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Hevista promoverá integração HOJE:

das Associações Comercias
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• Sábado
nublado com

probabilidade de
chuva de 80%

AMANHÃ:. • Domingo
nublado com

probabilidade de
11"", '", chuva de 80%
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RODOVIA

Governo Federal deve licitar a.280 neste ano
CESAR JUNKES

, A senador ldeli Salvatti confirmou ontem que o estudo de viabilidade sai até julho, para que'a licitação da duplicação possa ser feita até o fim do ano. - PÁGINA 2 "FATOS E' PESSOAS"

Rodovia está em estado lastimável em vários trechos. Acidentes são comuns e duplicação deve diminuir os riscos aos motoristas

Estudante de Florianópolis fica
surpresa ao vencer o Miss Brasil

Ela não esperava um dia fazer' o mesmo caminho que

consagrou Vera Fischer: a estudante Carina Beduschi,de
20 anos, desfilou na noite de quinta-feira no Copacabana
Palace, no Rio, e levou o título de Miss Brasil. Aluna do
curso de Arquitetura e Urbanismo, Carina.tem 1,80rri, é

solteira e não gosta de falarmuito sobre sua vid'a particular.
A vitória não estava nos planos, mas agora ela diz que quer
.aproveitarbern estemomento.

'

• PÁGINA 6

Declaração do IR até dia 29
Os contribuintes que ainda não fizeram a declaração do
Imposto de Renda devem se apressar porque o prazo
ttlrmina no final do mês. Amultamínima é de R$ 165,74
e �áxima, 20% do imposto devido. Até agora, apenas 60
mil contriJ:mintes encaminharam a declaração na

�elegacia regional da Receita, que atende 62-municípios
a região Norte de Santa Catarina. O total de

declarações esperadas é de 145 mil. De Jaraguá do Sul,
apenas 10 mil declarações foram feitas. A maneira mais
fácil e rápida para fazer a declaração é pela internet. De
acordo com o delegado da Receita em Joinville, Mário
Benjamin Bartos, 97% das declarações são feitas via
internet. As restituições começam a ser entregues a partir
de 16de junho. • PÁGINA 5
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Muito debate e pouca solução
marcam reunião sobre banana -,-

Os produtores de banana da região' foram ouvidos ontem
por técnicos do Ministério da Agricultura para ajudar a

elaborar uma nova portaria que trata da produção e

comercialização. Mas a secretária de Desenvolvimento
Regional, Niura do Santos, ficou irritada com o excesso de
burocracia e numa nota oficial pediu soluções práticas
para os bananicultores. • PÁGINA4

na S. D. R. Amizade

Ingressos antecipados à·R$ 8,00
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINIAO

Questão de equllíbrlo
A prisão do jogador

argentino Leandro Desábato,
acusado de ofender com

termos racistas o atacante do
São Paulo Edinaldo Batista

Líbânio, o Grafite, tem como

mérito expor o' abjeto
, preconceito racial. Por outro
lado, ao mesmo tempo que
traz à tona a problemática
mundial - oportunizando o

debate acerca das' manifes

tações racistas, especialmente
nos campos da Europa -,

acende a luz vermelha do

equilíbrio. A justiça não pode
se seduzir pela emoção,
tampouco pela patriotada. É
preciso tratar o caso

abordando todos os aspectos,
para que se torne um exemplo

( de justiça, e, não de vingança.
O racismo é uma chaga

mundial que precisa ser

combatida. Todavia, exige-se
prudência para não

transformar o episódio num

gesto ainda mais precon-

FRASES

ceituoso que o próprio
incidente no Morumbi.
Pairam no ar suspeitas de que

aproveitou-se a oportunidade
para cobrar de Desábato as

dívidas contraídas das
rivalidades de várias gerações
de jogadores dos dois países.
Em todas as disputas esportivas
os atletas trocam insultos -

quem não se lembra do jogo

tarismo. Enquanto as auto

ridades continuarem a fazer
vista grossa a estas questões,

. persistirão os conflitos étnicos,
raciais e sociais e suas

perversas conseqüências'. A
expectativa é que o episódio
induza o mundo à reflexão
'acerca da problemática e que
os povos busquem a paz e o

entendimento. Mesmo

.... Ainda que de forma não-intencional,
Grafite prestou' um grande serviço à

raça negra e ao Brasil

de voleibol entre Brasil e Itália
nas Olimpíadas do ano

passado? - e não-se tem notícia

que algum resultou em

queixa-crime ou em prisão.
Não obstante, a

necessidade de se: punir as

ofensas preconceituosas e

manifestações racistas 'é ponto
pacífico. As pessoas de bem
não suportam mais a

intransigência' e o autori-

mantendo as diferenças
culturais, étnicas e

socioeconômicas. A punição a '

Desábato é uma questão de

justiça.
Ainda que de forma não

intencional, Grafite prestou
.

um grande serviço à raça
negra, tão perseguida e

humilhada, e ao Brasil, país
miscigenado que ainda
guarda um preconceito vela-
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do. Ao denunciar a ofensa,
desencadeou um movimento
internacional a respeito do
tratamento dispensado aos

afrodescendentes. Aliás, é

importante ressaltar que a

atitude d� argentino é

reincidente. Na partida em

Bueno Aires, os jogadores do
Quilmes já haviam tratado os

brasileiros com preconceito.
O desdobramento das

ações é extremamente

favorável ao debate sobre o

preconceito incrustado 'em

populações diversas. Com
certeza Desábato não é o

bode expiatório. Apenas
pagou o ônus de ter

ofendido um colega de

profissão que recorreu à '

cidadania para cobrar as

providenciais reparaçôes.
Há o contraditório. To
davia, nada do que o

redime do delito. As sus

peitas se extinguirão com a

razão.

