comunidade,
reforçada em duas conferências .

realizadas no ano passado. "O
governo Lula é socialista e tem

liberado verbas para os municípios
que possuem a secretaria",
justificou.

turnos entre os dois candidatosmais
votados. Os deputados votam em

sete cédulas individuais, cada uma
.
com os candidatos aos cargos da'
Mesa Diretora.

Encerrada a votação, tem início
a apuração dos votos para a

Presidência da Câmara. Se 480 votos
.

forem considerados válidos, por
exemplo, o novo presidente será
eleito emprimeiro turno se tiverpelo
menos 241 votos. "S6 será eleito em
primeiro turno o candidato que , I
obtivermaioria absoluta dos

votoS)
I

válidos, incluindo os brancos. E não
.

necessariamente amaioria absoluta I

da Casa", explica o secretário-geral
daMesa daCâmara,MozartVianna.
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TURISMO

Hotéis da região registram
alta ocupação no carnaval

MÁRCIA BENTO

... Hotéis centrais
e do interior
estiveram lotados
durante o feriadão

]ARAGUÁ DO SUL - Hotéis da

região registraram altas taxas de

ocupação durante o carnaval,'
confirmando a vocação turística
da região e o chamado turismo
de negócios. Os hotéis de lazer
tiveram praticamente 100% dos·
leitos ocupados durante as festas
de Momo.O turismo de negócios
- 'incluindo convenções de
empresas - trouxe hóspedes, que
elevaram a taxa de ocupação d�
alguns estabelecimentos a 75%.

Segundo os gerentes dos

principais hotéis de lazer, as

reservas para o carnaval não
foram feitas na última hora.
"80% dos nosso's hóspedes
reservaram com até um mês de
antecedência", afirmou
Andréia Michelluzzi, do hotel
Fazenda Santo An tô n io.
Outros fatores são comuns a

todos os hotéis, como a

procedência dos visitantes e

freqüência com que eles vêm à

rég'ião .. "Grande parte dos

hóspedes vem de Curitiba",
informa Yuri Sardinhas, da
Estância Ribeirão Grande.
"Quem vem uma vez sempre
acaba voltando. Neste feriado
50% dos nossos clientes estão

retornando ao hotel", con

firmou Vera Tanise Tavaresrdo
Vale das Pedras. O perfil do
visitante da região é meia idade

(erítre 30 e 50 anos), casado e

RAPHAEL GÜNTHER

Hóspedes se divertem na piscina rústica do hotel Fazenda Santo Antônio

com filhos.
Os hóspedes alegaram que

vir para o interior é uma forma
de descansar, entrando em

contato com a n a tu r e z a e

principalmente deixando as

crianças livres para brincar. "O
hotel oferece tudo o que

precisamos. Segurança para as

crianças, que podem brincar ao
ar livre e divertimento garantido
para toda a família, com

passeios, esportes, tudo mes

mo!", explicou o curitibano e

engenheiro industrial Cláudio
Homenko, que veio segunda
vez à região.

Nemmesmo o acesso aos hotéis,
com ruas de barro, e o fato dos
telefones celulares não

funcionarem, atrapalham o bom
humor dos turistas, que aproveitam

o clima de sossego para deixar de
lado a correria do dia-a-dia."Estamos
aproveitando para não fazer nada,

. fugir do mundo mesmo. Nosso

único contato está sendo com vocês

doCorreiodo 'Povo", brincou a turist;t

de Florianópolis [aquelíne Fallgattet
"Já programamos a volta, para, quem
sabe, poder conhecer a região,
disseram que tem lindas
cachoeiras", completou o marido;
JoãoPetri.

No mesmo período, os hotéis do centro receberam pelo menos três

convenções que ajudaram a manter a taxa de ocupação alta. Q turismo
de negócios está crescendo na região desde a implantação do

Convention & Visitors Búreau, há dois anos.

"A nossa função é a captação e o apoio de eventos de negócios para
a cidade; afirma o diretor executivo, Fenisio Pires Junior.
As convenções nacionais atraem um público cada vez maior para
Jaraguá do Sul. A baixa temporada de turistas entre. dezembro e

fevereiro é a época ideal para estes eventos."Q percentual de turistas,
no centro, pode ser pequeno, mas temos muitas pessoas circulando
nas empresas'; afirmou Junior. Segundo ele, o mais importante é que
estes turistas estão começando a descobrir a potencialidade da cidade.
"Muito� ficam um dia a mais e aproveitam para conhecer os roteiros

culturais, gastronômicos e ecológicos'; completa.

Prefeitura de Iaraguá inicia distribuição de carnês do IPTU
]ARAGUÁ DO SUL- A secretaria

de Gestão começa hoje o envio
dos 35.439 carnês do Imposto
Predial e Territorial Urbano

(IPTU). Os contribuintes
receberão os carnês em suas

residências atra:vés dos Correios. .

O secretário da pasta,
Marcelino Schmidt, observa que
juntamente com o IPTU, que este

ano teve reajuste de 5,8%, estarão
sendo cobradas as taxas de limpeza
pública e conservação de vias, estas
com acréscimo de 9,6%. Os
contribuintes terão três formas para
quitação dos tributos: pagamento
em parcela única, com 15% de

desconto, com vencimento em oito

de abril ou parcela única, com 10%
de desconto, com vencimento em

10 de maio. Quem preferir poderá
quitar a dívida em oito parcelas,
porém sem desconto, com

vencimento da primeira parcela em
oito de abril. As demais podem ser

pagas até o dia 10 de cada mês.

Neste caso, os pagamentosmensais
não poderão ser inferiores a 50%

da UPM, hoje fixada em R$
42,20.0 valor lançado do IPTU e

taxas é de cerca de R$ 11,5
milhões. A prefeitura também
estuda opções para receber dos
contribuintes com dívida ativa. De
acordo com o secretário de Gestão,
a dívida ativa hoje soma mais de

R$10milhões.
Os contribuintes interessados

em declarar isenção do IPTU 2005
devem procurar o Protocolo da

prefeitura, levando o carnê até o

dia 8 de abril para fazer o

requerimento, ao qual devem ser

anexadas cópias dos seguintes
documentos: carteira de
identidade e CPF (também do

cônjuge), último comprovante de
rendimento (da família residente
no imóvel), matrícula atualizada do
imóvel, declaração de que possui
imóvel único (se for o caso)
expedida pelo Cartório de Registro
de Imóveis e o último comprovante
de luz ou água.