"Me chamou de negro, de merda, e a minha reação foi colocar a mão no rosto dele. Registrar o
BD não foi para. me promover. Foi talvez para ver se pára essa onda de discriminação."

\ .

,

• Graflte,jogadordo São Paulo ofendido pelo zagueiro argentino Leandro Desábato, explicando a razão de ter registrado boletim de
ocorrência por preconceito racial

<'

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond .

Edital da duplicação da
280 deve sair este ano

Cifrões diferentes
Pelo levantamento feito pela Secretaria da

Articulação Nacional, que fica em Brasflia, o
Governo do Estado teria de desembolsar
de R$ 500 a R$ 600 milhões para indenizar
todos os proprietários que estão sobre
terras indíçenas. Para o deputado Dionei
Walter da Silva, esta conta é um pouco'
diferente: as terras valem algo em torno de
R$ 90 milhões e para boa parte dos

proprietários hoje é mais negócio receber
como indenização áreas até maiores e mals
férteis em regiões de reassentamento. Mas
Dionei reconhece que o valor total deve
bater perto dos cálculos feitos pela
Secretaria da Articulação Nacional, porque
esta incluiu todas as benfeitorias. "Para as

benfeitorias já existe um dispositivo legal
, que permite à Funai pagar as índenízações;
garante o deputado..

Terras indrgenas
Muita gente e muitas empresas aqui da região
estão alheias ao trabalho que aFunai e o
Ministério da Justiça estão fazendo para
demarcação de terras indrgenas. Para se ter uma

idéia, aqui na região serão demarcadas (o que
significa dizer desapropriadas) áreas onde hoje
ficam estradas de ferro, casas de praia, lojas e até
uma parte da fazenda de uma das maiores

empresas da região. Abrangem partes do
municfpio de São Francisco do Sul e Araquari,
com cerca de 80 mil metros quadrados.

Pédeguerra
De acordo com o deputado Dionei Walter da
Silva, a questão da desapropriação das terras
indrgenas passa pelo Congresso, que deverá
aprovar uma Lei em que os Estados ficarão

responsáveis pelo pagamento das indenizações.
Para o Governo Federal, este é um fato
irreversível até porque a União, como

,

proprietária das terras, não pode indenizar por
algo que é dela. No entanto, há forte resistência
no Governo do Estado por conta da orientação
que governador Luiz Henrique tem recebido da
Procuradoria Geral do Estado e do secretário
executivo de Articulação Nacional, Valdir
Colatto.

Topmedicina
o médico Vicente Caropreso está em Miami,
Flórida participando do mais importante
encontro de neurologia do continente. É o
Encon!ro Anual da Academia Americana de

Neurologia.

CasoMenegotti
A coluna recebeu ontem do juiz da 1 a. Vara
Ovei Márcio Renê Rocha a seguinte
correspondência: "Senhor Editor: Por
conta de sua nota no Correio do Povo de

hoje (14/04), tomo a liberdade de remeter

ao jornalista, em anexo, o teor da sentença
que tratou do caso lembrado, proferida, por
coincidência, no dia de ontem. Cordiais

saudações: Em primeiro luga,r, a coluna

agradece a atenção do magistrado. E

registra que a reportagem com a sentença
do juiz, favorável aos lesados, está na

edição de hoje.
fbond@ibest.com.br

Conforme a coluna Correio Econômico
informou ontem, o projetodeestadualização
da BR-280está definitivamente sepultado.O
velório foi realizado esta semana em Brasília,
em reunião realizada no Ministério dos

Transportes.A notfcia,aparentemente ruim,
é muito boa por. outro lado: ao mesmo

tempo em que não permitiu que o

Governo do Estado assumisse a obra, o
Governo Federal carimbou sua

responsabilidade pela execução da

duplicação.Ontem, aqui emJaraguá do Sul,
a senadora Ideli Salvatti informou que o

estudo de viabilidáde começa ainda neste

primeiro semestre, em paralelo à ação de

engenheiros e técnicos do Dnit que

preparam o projeto da obra. Este estudo de
viabilidade éoque levanta os custos e calcula
como a obra será finanéiada. Pelas regras
das PPPs (Parceria Público Privadas), o

. Governo Federal financia 70% do valor total
da obra para a empresa ou consórcio
vencedorda licitação. Este estudo também
aponta qual será o valor do pedágio e

quantas praças de pedágio haverá ao longo
da estrada. A grande notícia é que, neste

:. compasso, o editalde licitação será lançado
ainda este ano.
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SUA OPINIÃO

50 anos, amanhã

Neste 18 de abril, completa-se 50
anos da morte do físico alemão,
nacionalizado norte-americano, Albert
Einstein. Além de autor da Teoria da
Relatividade e vencedor do Prêmio
Nobel de Física de 1921, ele foi também
um humanista dê escol.

"Época triste a nossa! É mais fácil
.

desintegrarumátomo que umpreconceito", Iconstatava, ato�en�d� c.om as conseqüências das s�as pesquisas
e descobertas. "E maIS faellmudar a natureza do plutOruo do que a

naturezamaldosa do hamenl', atestava, desiludido com o caminhar
da humanidade.

Sob os escombros da II Guerra, ele, assim comomuitos outros

Ihumanistas, vivia sob o influxo do "mal estar da civilização", que,
em 1929, Freud já havia detectado, advertindo contra o espectro.
da barbárie que começava a pairar sobre os destinos da Europa.

Mal estar brilhantemente diagnosticado pela filósofa alernâ
Hannah Arendt, que ensinava que "somente onde houver razão

para suspeitarque as condiçõespoderiam sermudadas e não o sãO é que
surgirá o ódio".

E ele surgiu, com a ferocidade e írracíonalídade conhécídal
Para entendermos como se chegou àquelahecatombe, e p:lrque

persistem as razões que lhe deram causa, basta analisarmos; sob a

Ótica de Arendt, como a História, mestra da vida, foi e é

continuamente desprezada. .

Ironicamente, no mesmo 18 de abril de 1955, portanto há

também exatos 50 anos, tinha início aConferência Internacional
de Bandung (Indonésia), da qual participaram 29 países da I
Ásia e da África. A reunião tinha por objetivqlançar uma I
verdadeira guerra contra o subdesenvolvimento, o racismo e a

dominação colonial. .

Foramnecessários 35 anos para que, em 1990, o presidente De

Klerk, da África do Sul, declarasse o fracasso do apartheid e o fim

das proibições aos partidos políticos, incluindo àANC (Cong;esso
NacionalAfricano) e paraqueNelsonMandela fosse solto da prisão.

Durante 42 anos, de 1948 a 1990, a elite branca sul africana

. jogou o jogo "não vejp. o mal, não ouça o mal, não fale do mal", a

.materialização dos trêsmacaquinhos alienados, que nada vêem,
. nada ouvem, nada falam.

Em relação à dominação colonial-ao velho estilo - e ao racismO
- aos moldes do apartheid -, até podemos dizer que avançou-se
bastante, mas, quanto ao subdesenvolvimento, certamente ainda
restamuito a ser feito. Calcula-se que exista, hoje, 1 bilhão de

pessoasmorando em favelas em todo omundo, e que, em 2030,
esse número deverá chegar a 2 bilhões. Há regiões africanas onde
mais de 30% da população é portadora do vírus da Aids.

O padre, teólogo e escritor norte-americanoReinholdNiebuhr
dizia, com toda propriedade, que "afaeu/dade que o homemteTTlde
fazer j!{Stiça toma possível a democracia, mas a tendência do luJmet1l

para a injustiça faz da democracia uma necessidade".
Oxalá consigamos dar conta dos desafios que o

subdesenvolvimento de vastas regiões daTerra nos impõe e, assim,

a democracia continue sendo possível e necessária.

LuizHenrique d� Silveira, Governador do Estado de Santa

Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



� Hipocrisia
Tem muita gente se sentindo vingada
com as reportagens sobre nepotismo na

Prefeitura de Jaraguá do Sul. São pessoas

que sentiram os efeitos das críticas por
I terem sido nomeadas para o serviço
1 público porque tinham no currículo o

grau de parentesco com os governante,s.
, Etem político que usufruiu da mamata

ou serviu ao governo que praticou a

excrescência posando de mocinho.

Fala grosso e exige mais ética e

moralidade. O povo precisa separar o

joio do trigo para não se deixar levar

pelo oportunismo.

FIM DE SEMANA, 16/17 de abril de 2005 POLíTICA

� Eleição
Para quem tinha alguma dúvida sobre
a candidatura do prefeito de Lages,
Raimundo Colombo (PFL), ao

governo do Estado no ano que vem

ou cargo que o valha, o partido vai
tratar de dirimi-Ias na próxima
segunda-feira.
Colombo será o âncora do programa
eleitoral do PFL que vai. ao ar em rede
estadual de TV. O prefeito aproveitará
para divulgar as ações realizadas na

administração municipal e para atacar
o PT. Dizem as más línguas que é a

última cartada do PFL, se não vingar...

� . Aliás
Em fevereiro de 2001, a bancada do PT

na Câmara de Jaraguá do Sul apresentou
projeto de lei proibindo a contratação
de parentes até o terceiro grau do

prefeito, vice e secretários municipais
na administração pública.
Se a proposta não tivesse sido

rej.t1:ada, hoje não teríamos toda essa

polêmica. Muitos dos vereadores da

época - álguns reeleitos - que
votaram contra o projeto a q o r a

criticam a situação. A orgia do.
nepotismo precisa acabar. Mas não dá

pra agüentar santos do pau oco.

� Prioridade
.

O deputado Carlito Merss (PT) disse
ontem ao Correio do Povo que entre'

.as prioridades do governo estão as

reformas tributária, fiscal e política.
Lamentou que a MP-232 tenha se

transformada na Medida Provisória do

Imposto, quando "na verdade, apenas
um artigo aumentava a alíquota sobre
o lucro presumido, que atingiria cerca

de 200 mil contribuintes. Todos os

demais buscavam a justiça tributária':

"Fala-se muito na reforma tributária,
mas na hora de fazer surgem as

resistências'; disse.

� Salário
A promessa de elevar o salário mínimo
a US$ 100 - feita por seguidos governos
- está sendo cumprida. Com o dólar na
casa dos R$ 2,60, vale exatamente US$
100. Se a moeda estadunidense
manter a atual taxa de câmbio, a partir
de maio, o salário mínimo valerá

aproximadamente US$ 115, maior das
últimas décadas.
O valor, todavia, está muito longe de

atingir o patamar cobrado pelos petistas
quando na oposição e pelas centrais
sindicais e de atender as necessidades

previstas na Constituição.

NEPOTISMO

Lista extra-oficial denuncia
mais parentes na Prefeitura

i,
CAROLINA TOMASELLI

� Correio teve

acesso à lista que

aponta outros três
nomes de parentes

]ARAGUÁ DO SUL - o número

de parentes do prefeito, secretários e
vereadores contratados pela
'Prefeirura desde o início do ano pode
ser ainda maior que a divulgada
ontem.QCorreio teve acesso a urna
,lista extra-oficial que aponta outros
parentes exercendo cargos que
dispensam concurso público.