.

Rafael Riegel. O núcleo

organiza a ida ao evento desde

19,99, e este ano o grupo também
visita a maior indústria integrada
de alumínio do mundo, a CBA

(Companhia Brasileira de

Alumínio), do Grupo Voto
rantim.

Segundo os coordenadores
do evento, mais de. 600 ex

positores participam da Feira,
ocupando uma área total de

60.000 metros 'quadrados. A
estimativa de público gira em

torno de 170 mil pessoas.O Sul
do país é o segundo maior

visitante do evento.Cerca de
80% são profissionais do setor de
construção, (engenheiros, arqui
tetos e construtores) e 20% pes
soas que estão construindo ou
reformando.

A 4ª maior feira do mundo

.

no ramo da construção conta

Schmidt: "Dívida ativa passa dos

R$ 10 milhões"

Empresários da construção civil visitam _feira internacional
}ARAGUÁ DO SUL - O Núcleo

da Construção Civil ACI]S
APEVI promove visita à Feicon

(Feira Internacional da
Indústria da Construção Civil)
em São Paulo. A Feira, que
acontece mês que vem São

Paulo, é um ótimo lugar para
fazer negócios, conhecer as novi
da:des e adquirir conhecimentos
tecnológicos, relata o consultor
de Núcleos Setoriais, Vilson

... A maré é sempre ruim para
quem não sabe navegar

Nas duas últimas semanas, ao lado do Carnaval por vir - e que agora
foi e traz divisas importantes para o País - as notícias sobre comércio
internacionàl alinharam-se em torno da queda do dólar, que nos

últimos oito meses, despencou de R$ 3,20 para R$ 2,60, o patamar
mais baixo desde 2002, em épocas ainda do governo anterior. Uma

conjugação de fatores que une a má política externa americana de
Bush e Rice e a boa gestão internacional da 'Marca Brasil:

Sim, isto penaliza os exportadores e notadamente aqueles que
recentemente passaram a vender no exterior.Mas é preciso lembrar
que em 2002, o tema era o apagão energético, em 2003 a bola da
vez foram os custos logísticos, enquanto em 2004 falava-se sobre o

Efeito-China e o apagão logístico dos portos.Todos foram problemas
sérios, que causaram transtornos, mas em grande parte empresas
menos preparadas e mídia desinformada se aliam em descobrir.
novas causas para velhos problemas.
Li em vários jornais e revistas o temor das empresas de que a queda
do dólar resulte em estagnação das exportações ou mesmo em

retrocesso, bem como o depoimentos de empresários de diversos
setores sobre os problemas decorrentes: demissão de profissionais,
queda nas vendas, reinvestimento no mercado interno, desistência
estratégica de mercados emergentes. Causas semelhantes a que
outras empresas, em outras épocas se apressaram em justificar,
quando da explosão do dólar para patamares próximos a R$ 4,00.
Por outro lado, verifiquei queempresas como a Karsten, por exemplo,
manifestaram-se no sentido de que a desvalorização não afetará

significativamente a empresa, que faz planos de longo prazo e que
as exportações (50% da produção) está dentro dos patamares orçados.
Na coluna da semana passada, também eu falava sobre o caseMarisol,
ao instalar um ponto comercial estratégico próximo a Milão, num
sinal de que o comércio internacional continuará a ser um passo a

ser buscado incessantemente.
O fato é que num país que sempre desconsiderou o conhecimento

aplicado, não investiu em pesquisa edesenvolvimento e que acredita

que títulos de pós-graduação são retratos na parede, isto não deveria
surpreender. Falta conhecimento para gerenciar a crise e alocar
recursos acertadamente. Da mesma maneira como faltou

planejamento para gerenciar o comércio. Da mesma maneira como
a Alemanha era tão ou mais pobre que a Bolívia ao fim da z-. Guerra
Mundial.
Poderia-se - mais uma vez - culpar o Governo, os altos impostos.
Mas é melhor ficar com a parte que nos cabe no problema.
Verdadeiramente falta conhecimento técnico para administrar
diferentes cenários, o que lembra um velho ditado que meu avô já
dizia:"A maré é sempre ruim para quem não sabe naveqaríSlmples,
mas mais verdadeiro, impossível.

com a participação de 19 países
representados pela: Turquia,
França, China, Bahamas,
Áustria, Colômbia, México,
Portugal, entre outros. A 13ª J

edição da feira acontece entre os

dias 8 a 12 de março no Anhembi
em São Paulo/Sp, das 10h às 19h.
Maiores informações do roteiro e

valores da viagem com o Núcleo
da Construção CivilAcijs/Apevi,
de Jaraguá do Sul.

o FIM DA ZPE DE IMBITUBA
As Zonas de Processamento de Exportações (ZPE), autorizadas por lei
desde 1988, deveriam funcionar como áreas para implantação de

empresas totalmente voltadas para exportação, que teriam direito a

isenção de Imposto de Importação para máquinas e equipamentos,
IPI, IR sobre remessa de lucros, além de simplificação de procedimentos
burocráticos na importação e na exportação.
A ZPE de Imbituba, criada com o objetivo de servir como base para a

fabricação de produtos for export consumiu recursos na ordem de R$
8 milhões nos últimos 10 anos e funcionou somente no papel, ainda
que com o interesse de diversas empresas em se instalar no local. Isto

porque a Receita Federal nunca alfandegou essa e outras áreas.
É uma pena que os mesmos governos que dão incentivos para a

criação de novos projetos e concepções produtivas, são aqueles que
dificultam a operacionalização em diversas instâncias. Alguém ganha
- e certamente não são os empresários sérios que acreditam na

dinamização da indústria brasileira e na comercialização
internacionál de seus produtos.

PORTO DI; ITAJAr TEM CARGAS COM MAIOR VALOR AGREG,(\OO
Em 2004, o Porto de Itajaí apresentou um crescimento de
25% nas exportações, atingindo US$ 3,7 bilhões. Isto é resultado
do próprio perfil da região à qual o porto serve, com presença
de produtos industrializados de alto valor agregado. Segundo
o Portal NetMarinha, ó porto catarinense registrou no ano

passado uma média de US$ 1,05 por quilo de mercadoria
embarcada, enquanto Santos ficou em US$ 0,68/kg, Rio Grande
em US$ 0,69/kg e Paranaguá em US$ 0,36/kg.
Itajaí hoje figura entre os quatro maiores portos do país, o terceiro
em movimentação de contêineres, com .564 mil TEUs em 2004, e o
primeiro em exportação de frango congelado. Com R$ 46,7 milhões
do orçamento da União que deverão ser investidos em melhoria da
infra-estrutura nos próximos anos.a administração do Porto de Itajaí
quer aumentar o número e o valor dos embarques.

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas

dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mail

cambra@porta/cambra.com.br.

Randal Gomes é Diretor-Executivo da Câmara de Negócios
Internacionais - CAMBRA, Mestre em Administração e professor
de Comércio Exterior da UNERJ.
e-mail: randal�portalcambra.com.br
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SAÚDE

São José investe em reforma
e equipamentos novos para UTI

Eus BINI

..,: Recursos obtidos
através de parcerias
ultrapassam
RS 1 milhão

]ARAGUÁ DO SUL- Até o final
de março devem estar concluídas
asmelhorias naUTI (Unidade de
Tratamento Intensivo) do Hospital
eMaternidade São José. A obra e

aquisição de novos equipamentos
para a Unidade somarão inves
timento de R$ 1.1 milhão. Os
recursos sãoresultadode parceria
entre os governos .estadual e

municipal, com a participação da
iniciativa privada.,

De acordo com o.presidente
do' Conselho Deliberativo do
hospital, PauloMattos, aUnidade
,dj! Terapia' Intensiva está sendo
transferida para a Parte superior da
maternidade, que possui área de
600 metros quadrados, e terá

, capacidade pàra'dez leitos, contra
os.nove atuais. "O objetivo não é
aumentar a quantidade de leitos,
I!l?-S a melhoria das instalações e.

da infra-estrutura da UTI",
es'clarece Mattos.' Do total
investido, cerca deR$ 300mil serão

.: utilizados na compra de novos

-. equipamentos. . ,

O presidente. informou que a

Unidade de Terapia Intensiva deve ter obras concluídas até o final de março

reconstrução da Unidade de
Terapia Intensiva foi definida como
prioridade pelo Conselho
Deliberativo, instituído em julho do
ano passado, com o propósito de
implementarmelhorias contínuas
no hospital, tanto na parte física e

de atendimento quanto na

administrativa. Para identificar as
reais necessidades, o Conselho
encomendou a elaboração de um
plano diretor que vai indicar as

prioridades e qual a ordem para

',: Carnaval também é época de

:) levar os filhos à. pracinha
",

"

JARAGUÁOOSm - Para alguns a
�'" terça-feira de carnaval não é dia de

,

ressaca e nem de 'folia. É dia de lazer
no parque. O eletricista, Elisiário
Machado.Banes,moraemjoinville,
mas desde

sábadoes�'
em Jaraguá

doSul, na casada irmã.Vel a passeio
com a família. Desde que cegaram
nacidade, os filhos, Júlia 3 anos e

Gabriel de 6, só querem saber de
brincar no parquinho da praça
Ângelo Piazera. '�o essa praçaum

, lugar tranqüilo para os meus filhos
brincarem", e salienta ''Além de ser
nocentroda cidade é um lugar limpo
e seguro".O eletricista lamenta que
em joinville não tenha um lugar
como esse no centro da cidade.

"Meu filho também 'está

adorando", complementa Bianca
Broglio Cordeiro, mãe de Pedro
Henrique Broglio, que dividiu o

espaço da praça com as outras
'

crianças, ontem pelamanhã. Bianca
está há apenas 1 mês na cidade. O
marido,Chico Paulista, foi contratado
recentemente pelo time daMalwee.
Bianca comparaJaraguá com [undiaí,
interior de São Paulo, cidade onde
residia. "Lá não tem a mesma tran

qüilidade, essa cidade é muito séria",
brinca. Em meio a uma descida no
escorredor, Pedro disseque o quemais
gostou na cidade foi esse parquinho.
"Todo final de semana a praça
Ângelo Piazera está cheia. "Nesse
último domingonão tinha nembanco
para sentar", descreve Bianca,

ALEXANDjtE BaGO

Pai e filha aproveitam feriado para brincar juntos

realização das benfeitorias. "Os
recursos necessários nós vamos

buscar através de convênios com o

poder público estadual emunicipal.
Não queremos contrair dívidas",
diz Mattos, informando ainda que
o hospital já tem como parceiras as

empresas jaraguaenses Weg e

Marisol, além de pessoas que cola
boram com o hospital através de
doações. "São exemplos louváveis
a serem seguidos", completa.

Após a captação dos recursos,

outras melhorias serão implemen
tadas em todo o hospital. A Ala
Santo Antônio e o Centro Cirúr
gico devem ser os 'próximos a

receber investimentos, obedecen
do ao que for definido por crono
grama. Em 2004, o hospital, que
atende pacientes de [araguá do Sul
e região, teve média mensal de
7.595 internamentos, sendo 66,83
atendidos na Unidade de Terapia
Intensiva. No Pronto Socorro, a
média foi de 3.992 atendimentos.

Apresentação circense chega
à Jaraguá do Sul no domingo

Cena do espetáculo 'Tholl - lmaqern e Sonho"

]ARAGUÁ 00 SUL - O grupo
OPTC (Oficina Permanente de
Técnicas Circenses), de Pelotas
(RS) chega a Jaraguá do Sul no
próximo domingo, com o espetáculo
"Tholl- Imagem e Sonho". A apre
sentação será noGrande Teatro do
CentroCultural da Scar (Sociedade
CulturaArtística), às 19 horas.

Esta seráâprimeira exibição do
grupo em palcos catarinenses.
Consagrado no estado gaúcho,
através de 68 apresentações
realizadas em 2004, o espetáculo é

r
direcionado para públicos de 3 a 80
anos. "Tholl - Imagem e Sonho"
reúne um elenco de 17 atores

dançarinos, crianças e adolescentes
que através da leveza de coreografias

proporcionammomentos de emoção
e alegria, superando o limite físico
utilizando técnicas da nova arte

circense - sem lona, picadeiro ou

arquibancadas, o grupo se apresenta,
namaioria das vezes, em teatros ou

casas de espetáculos. Há inovações
nessa nova linguagem do circo: a

incorporação de elementos de
dança, teatro e música.