Na relação, é citada a filha do
presidente da Fundação Cultural,
y\rivaldo Xavier dos Santos,
,Manoela dos Santos, que também
estaria exercendo atividades na

,Fundação. Antes ela era vista com
freqüênciana assessoria de imprensa
da Prefeitura, fotografando os

jevento� oficiais.
. Outronome que estaria ocupan

do cargo de confiança seria Karlin
l..essmann, secretária daCâmara de
JVereadores, sobrinha do líder do
.govemo na Casa, vereador Ruy"
lessmann (PDT). Outra sobrinha,
,desta vez do presidente da Câmara,
,vereador Ronaldo Raulino (PL),
Jtarnbém é citada. AndressaRaulino
�é diretora do Centro de Educação
,InfantilAlexànder de Borba.

O Correio não conseguiu

CESAR JUNKES

Prefeito ainda não quer falar sobre o assunto e só se pronuncia através do asses?or

confirmar as informações, nemse são

funcionários concursados, pois não
tivemos acesso à lista de todos os

.

nomeados para cargos comissionados.:
Desde a posse do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), a reportagem vem

pedindo à Prefeitura a relação das

pessoas que ocupam cargos de

confiança,mas até agoranão recebeu.
O nepotismo na Prefeitura foi

denunciado em reportagem do
"Diário Catarinense", edição de

quarta-feira.O jornal divulgou uma
lista deparentes 'doprefeito, secretários

e vereadores contratados pela
Prefeitura desde o início deste ano.

Segundo a reportagem, a família de

Moacir, incluindo o prefeito e outros

cinco parentes, recebe R$ 39.646,86
pormês. Outros quatro funcionários
de primeiro escalão da Prefeitura têm
parentes em cargos comissionados.

Ontem, o chefe de 'Gabinete,
S�diTerres da Silva, reforçou que o
prefeito nãovai se pronunciar sobre a
contratação de. parentes na

Prefeitura. Na.quarta-fe.i��, Moa.cir
disse através de,s;';a assesso� q�enão

vaiexonerar os parentes que ocupam
cargos comissionados. Tambémpediu
para informar que todos eles são

pessoas qualificadas e formadas para
suas respectivas funções. Ontem,
Moacir foi perguntado sobre o caso

pelaRBNTV e dedarou: "Eu quero
fazer uma comunicação através de
toda imprensa de Jaraguá do Sul para
que possamos com isso alcançar toda
região e a comunidade de Jaraguá
doSul dessasmelhorias em termos de
atendimento emergencialno pronto
socorro doHospitalSãoJosé".

: Ideli diz que projeto que proíbe parentes.criará,' :�:eultura inibidora"
1

JARAGUÁ DO SUL - A senadora
Id .

.

.
ehSalvatti (PT) disse ontem que

,acredita que a aprovação do projeto
que proíbe a contratação de
parentes em todos os níveis da

\:dlllinistração pública vai criar uma
cultura iníibidora" 'n. I ora no pais. rOr outro�J

, ,�r� 0: .� senadora lembrou que a

ge �çao na contratação será apenas
15
na area de atuação do detentor de
cargo 'bl'

_

pu ICO, dandomargem para
',. que se perpetue o "troca-troca" de
parentes nos cargos de confiança,

),i
ldelí também afirmou que o

lato de "
, _ ,

9' ,
ser parente' nao e um

lCfltéri _

Ad.
to para a contrataçao, que

cte
eVena Ser regida pela experiência
acompet' . , .

i .enCla tecmca, mas como,no Br '1
f

aSI as pessoas 'se passam',
azern '

'<, COisas ostensivas, isso é
preCiso .

b
.

e't'
ser visto so a ótica da

lc.a» "'""r
. ler necessidade de uma

lei para eliminar a contratação de

paren tes na adm inis tração
pública acaba sendo uma

necessidade por conta dos abusos

porque, em tese, não deveria
haver proibição, desde que a

capacidade técnica pudesse ser

comprovada" .

Já o deputado federal Carlito
Merss (PT) afirmou que o

nepotismo "é um tema delicado".
"Eu gosto de separar o joio do

trigo", disse. Na opinião dele, cada
caso é um caso, mas em função
dos abusos nas contratações,
defende o projeto, assim como

toda a bancada petista da Câmara
dos Deputados. "O problema é

que qualquer generalização é

perigosa. Tem que tomar

medidas, mas criar regras claras",
disse. Senadora disse que "troca-troca" de parentes vai continuar

Cefet de Jaraguá do Sul vai
.rcceber mais de um milhão

}ARAGUÁ DO SUL - o Cefet de secretário a conhecer de perto a

Jaraguá do Sul tem a disposição R$ realidade da instituiçãonomunicípio.
1,48milhão para investirna unidade. Antes de vir a Jaraguá do Sul, o
O diretor da instituição, Vanderleide secretário participa do Fórum

Melo, recebeu ontem ii informação, Municipal deEducação, em Itajaf
confirmadapelo deputadoDioneida O Cefet de [araguá do Sul é a

Silva (PT) durante a visita do única instituição que oferece ensino
, secretário de Educação Profissional e profissionalizante gratuito na região e
TecnológicàdoMEC,Antônio Ibanez funciona comuma estruturaprecária.
Ruiz. A coordenação do Cefet reivindica

O dinheiro é parte de uma reestruturação da. unidade com a

emenda da senadora ldeli Salvatti criação de quadro de professores e a

(PT) para investimentos em ensino vinda de recursos já aprovados no
tecnológico em SantaCatarina. No Proep (Programa de Expansão na

total: o Estado vai receber R$ 14,4 Educação Profissional), que serão

milhões, R$ 7,219milhões só para as . investidos na infra-estrutura e compra
unidades dó Cefet. O restante do'

.

deequipamentos para os laboratórios.
valor será distribuído nas escolas A reestruturação doCefet é uma
�gro\:ediôlógicas do' Est�d6: Paia'�' 'd'ãs'pffOridâêlê§)da regi!iNri'a'6pinião
receber o dinheiro, a instituição

.

do- d�plit'ado 'Dionei, que .já
jaraguaense precisará encaminhar promoveu dois encontros entre a

um projeto justificando anecessidade coordenação do Cefet de Jaraguá do
do repasse. Sul, a direção estadual do Cefet e o

Avisita é resultado de audiência . ministro da Educação Tarso Genro.
realizada emBrasílianomês passado, Emmarço de 2004, essacomitivaeste

. quando o deputadoDionei foi buscar em Brasília solicitando apoio ao

informações sobre o andamento de ministro para a liberação de recursos à
dois projetos do Cefet e convidou o instituição.

Secretário do MEC na visita ao Cefet fala sobre a educação no país

LEILÃO VARA DO TRABALHO - JARAGUÁ DO SUL-Se

Pra�a: 25/ab'ri1/2005 - 14:00 horas - Por valor igualou superior a avaliação.
Leilão: 25/abril/2005 -14:30 horas - A quem mais ofertar.desde que não a preço vil.
Local: Átrio do Fórum Trabalhista de Jaraguá do sul-se, 'situado na rua Marina Frutuoso, s/no,
esquina com a rua Donaldo Gehring, em Jaraquádo Sul- se

.

Leiloeiro:VICENTE ALVES PEREIRA NETO
Site: www.agencialeilao.corri.br . .

IMÓVEIS: 1) Terreno situado em Jaraguá do Sul- se,no perímetro urbano,à Rodovia se 301,
Prefeito EngelbertOechsler,esquina com a rua 60-Joaquim F.de Paula,com área de3.792,50m',
edificados com um prédio em alvenaria de 02 pavimentos, com área de 330,34m',
compreendendo sala de vendas, lanchonete, escritório e área de lubrificação; área de cobertura
das bombas de combustível com 684,00m'.Área de pavimentação com 3.612,50m'.2)Terreno
situado em Jaraguá do Sul- se, no perímetre urbano, com área de 6.012,21 m', situado no lado'
par da.Bk 280 - Rodovia Federal Prefeito Engelberto Oechsler, edificado em alvenaria de um

pavimento, com área de aproximadamente 270,00m', sendo um restaurante. 3) Terreno
contendo a área de 32.190,00m', situado em Guaramirim - SC, localizado no lado direito da Rua

Jaraguá,distante 350,00m da esquina com a rua EmílioMankeJúnior,Sobreoterreno há construída
uma casa de alvenaria com 80,00m' e um galpão em alvenaria com aproximadamente 50,00m',
ambos não averbados.4) Terreno situado em Schroeder- Se. no lado ímpar da rua Florianópolis,
com área de 1.047, 15m'.5) Terreno situado em Schroeder- se,nos fundos do lado parda rua

Leopoldo Fiedler,com área de1.035,00m'.MÁOUINAS E EOUIPAMENTOS:Geradordeenergia"
tipo trifásico, potência JSO KVA; Máquina para estampar da marca MHM,modelo 2000, Dryer
Sistems, Aparelho Aspiradorde Sangue e Secreção, Aparelho desumidificador.INFORMÁTICA:
Microcomputador, Pentiurn I 166; Microcomputador Pentium 1133,32 MB RAM; Impressora
colorida,marca H P.ELETRODOMÉSTICOS:Aparelhos de ar condicionado;Televisor colorido,20
polegadas,Aparelho de CD para carro,Televisão colorída,29 polegadas,Freezer,marca Cônsul.
VEICULO: Motocicleta, ano 2002, modelo 2003, cor amarela, a gasolina, marca Hondá/CG.125
<:;argo.O EDITALCOMPLETO ESTAA DISPOSICÁO ATRAVÉS DO SITE:www.agencialeilào.com.br
,Telefone:(47) 3026-1615.

VICENTE ALVES PEREIRA NETO

LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAl:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Audiência discute a elaboração
de nova portaria para banana

Menos IR na negociação de lmõvel
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados
aprovou o Projeto de Lei 4134/04, do deputado Júlio Lopes (PP
RJ), que isenta as pessoas físicas do pagamento de Imposto de
Renda sobre o ganho de capital obtido na venda de um imóvel,
caso a quantia recebida seja usada na compra de outro imóvel
de valor superior.
a objetivo da medida é incentivar as atividades desenvolvidas

pela construção civil, pois,na opinião do relator,deputado Eduardo
Cunha (PMDB-RJ), o setor de construção sofre com pesadas
tributações sobre as operações imobiliárias, o que reduz os

investimentos.

CAROLINA TOMASELLI

� Produtores da fruta
e representantes dos

órgãos do governo
elaboram propostas

Leão faminto
A arrecadação de impostos e

contribuições federais atingiu
R$ 27,989 bilhões em março.
Esse valor corresponde a um

aumento real de 6,43% em

relação ao mesmo período
no ano passado e é o maior
da história para meses de

março. No acumulado do

ano, a arrecadação já chega a

R$ 85,1 bilhões - um

crescimento real de 5,14%
em relação ,a 2004.

Sesc
a Fórum Parlamentar

Catarinénse, coordenado pelo
deputado federal Paulo Bauer,
vai cobrar uma posição do
Ministério da Fazenda sobre a

situação do Besc em relação ao

Programa Nacional de Privatiza

ções. a Fórum vai lembrar o
Governo Federal de que a ma

nutenção do Besc como estatal

(apesar de federalizado) foi uma
promessa de Lula no 2° turno.