Em [araguá do Sul o espetáculo
é promovido pela Marisol, com
apoio da Universidade Católica de
Pelotas. Os ingressos custam R$
15,00, estudantes e pessoas acima
de 60 anos pagam meia-entrada.
O telefone para informações e

compra de ingressos: (47) 275-
2477/370-6488.

CP NOTAS

� voos PARA o BRASIL

Vôos internacionais batem recorde em 2004
Os desembarques em 'vôos internacionais em 2004 no Brasil
chegaram a 6.138.217, valor 11,54% superior ao do ano de
1998, que havia sido o melhor da história da aviação brasileira,
quando foram registrados 5.502.966 passageiros (não são
necessariamente turistas, já que há brasileiros em retorno ao

País). O ano que passou teve um incremento de 14,19% sobre
2003 no número de pessoas que chegaram ao País via aérea.
No período de um mês, o volume de passageiros também é
histórico: em dezembro de 2004, foram 580.92.1 - o recorde
anterior havia sido o de novembro passado (562.590). A Infraero
(Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária) também
contabilizou aumento significativo nos vôos charters, outro
resultado excepcional para o turismo brasileiro, já que estes
fretes transportam exclusivamente turistas estrangeiros.
Foram 327.273 desembarques nos 12 meses, valor 90,11 %
maior que o registrado em 2003 (172.150 passageiros). O
diretor de Estudos e Pesquisas da EMBRATUR (Instituto Brasileiro
de Turismo), José Francisco de Salles Lopes, afirma que os

números já comprovamum aumento na oferta de assentos de
vôos internacionais para o Brasil. "Já são mais de 6 milhões de
assentos efetivamente ocupados, quando tínhamos de um

histórico em torno de 5 milhões'; lembra.

� voos PARA o BRASIL II

Viagens internacionais geraram 3,22 bilhões
Balança do Turismo - O Banco Central também divulgou dados
extremamente positivos para o turismo brasileiro. Em 2004, as
viagens internacionais geraram a entrada de US$ 3,22 bilhões
no Brasil, valor 30% maior que o registrado no ano anterior. O
saldo, que é a diferença do que os estrangeiros gastam com

viagens no Brasil em relação ao desembolso de brasileiros no

exterior, ficou positivo em US$ 351 milhões no ano - 61 % maior
do que em 2003, quando este valor foi de US$ 218 milhões, já
um saldo histórico após anos de déficit. Só 1')0 mês de
dezembro, registrou-se a entrada de US$ 335 milhões no País
com viagens internacionais ao Brasil. Essas três cifras
representam recordes no Brasil, desde que o Banco Central
acompanha as contas com viagens internacionais (desde 1947 !
pará registros anuais e 1969 para saldos mês a mês). O gasto

. de brasileiros no exterior também vem registrando crescimento
- foram US$ 2,87 milhões no ano passado contra US$ 2,26
milhões em 2003.
As quantias levantadas pelo BC são relativas a trocas cambiais
oficiais e 'compras com cartões de crédito internacionais. A
EMBRATUR está calculando e deve divulgar, em breve, o gasto
total dos turistas estrangeiros em 2004, incluindo também
valores que não circularam pelas vias oficiais. Em 2003, os cerca
de 4,1 milhões de turistas que entraram no País foram
responsáveis pela entrada de aproximadamente U$ 3,4 bilhões,
representando uma variação de 8,52% com relação ao ano

anterior.

� ESTRADA NOVA
Fim da assinatura básioa de telefone fixo
A Associação de Moradores do Bairro Estrada Nova (Amoben),
decidiu fazer uma mobilização pelo fim da cobrança da tarifa
da assinatura básica de telefone fixo. A Amoben vai coletar
assinaturas dos moradores e encaminhar o abaixo-assinado aos

deputados estaduais, pedindo que derrubem o veto do
governador ao projeto da bancada petista, aprovado na

Assembléia Legislativa, que proíbe a cobrança da taxa em Santa
Catarina. A decisão da associação foi tomada no dia 28 de i
janeiro, durante reunião de planejamento das atividades.
Os formulários do abaixo-assinado serão disponibilizados no

comércio do bairro. Os líderes de rua da associação vão buscar
as assinaturas dos moradores. O presidente da Amoben, Justino
da Luz, informa que a associação pretende reunir mais de 2
mil assinaturas e quer fazer um ato de entrega do documento
ao presidente da Assembléia Legislativa e a deputados da base
governista, como forma de pressionar e de mostrar aos

parlamentares que a sociedade está revoltada com essa

cobrança abusiva e ilegal. "Muitas pessoas consomem menos

que o valor da taxa. Para o trabalhador, esse é um valor
significativo. Com esse dinheiro dá para comprar duas caixas
de leite'; compara.

� UDESC
Novo diretor geral do CCE/Faed
o professor doutor Jarbas José Cardoso toma posse nesta

quinta-feira (312), às i 9 horas, como novo diretor geral do
Centro de Ciências da Educação (CCE/Faed) da UDESC. Cardoso
assumirá no lugar do atual diretor, José Carlos Cechinel, que
administrou a instituição nos últimos quatro anos.

A posse acontece no auditório da reitoria da UDESC (avenida
Madre Benvenutta, 2007, Itacorubi, Florianópolis). Além <to
diretor geral, assume também a nova equipe, formada por 12.
pessoas, que ficará à frente do CCEIFaed até 2009.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Encontrada ossada em cemitério

particular de Schroeder
SCHROEDER - A delegacia de

Polícia de Schoroedervai investigar
a origem de uma ossada encontrada
no cemitério de Bracinho. Os ossos
foram encontrados através de
denúncia anônima ao Correio do
Povo e estavam soltos, no chão do
cemitério, em dois locais diferentes.

O soldadoWolney daSilva, que
atendeu a denúncia, afirmou que
não existem muitas ocorrências

ligadas ao cemitério. "Sempre
fazemos a ronda, porque algumas
pessoas vêm roubar as velasdo túmulo

para usar como iluminação".

Depois demuitas ligações para o
Copom (Comando da PolíciaMilitar)
para saber qual o procedimento a ser

tomado, os policiais recolheram os

ossos, que devem ser entregueshoje
ao comissário Júlio Silveira - que
estava de folga ontem. Ainda
segundo ospoliciais, o comissáriodeve
entregaros ossosparao lML (Instituto
Médico Legal) de [araguá do Sul,
onde deve ser analisado por peritos,
que vão dizer se os ossos são de seres
humanos ou de animais. Os policiais
informaram que não há registros de
desaparecidos na cidade.

IML deve testar osso para identificar se pertence a um ser humano

Ator do filme Cidade de Deus

'viaja para dar aula na Europa
DARIDAçÃo- LeandroFirmino

da Hora, o Zé 'pequenó do filme
"Cidade de Deus", está arrumando
as malas para dar aulas emOxford e

. Liverpool, na Inglaterra. Depois, segue
paraCoimbra e Lisboa, emPortugal.
O ator está arrumando asmalas para
série de palestras nos dois países
ruropeus, na companhia dos amigos
LuísNascimento eRenatoSouza.Os
três integram aONGNósdoCinema
e jáministraram dezenas de cursos e
palestras noRío.e emoutros Estados.

Agora chegou a vez do circuito

internacional.
Nascimento é o coordenador

geral do Nós do Cinema. Renato

Souza, oMarreco, que também está

no filme de Fernando Meirelles,
preside a ONG. Leandro é o vice

presidente e o nome que ganhou
maior projeção - junto com Douglas
Silva, o Acerola,.eDariamCunha, o
Laranjinha-depoisdo imenso sucesso
de "Cidade de Deus" e "Cidade dos
Homens". O filme foi visto por 3,2
milhões de brasileiros, concorreu a

quatro, Oscars e, na Inglaterra,
alcançou tamanho sucesso, que em

breve a pesquisadora Elsie Vieira

lança, no mercado britânico (e no
idioma de Shakespeare, claro!) livro
sobre Fernando Meirelles e sua obra
mais famosa.

Falecimentos
Faleceu às 20:00h do dia 7/2, o senhor Paulino João de Bem,
com idade de 85 anos. O velório foi realizado na Câmara de

Vereadores deGuaramirim e o sepultamento no cemitérioMunicipal
deGuaramirim.
Faleceu às 01 :lSh do dia 8/2, o senhor Carlos João Lange, com
idade de 64 nos. O velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora de

Fátima e o sepultamento no cemitério de Santa Luzia.
Faleceu às 18:00h do dia 8/2, o senhor Alvin Schimidt,com idade
de 81 anos. O velório foi realizado na Igrja Evangélica Luterana

ApóstoloTiago e o sepultamento no cemitério Três Rios do Norte.
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Em Cima da Hora é bicampeão
do Carnaval jaraguaense

JULlMAR PIVATTO

� Bloco ficou com

.86 pontos contra
78 do Sem Preconceito
e 72 do Samba no Pé

]ARAGuA DO SUL - Pelo

segundo ano consecutivo, obloco
Em Cima da Hora conquistou o

título do Carnaval jaraguaense. O
anúncio foi na tarde de ontem, no
Pavilhão C do Parque Municipal
de Eventos, e foi acompanhado por
integrantes da agremiação carh.peã,
que caiu no samba após a

divulgação do resultado final. O
bloco, que terminou com86 pontos,
desfilou com o tema "Viagem ao

Egito, uma das maravilhas do

mundo", com cerca de 150

integrantes divididos em seis alas.
Apresidente dobloco campeão

comemorou muito o resultado,
tendo dificuldade até mesmo de
falar. "Eu não esperava. Mas depois
que o desfile terminou fiqueimais
�onfiante. Todas os participantes
estão de parabéns pela festa. Agora
eu quero comemorar", desabafou.
O bloco foi fundado em 1987 e

conquista o décimo título da
história. Logo após, os integrantes
comemoraram, tanto no barracão
.como nas ruas de Jaraguá do Sul.

Terminando em segundo lugar,
com 78 pontos, o bloco Sem
Preconceito veio com o tema

"Falando sobre o trabalhador".A

presidente da agremiação, Vera
Lúcia Silva, diz que esperava o .

segundo lugar. "Foi um bom
resultado. Todas estão de parabéns
e estouemuito feliz com a nossa

colocação".
O coordenador do bloco

RAPHAEL GONTHER

aduaneiras constatarem que

carregava seis quilos de cocaína em
sua prancha de surfe. Acom

panhado por dois amigos, Gularte
assumiu a responsabilidade pelo
transporte da droga e aguardou em
prisão até seu julgamentoemprimeira
instância, pela Corte Distrital de

Tangerang, cidade vizinha a Jacarta.
O processo foi acompanhado

pela vice-cônsul do Brasil em

Jacarta, Ingrid Dering, que enviou
nestamanhã seu relatório a Brasília.
No texto, a funcionária registra que
a maior parte da platéia era

constituída por ativistas de um

movimento antidrogas que.

gritavam em favor da condenação
à pena capital e aplaudiramquando
o juiz declarou sua sentença. Dering
informou ainda que, mais tarde,

Integrantes do bloco Em Cima da Hora comemoram o bicampeonato após a divulgação
RAPHAEL GONTHER

Presidente e mestre da' bateria da escola se emocionam

Samba no Pé, Neucimar Antônio
Martins, diz que a agremiação não
conseguiu um resultado melhor
devido a reestruturação que vem

passando. "Algumas mudanças
estão acontecendo na escola e isso

pode ter comprometido o

resultado. Não tivemos tempo
suficiente pra preparar tudo e o

repasse de verbas também poderia
ter sidomaior", disse. O Carnaval
de J araguá do Sul encerrou na

noite de ontem, com o desfile das
escolas campeãs, na Rua Walter

Marquardt.
PLANOS - Para 2006, a

organização do Carnaval de Rua
será administrado peloMoconevi
(Movimento da Consciência

Negra do Vale do Itapocu). Será
criada uma Liga, que representará,
os blocos e a Fundação Cultural
será a responsável pelo repasse das
verbas, que esse ano foi em torno

de R$ 30mil.

Itamaraty vai interferir por brasileiro condenado
DARIDAÇÃO-OMinistério das

Relações Exteriores deve pedir
clemência para o brasileiroRodrigo
Gularte, condenado à morte

segunda-feira por um tribunal da
Indonésia por tráfico de droga. Caso
a sentença seja reiterada pela
instância superior, aCorte Suprema
do país;

De acordo com a assessoria de

imprensa do Itamáraty, oministério
continuará a acompanharo processo
de RogérioGularte, que apelará da
decisão ao Tribunal Provincial de

Java Ocidental, de segunda
instância. Também vai conferir se
está garantido seu amplo direito de
defesa.