}ARAGUÁ 00 SUL _ Represen
tantes doMinistério daAgricultura,
Epagri, Cidasc e dos produtores de
banana se reuniram ontem para
discutir e elaborar as propostas que
vão dar origem a uma nova portaria,
que trata da produção e venda da
banana no país. Atualmente, os

produtoresprecisamseguir a instrução
'normativa41, queproíbe estados com
sigatoka negra a vender o produto
nos outros' estados da federação.
Santa Catarina é um deles.

O Ministério da Agricultura
chegou a criar umanovaproposta de
instrução normativa, a 96, que nem
chegou avigorarApropostapermitia
a comercialização da banana pelos
estados contaminados pela doença,
mas impôs uma série de requisitos que
implicavam em investimentos e até

poderiam inviabilizar a produção.
Os agricultores entãopropuseram

algumas alterações na medida para
garantir a continuidade daprodução,
mas o Ministério da Agricultura

c-

acabou eliminando a instrução, "pois

Noar
Tendo como sócios o

empresário local Antídio
Aleixo Lunelli e o radialista e

jornalista Celso Luiz Nagel,
será inauqurada este mês

urna emissora de rádio FM
em Guaramirim. A área de

abrangência da 105.7 FM

compreende os municípios
de Guaramirim, Jaraguá do

Sul, Corupá, Massaranduba,
Schroeder, Araquari, Barra
Velha, São Francisço do Sul,
São 'João do Itaperiú, Joinv.ille
e Piçarras. Vai atender os
'mér2ádos das class� C e B1.

Carro usado
Em março, as revendas de
carros usados de São Paulo

.

registraram um movimento
40,47% maior do que em

março de 2004. Na compa
ração com fevereiro, a alta foi
de 4,24%. De acordo com

dados da Associação-de
Revendedores de Veículos'
Automotores no Estado de São
Paulo (Assovesp), 58.398
negócios foram realizados no

.

mêspassado, contra 41573

em março do ano passado e
, '56.021 fechadosem fevereiro,

Produtores lotaram .a Câmara para discutir a nova portaria

desfigurou muito o texto original",
explicou o superintendente federal
de Agricultura Sustentável,
FranciscoVan de Castelle. Segundo
ele, uma das exigências doMinistério
foi a criação da área demitigação de
risco _ Estados com a doença .

.

precisam de acompanhamento
técnico na produção. Essa proposta
ainda é mantida peloMinistério na

elaboração da nova portaria.
.

Segundo o .presiderite da
Febanana (Federação das

Associações de Bananicultores de
.

SantaCatarina),]aimeMittelmann,

da audiência pública o diretor de J
Departamento de Sanidade Vegetal
doMinistério daAgricultura, Girab�
EvangelistaRamos; o coordenado
geral de Proteção de Plantas db
Ministério da Agricultura e José
Geraldo Ribeiro; a secretária de 'f

Desenvolvimento Regional, Niura
dos Santos, e representantes de �[

produtores e sindicatos rurais de lí

municípios catarinenses.A audiêncili
foi promovida pela senadora Itiet ,)
Salvatti, deputado federal CarUto
Merss e deputado estadual Dioneida
Silva, do IT. 1

a agricultura familiar vem sofrendo
enorme dificuldade para comer

cializar suaprodução. Ele lembraque
desde outubro passado, a caixa da
banana caiu de R$ 6 para entre R$
1,25 eR$ 3, valores inferiores ao custo
de produção. "A.Febanana propõeo
livre trânsito nas áreas infectadas pela
doença. Nosso objetivo é preservar a

sanidade vegetal e, com isso, garantir
a sobrevivência dos produtores eevitar
o êxodo rural", disse.

Alémdopresidente daFebanana
e do superintendente federal de

AgriculturaSustentável, participaram
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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�. APP do Marista tem NOVA DIRETORIA
E,
�
� No dia 12 de abril aconteceu no Colégio Marista São

í.'.:.. Luís a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA para eleição e

i posse da nova Associação de Pais e Professores, com

I '

mandato estipulado para dois anos.
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A secretária de Desenvolvimento Regional, Niura dos Santos, enviou na tarde de ontem uma nota à imprensa criticando a audiência pública'
realizada ontem para discutir a elaboração de uma nova portaria para a produção e venda da banana no país. No texto, ela disse que "não foi

convidada para falar do assunto em 'audiência' dita pública"
.

Segundo ela, havia "apenas três citações para serem decididas na audiência públicafEsperávarnos que a audiência pública corrra Senadoral
Ideli Salvatti, deputado federal Carlito Merss e deputado estadual Dionei da Silva e também os representantes do Ministério da Agricultura, o
diretor Girabís Evangelista Ramos e o coordenador-geral, José Geraldo Baldini Ribeiro, viessem revestidas de soluções. "Falar da história dai

Sigatoka Negra, da briga de 'cachorros grandes' na OMC quanto às exportações brasileiras da fruticultira,.especialmente a banana, convenhamos,
é redundante e desnecessário':
Na nota, ela disse que a Epagri "explica e multiplica estas informações no Estado há muito tempo" e-propõe três soluções: "Solicitamos a

suspensão imediata desfa resolução (que impede a entrada da banana brasileira na Argentina) pelo Ministério da Agricultura ao Governo

Argentino; Oficialização imediata através de portaria do Governo Federal que o Estado de Santa Catarina é 'território livre da sigatoka negra';
e maiores investimentos por parte do Ministério da Agriculturà a Cidasc, fortalecendo a equipe técnica potencializando maior investidura de

pessoal e tecnologia à vigilância sanitária animal e vegetal de nosso· Estado':

Ç)ttmtwg
concurso: 509

••&MmU$1.
concurso: 03925 '

Fim de semana de tempo nublado e frio está chegando
muitas �uve'ns carregadas que..,"

, 1 te do .. ,
.

provocam temporais no es .