Gularte foi preso em31 de julho
de 2004noAeroporto Internacional
de Jacarta depois de as autoridades

)..

visitou Gularte na penitenciária e

que ele parecia passar bem e estar

equilibrado.
No Itamaraty, calcula-se que o

processo judicial do casoGularte,
até o veredito daCorte Suprema,
deverá demorar cerca de um ano.

Apesar das chances de os advogados
de defesa reverterem a decisão de

primeirà instância, Gularte tem

contra si a orientação do novo

governo da Indonésia, o país com a

maior população muçulmana do
mundo.

O general Susilo Bambang
Yuahoyono, ligado à ditadura de

Suharto, foi eleito presidente em

setembro com um forte discurso de
em favor da recuperação econô

mica, mas também de combate ao

terrorismo e ao tráfico de drogas.

• Paranaense formado em

agronomia e estudante de

administração de empresas,
Gularte é um jovem de
classe alta apaixonado por
surfe, mas que passou por
clínicas para tratamento de

dependência química.

• O carioca Marco Archer

Cardoso Moreira, instrutor de
vôo, foi flagrado no dia 2 de

agosto de 2003, também no

Aeroporto de Jacarta, com 13,4
quilos de cocaína escondidos

em seu equipamento de asa

delta. Conseguiu fugir, mas
acabou capturado na Ilha de
Sunbawa.
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Equipe da Impulso volta de
travessia com três medalhas

--�---------------------------------------------�-�---�--�-�--�--�---�-------���---l
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JUlIMAR PIVAITO

.... Marlise Klemann
ficou com o título

geral da categoria
Master O

jARAGUÁ DO SUL - A equipe
da Academia Impulso voltou da
última etapa da Copa Fiat de
Travessias com três medalhas. A
'prova, com 1,5 mil metro

aconteceu na Praia Mansa, em
Caiobá, no Paraná e três
.nadadoras conseguiram a

premiação: Ana Zanandrea,
primeiro lugar na categoria Júnior
(17 /19 anos), Marlise Klemann,
segundo na Master D (40/44
anos) e Adriana Rodrigues dos
Santos, quinto na Master C (35/
39 anos). Além deles, parti
ciparam ainda Natália Menezes
Cunha, Denise Dalleri, Arlindo
Rincos, José Luiz da Silva e

Moacir Schwirkowski.
Com a segunda colocação,

Marlise conseguiu o título geral
da categoria e vai receber a

premiação no dia 19 de março,
durante a 5- etapa do Circuito
Mercosul de Travessias, na Praia
de Zimbros, em Bombinhas. "O
mar estava bem tranqüilo e a

temperatura agradável, mesmo
com o sol. Eu prefiro quando o

Adriana, Ana e Marlise conquistaram as medalhas da Impulso na travessia em Caiobá (PR)

mar tem: marolas, mas consegui
me sair bem", comentou a

nadadora.
Embora os resultados finais

ainda não tenham sido divul
gados pela organização, Marlise
garantiu o título com um primeiro
lugar e três segundos, terminando
com 24. A última etapa contou
com aproximadamente 300
atletas de todo Sul do Brasil.

Abertas as inscrições para o

23° Campeonato Varzeano
jARAGUÁ DO SUL - A FME

(Fundação Municipal de Esportes)
abriu as inscrições para o 23° Cam
peonato Varzeano de Futebol-Taça
RaulValdirRodrigues.O prazo final
seránodia 21 de fever�e os interes
sados devem entrar em contato com

a FME, como coordenadbrdeEspor
tes Comunitários e Escolares, Cláudio
Tubs. O valor da inscrição é de R$

, 80,00, com a caução de R$ 500,00.
A competição é destinada a

atletas a partir de 17 anãs e premiará
as quatro.melhores equipes com

troféus e medalhas, além de um boi
de 15 arrobas para o primeiro
colocado, um porco de looquilos para
o vice, de 80 para o terceiro e 60 para
oquarto. Haverá troféus aindaparao
artilheiro, o atleta destaque, a equipe

disciplina e a defesa menos vazada.
O congresso técnico estámarcado

para as 19 horas dopróximodia 23, na
sede da Liga Jaraguaense de Futebol.
A competição está prevista para
acontecer de março a maio. No dia
13 de março, haverá um Torneio
Início, no campodoCaxias, emSanta
Luzia, reunindo todos os clubes
participantes.

No ano passado, o Varzeano
reuniu 26 equipes, totalizando 575
atletas, Forammarcados 249 gols em
72 partidas, uma média de 3,4 gols
por jogo.O campeão foioCaxias, que
venceu oGessoJaraguá nos pênaltis,
depois de empatar em OxO no tempo
normal. A terceira colocação ficou
com a Kiferro, que venceu o Água
Verde/Consistempor3x 1.

ALEXANDRE BaGO

. Varzeano 2005 está previsto para acontecer entre março e maio

b

O'próximo desafio da equipe
será nesse fim-de-semana, na 4-
etapa do Circuito Mercosul de
Travessias. A prova acontece em

Itá, Oeste do Estado, r:� !"epre,sa
que se formou após a'cónstrução
da barragem que inundou a

antiga cidade. O percurso é de
1,9 mil metro e três jaraguaenses
estarão presentes: José Luiz da
Silva (Master D - 40/44 anos),

Denise Dalleri (Master D - 40/
44 anos) e Natália Menezes
Cunha (Infantil- 15/16 anos).

A academia está com

inscrições abertas para a Travessia
., d�jP6'tt'hl 'B�lg:���!p�rcIJV�6 de
1,2 mil metro, e que acontecerá
no dia 5 de março. Os inte

ressados devem comparecer na
secretaria da Impulso até o dia 21
de fevereiro.

Robinho ganha vaga de titular
ao lado de Ricardo Oliveira

DAREoAÇÃO-Robinho deixou
o campo sorridente, assim que
acabou o treino da seleção brasileira,
no início da noite desta terça-feira,
em Hong Kong. Pouco assediado
pela imprensa local- ainda está bem
longe de ser um astro fora doBrasil
, atendeu pacientemente aos

jornalistas brasileiros, apesarda chuva
fina. Satisfeito com a confirmação
de que será titular no amistoso de
hoje, às 7 horas (de Brasília) contra
HongKong, comentou estarotimista
em se firmar na seleção em 2005,
disse que seu grande objetivo é

garantirum lugarnaCopa doMundo
do próximo ano e, pela primeira vez,
admitiu ter recebido proposta oficial
para defender o RealMadrid.