-Estado. O centro-sul gaúcho
também está nublado, mas quase
não chove. As nuvens se forrnaranl I'

com o contraste entre o ar quente �

que predominava e o ar frio po[� 1.

.

que veio da Argentina. A

temperatura cai bastante nas

próximas 24 horas.

}ARAGUÁ DO SUL _ Fim de
semana nublado e com pancadas de
chuva é a previsão de meteorologia
para Jaraguá do Sul e região e

também no Vale do Itajaí (em
Blumenau chove bastante). Mas o
calor permanece, não tão' forte
quanto nas últimas semanas. Para

hoje, tempo nublado, um pouco de
chuva e temperaturamínima de 18

e máxima de 26 graus. E amanhã,
menos chuva ainda emais nuvens,
com 20 a 27 graus de mínima e

máxima.

Nas praias,muito vento e ondas
altas. Houve previsão de ventos de
até 75 Kms/hora, que se confirmou
com vendavais ontem de até 60

Kms/hora no Litoral Sul do Estado.
Chove hoje, mas o sol volta a

predominar amanhã. São Francisco
do Sul, Barra Velha, B�lneário
CamboriÓ e Florianópolis têm

praticamente amesmaprevisão, com
temperaturasmáximas de 27 graus.
Hoje às 11:41 ha�erÍi mudança de
fase da Lua, que será crescente.

A previsão para a a região é de

que uma frente fria avança peloRio
Grande do Sul e está associada a

A NOVA DIRETORIA ficou assim constituída:
.

Presidente _' Mara Bini Prada
Vice- presidente _ Luiz Carlos Buzzarello
10 Tesoureiro _ Moacir Lawin
20 tesoureiro _ Orlando Vasselai
1 a secretária _ Dinara Fabiane picinini
2a Secretária _ Jacirâ Rozza Buzzarello

•

,Janete .quer trocar trabalho comunitário por cesta básica
MASSARANDUBA _ A ex-dona

de boate e atual proprietário de um
motel na SC�416; Janete Ansiliero,
impedida de trabalhar na Escola .

General Randon (onde fazia
trabalho comunitário por

determinação da Justiça, está

pensando em sair da cidade. Antes
de se mudar, ela pretende acertar

umaoutraforma de pagar o que deve
à Justiça. "Vou sugerir que me

permitam pagar o resto da minha

pena com cestas básicas", afirma
]anete, que cumpriu até agora

apenas 5 meses da sentença de 1 ano,

quatro meses e dez dias. Ele foi

processada há dois anos acusada de
aliciar mulheres para a prosrituição.

]anete recebeu a pena em

novembro do ano passado, más não
está conseguindo cumprir a

sentença. O primeiro local onde
trabalhou foi no Corpo de
Bombeiros. Ficou lá alguns meses e
teve que sair. "Pressionaram o

comandante e ele me dispensou".
Depois disso]anete foi para aEscola
General Rondon, mas há duas
semanas. tambémfoidispensadapelo
diretorValdirMohr.

Departamentos e colaboradores
Ana Maria Nasato Moretti

Andréa Gomes Cardoso
Carlos Prada
Cláudio Tubbs
Eliane L. Franzner

Ernesto Uller
Inácio Silowiski
Márcia M. R. Pincegher
Vivian R. S. Lawin

�

I
!

I
-

COLÉGIO MARISTA

Janete recebeu a sentença em dezembro de ano passado
(Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PANORAMA

ATRASO

Apenas·60 mil declarações
,

'

• H

foram entregues na reglao
MARIA HELENA DE MORAES

r
:� Prazo para entrega
Ida declaração do
L·

,ímposto de. Renda

ítermina dia 29

, }ARAGUÁ DO SUL - A duas

.• isemanas para o fim do prazo

tpara a entrega da declaração
rdo ImpostO de Renda, apenas
:60 mil foram encaminhadas à

'delegacia regional da Receita

'Federal em Joinville, que

abrange 26 municípios da

'região Norte de Santa

Catarina, Este número, de

.acordo com o delegado Mário

Benjamin Bartos, representa
menos de 50% do total de

declarações, que é 145 mil. De

J ar aguá do Sul, foram

entregues até ontem 10 mil

declarações.
"Esperávamos mais. As

pessoas que deixarem para a

última hora correm o risco de
não conseguirem entregar a

declaração porque a internet

vai ficar congestionada", avisa
Bartos. Segundo ele, ano
passado 5 mil contribuintes
não entregaram a declaração
dentro do prazo. A multa
mínima para quem entregar a

declaração depois do prazo

final, (30 de abril) é de R$
165,74 e a máxima corresponde

a 20% do imposto devido.
A internet tem sido o

sistema mais utilizado para a,
entrega do IR, correspondendo
a 96%. O contribuinte também

pode usar o telefone

(0300780300) on-Iine , direto
no site da Receita Federal ou

preenchendo formulário que
está à venda nos Correios. A

declaração também pode ser

feita no computador, .gravada
em disquete e entregue nas

agências do Banco do Brasil ou
Caixa Econômica Federal.