Cada vez mais maduro, o

jogador, de 21 anos, começa a

ganhar- espaço na equipe de Carlos
-

Alberto Parreira.Com a ausência de
Ronaldo e Adriano, ganhou uma

vaga ao lado de RicardoOliveira, do
Béris, O fato de iniciar uma partida
entre os titulares já é um progresso.
O jogador, que havia tido

pouquíssimas oportunidades na

seleção principal, cresceumuito no -

conceito de Parreira nos últimos
meses. Além demanter a eficiência
nos dribles, característica que o

marcou no início da carreira

profissional, em 2002, melhorou
muito em um dos mais importantes
fundamentos do futebol, a

finalização. Seusgols no ano passado

foram decisivos para que o Santos

conquistasse o título brasileiro e para
que sua cotação no mercado desse
importante salto.

Se mantiver o bom nível, tem
ótimas possibilidades de voltar a ser
chamado por Parreira, que dirige o

time contra Hong Kong pensando
nos confrontos como Peru, no dia 27
demarço, emGoiânia, e oUruguai,
dia 30, em Montevidéu, pelas
Eliminatórias Sul-Americanas.
"Quero mostrar ao Parreira que
tenho condições de jogar na seleção.
O ano começou bemparamim, tive
boas atuações pelo Santos (líder do
Campeonato Paulista) nos primeiros
jogos e êspero repetir o desempenho
na seleção", declarou Robinho.

• Como Ronaldinho vem

atuando mais recuado, uma
vaga pode se abrir no

ataque futuramente. E,
assim, as possibilidades do
jogador santista aumentam

consideravelmente.

• "O Real Madrid fez, sim,
unia proposta oficial, mas
não procurei saber
detalhes' contou. Em
seguida, disse que só

pensa em ganhar o
Campeonato Paulista e a

Libertadores pelo Santos.

ESPORTIVAS
.... INTERNACIONAL

Goleiro sofre seqüestro-relâmpago
o goleiro André, reserva de Clemer no Internacional, foi vítima de um
seqüestro-relâmpago na tarde de segunda-feira, logo depois de sair do
treino no estádio Beira-Rio. Ele ficou cinco minutos em poder de dois
assaltantes, que levaram seu carro - um Toyota Corolla, além de
documentos e dinheiro. O jogador não sofreu agressóes físicas.
O seqüestro começou quando André saiu de uma padaria. Ao embarcar
no automóvel, ele foi rendido pelos assaltantes, que portavam pistolas.
Além de ceder a direção, André teve de circular pela cidade junto com
os bandidos e ensinar um deles, o motorista, a operar o câmbio
automático do automóvel.

.... PAULlSTÃO

São Caetano busca recuperação em casa

Recuperação é a palavra de ordem no São Caetano no Campeonato
Paulista Após perder para o Rio Branco no último sábado, por 3 a 2, o
Azulão caiu para décima posição, com nove pontos, mas espera manter
diante do São Paulo, às 21 h45, no Estádio Anacleto Campanella, os 100%
de aproveitamento dentro de casa. Dentro de casa, já venceu Ponte
Preta, Marflia e São Paulo, mas fora do ABC perdeu seus dois jogos, para
Paulista eAmérica.Apesar da força do adversário, o técnico Zetti promete
jogar para vencer e repetir o feito da última apresentação diante de sua

torcida, quando derrotou o Palmeiras, por 1 a o. "O São Paulo merece

todo respeito, mas nós temos que fazer o nosso papel e tentar vencer;
explicou o treinador, que deve manter o esquema 4-4-2.
Além de necessidade de vitória,Zetti tem alguns problemas para escalar
o time. Seu principal destaque, omeia Marcinho, está suspenso. Por
enquanto, o substituto ainda não foi definido,mas os recém-contratados,
Canindé e Fábio Pinto brigam pela vaga. Em contrapartida, o lateral
direito Ceará,poupado em Americana,deverá retornar.Com isso,Raulen,
que atuou improvisado, pode retornar à sua posição de origem no

meio-campo. Neste caso, o time poderia atuar com três volantes. "É
uma maneira de proteger bem a defesa, mas perdemos força de criação
ofensiva; pondera o técnico.
Os zagueiros Gustavo, com lesão muscular,e Neto, que fraturou o nariz,
ainda ficam de fora. Gustavo, inclusive, estaria sendo negociado com o

Cruzeiro. Por outro lado, o atacante Fabrício Carvalho continua liberado
por ter apresentado arritmia em seus exames cardiológicos. Um novo

laudo será divulgado até sexta-feira pelo Hospital do Coração. Enquanto
isso, o atacante aproveitou o carnaval para fazer um retiro espiritual na
Igreja Batista de Andradina (SP), sua cidade natal.

.... MINEIRO

Atlético-MG busca 1 a vitória em casa
Em busca da segunda vitória no Campeonato Mineiro, a primeira em

casa, o Atlético-MG enfrenta hoje o Democrata de Sete Lagoas, às
21 h45 no Mineirão. O triunfo sobre o Ituiutaba, no último domingo,
deu mais tranqüilidade ao time alvinegro, que estreou perdendo em

Belo Horizonte para o Valério. O Galo está em sexto lugar na tabela de
classificação, com três pontos ganhos em dois jogos. Com uma partida
a mais, o Democrata-SL ocupa a oitava posição, também com três
pontos.
O técnico atleticano, Procópio Cardoso, poderá contar com dois
importantes reforços: o armador Renato e o atacante Quirino, que
defenderam na Colômbia a Seleção Brasileira Sub-20 no Campeonato
Sul-Americano da categoria. O treinador praticamente confirmou a

escalação da dupla. "Eles fizeram muita falta; comentou. O jogo desta
quarta à noite terá arbitragem de um trio paulista. A Federação Mineira
de Futebol acatou o pedido do Atlético de ter árbitros de outro estado

.

para apitar seus jogos. O clube da capital alega que foi prejudicado pela
arbítraqem nas primeiras duas rodadas da competição.
péberWellingtonAbade apita a partida, tendo como assistentes Nilson
de Souza Monção e Marcelo Carvalho. Em retaliação à decisão dos
dirigentes atleticanos, o Sindicato dos Arbitros de Minas Gerais decidiu
que não irá mais ceder nenhum profissional para jogos do Atlético em
qualquer categoria.

.... CARIOCA

Fluminense treina forte
o técnico do Fluminense, Abel Braga, aproveitou o carnaval para fazer
os jogadores treinaram duro visando a disputa da Taça Rio, que
corresponde ao segundo turno do Campeonato Carioca, e a Copa do
Brasil. O preparador ffsico Cristiano Nunes exigiu bastante dos atletas e,
a princípio, não houve reclamações de ninguém."É o preço que temos
de pagar por causa da campanha ruim que fizemos no primeiro turno.
Temos que trabalhar bastante para conquistar a Taça Rio e estrear bem
na Copa do Brasil� disse o goleiro Kléber. O Fluminense enfrenta o

Campinense, da Paraíba, no dia 16 de fevereiro pela competição
nacional. Para esta partida, Abel deve contar com o zagueiro Fabiano
Eller, que se apresentou ao clube na semana passada.
A chegada do técnico Cuca ao Flamengo deve trazer um futuromelhor
para a equipe na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.
Pelo menos este é o pensamento do atacante Dimba, que ainda não
apresentou um bom futebol no Rubro-Negro. Segundo ele, a

contratação do treinador renovou o seu ânimo e aumentou suas

expectativas quanto a um melhor rendimento nos próximos jogos.
"Tenho certeza que, a partir de agora, ficarei mais à vontade dentro de
campo para fazer os gols que o Flamengo precisa para reagir. Nas,partidas passadas, tinha que colaborar com a marcação, algo fora das
minhas características; declarou,Dimba, que trabalhou com Cuca io
Goiás, em 2003. Na ocasião, ele foi o artilheiro doCampeonato Brasileiro,
com 31 gols, superando na época a marca de Edmundo.
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Rosi Mari P. de Borba

Solange Furlani
Willian Méier

Amílton Leoni ,

Cristian Paul Gehrke
Juvenal Mlchelluzzl
Nádia Claudete Muller
Maarceli Buttcheyitz
Gabriel Henrique Vieira
Marlene Marquardt
Jair Leitholdt
João Carlos Ruchel

� ·11/2·
Karin Leigue
Elsio Bussl

I

Luana Hauck
Lurdes Laurindo Ferreira

Rangel M. Bruns
.Odair José Custodio
Irene Valentini

.

II Hélio N. de Mais

"
Ferdlnando Plske

r Caroline Soares da Luz

r
-

Ane Schuster

: '-r--" . - "--�",-L_-+-
I

·12/2·
Terezinha K. Dias
Veneranda Kiatkowski
Rosane Anelise

Wortmeyer
Geovana Rauber

Hary Koch Jr.
Silvino Kuchembe
Ismael Vollz
Isabel Cristina Freiberger
Benkendórf
Kátia C. S. Rueckert

Tiago Felipe Bussoralo
Carlos Roberto Carvalho

No dia 6/2, o belo casal,
Mario Rinkawetsky e

Charline R. Krause
comemoraram 1 ano de

casados. Felicidades!

Completaram 26 anos de
casados no dia 3, Renato e

Marli Krause. E no dia 4 ele
esteve de aniversário,

parabéns da esposa, filhos,
genro e neto

Fernando Hernatski,
completou 13 anos. Parabéns

O vice-prefeito de Guaramirim José Joaquim Fernandes e a

esposa, Maria Inês Corrêa Fernandes, comemoraram Bodas de

Prata (25 anos de casamento) no último dia 2/2, com magnífica
recepção no Restaurante Guaramirim, de propriedade do casal

Colou grau em Medicina, pela
Universidade Federal do Paraná no dia

27/1, Eduardo Doubrawa. Na foto ao

lado de seus pais, Eladir e Eraldo que
estão muito orgulhosos

.

"Maria, que a luz divina lhe guie para que seus

desejos sejam r.ealizados no decorrer deste ano.

Que nesta data tão especial, 7/2, você possa ser

abençoada com muita saúde e felicidade.
FelizAniversário! De seus amigos de trabalho"
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·3/2·
I, Adalberto Rengel
i

·6/2·
Roberta D. Dias
David de Borba
Ariovaldo Hansen

Solange Okopnik
Isolde Jun

Augusto Flor da Silva
Mara Cristina Vargas
Ana Soares Fragoso Ferraz
Heinz Klitzke
José Ricardo da Silva

lIiIVIaria Clara Santos
Solange Okopnik
�derson dos Santos
Lucimara Hass

I:
I, ·7/2·,

Kátia Karla Bruch

"
Ursula Christine B.
Franzner
Carlos Alberto da Silva

I Gabriela Nagel GuthsI
,

Luanna Hedler
José Carlos Demarchi
Zeli Butzke
Verônica Kuster
Marlindo Paterno
Tâmara de Cássia Petry
Rodrigues
Maria de Penha Sadinski
Itacir José Conti
Alvira Brych
Vilmar Machado

I ·S/2·,

I

Reinaldo Furlani
Lucinéia Borges de Lima
Avani Maria Gascho
Geovani Kuhn
Lucimara Aparecida
Hernacki

" Roseli Schmidt Maba
Adão dos Santos

I, Cláudio Bruch
Vanderlei Mo�ra de Vargas

'I Regis E. Todt
L Silvio Miguel Méier

, ,

·9/2·
Mercedes Zuse

. Franciele Mateus
Raimundo Boddenberg
José Alvize
Jakeline Gascho Steinert
Fábio Rolf Bublitz
Bianca Meier

.:. PARABÉNS
Aniversaria no dia 17, Aurélio Alves Pereira e no dia 14,
Débora Santana Pereira comemora idade nova. Parabéns'

de seus familiares.

.:. FELICIDADES
Cíntia Fischer aniversariou no dia 1. Sua mãedeseja
felicidades

CINEMA
Quarta e Quinta-Feira

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Íourdan
SALA . FILME/HORÁRIO

Alexandre
14:00 - 17:20 - 20:40

Tainá 2'

Sessão Única: 14:45

A Lenda do Tesouro Perdido
16:30 -19:00·21:30

12 Homens e Outro Segredo
Sessão Única: 14:30

Perto Demais

16:45 - 19:15

O Grito

Sessão Única: 21 :15
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