O contabilista Dílson

Porath, da DL Contisul, afirma
que a procura aumentou

bastante nos últimos dias.
Desde o dia IOde março até

agora, a Contisul fez cerca de
500 declarações, mas até o

final de abril, este número deve
aumentar. De acordo com

Dílson, quem procura ajuda de
contabilistas são trabalhadores
assalariados de grandes
empresas e que recebem mais

de R$ 12.696,00 por ano. O
contabilista lembra que quem
teve imposto retido na fonte em

2004, independente do valor,
é obrigado a fazer a declaração.

A restitui.ção, ainda de
acordo com Porath, começa a

ser entregue provavelmente a

partir de 15 de junho. "Quem
já entregou a declaração deve
receber a restituição já nos

. primeiros lotes", informa.

Arrecadação de impostos bateu novo 'recorde em março
DAREDAÇÃO - A arrecadação

de impostos e contribuições
federais atingiu R$ 27,989 bilhões
emmarço. Esse valor corresponde
.� um aumento real de 6,43% em

relação aomesmo período no ano
passado e é omaior da históriapara
,meses de março. No acumulado

,do ano, a arrecadação já chega a

,R$ 85,1 bilhões - um crescimento

real de 5,14% em relação a 2004.
Entre os tributos que contribuíram
para o aumento da arrecadação em
março estão o Imposto de Renda

da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a

Contribuição Social sobre Lucro

Líquido (CSLL). O recolhimento
do IRPJ cresceu 14,24%, passando
de R$ 3,761 bilhões emmarço de
2004 para R$ 4,296 bilhões em

março de 2005. Já a CSLL subiu

15,69% na mesma comparação.
Neste caso, os valores cresceram

'

de R$ 1,866 bilhão para R$ 2,159
bilhões.

Segundo a Receita Federal, o
crescimentodo IRPJ e da CSLL
foi resultado dos pagamentos feitos

pelos contribuintes com base em
estima-iva mensal. Os setores que
mais contribuíram para esse

resultado foram telecomu

nicações, extração de minerais

metálicos emetalurgia básica.
A Cofins também registrou,

mais uma vez, um aumento de

arrecadação. O valor cresceu

5,26% em relação a março de
2004. Isso porque o tributo passou
a ser cobrado sobre produtos
importados em maio do ano

passado.

'Morre mais um no trânsito de Iaraguá,

}ARAGUÁ DO SUL - O

i trânsito continua fazendo

! vítimas. Desta vez omotoqueiro
: Paulo Roberto Costa, de 19 anos,
que caiu da moto e teve vários

ferimentos. O acidente foi na
Rua João [anuário Ayroso, às
duas e meia da manhã de

i ontem. Paulo Roberto foi levado
! inconsciente para o Hospital São
dosé, ondemorreu. APolíciaMilitar
não tem registro do acidente.

Na quinta-feira a Polícia
Militar prendeu três pessoas que

.e "tentavam roubar a Cooperativa
o -,Juriti, em Guaramirim. A

o ,tentativa de fu�to foi frustrada
:e .

pela PM que fez vistoria em um

veículo estacionado do lado de
.'
fora da �ooperativa. O motorista

1, confessou que estava esperando
i mais dois homens que tentavam
r. assaltar a empresa. Os três foram

Além de violento, o trânsito costuma ficar congestionado
levados para a Delegacia de entrar no com 495 gramas de
Jaraguá do Sul. maconha. Durante a revista os

E no Presídio Regional de carcereiros descobriram a droga
Jaraguá do Sul, um dos detentos que seria usada por outros

do regime semi-aberto tentou presos.

-
.

'Gestão das Águas' começa a ser debatido
, Corupá - o projeto de gestão
Integrada do sistema de distribuição

, de'agua e esgoto entre as cidades da

�giãO (Corupá, Guara�irim,
assaranduba e Schroeder) e a

xasan (CompanhiaCatarinense de
"J�a : Sanean;ento) chamado de

•

I
stao das Aguas no Vale do

I tapo "r,
\ Cu 101 apresentado aos

: representantes dosmunicípios pelo,

assessodi't r e p aneJamento daCasan,
I engenh' Grerro overAlvarado. Pelo
Projeto os

' -, d
'

C mUlllC1p10S evem criar

S
onselhos de Gestão do

danf·,earnento. Estes conselhos vão
e I

'

n,lr as prioridades de

investimento, como educação
ambiental e obras. Outra função do
conselho é a criação do Fundo

Municipal de Saneamento.
Asecretáriade Desenvolvimento

Regional,Niura dos Santos, acredita
queoprojetopode sermuitobompara
o desenvolvimento do saneamento
básico da região. "Essa é anecessidade

primordial dos municípios e com o

Estado comoparceiro,muitos recursos
a fundo perdido podem ser usados

aqui", disse.Uma destas verbas jáestá
sendo negociada. Segundo o

engenheiroAlvarado, o Estado está
negociando com o Banco do Japão

U$ 390 milhões para o Plano de

Reestruturação deAbastecimento e
Saneamento.Os recursos deverão ser
destinados também aosmunicípios.

A comissão técnica deve se

reunir mais uma vez em quinze
dias, ainda sem local definido .

Niura disse que o objetivo destas
reuniões é abrir as especificações
do "Gestão das Águas" para
debate com os representantes
destas Cidades. "A decisão sobre
entrar ou não na gestão
participativa é de cada Prefeito. E
pra tomar a decisão eles precisam
conhecer bem o projeto", disse.

).

• No acumulado do. ano, a

arrecadação já chega a R$ 85,1
bilhões - um crescimento real
de 5,14% em relação a 2004.

• Os setores que mais

contribuíram para esse

resultado foram

telecomunicações, extração de
minerais metálicos e

metalurgia básica.

Juiz condena consórcio a

devolver dinheiro de clientes
}ARAGUÁ DO SUL - o juiz da la

Vara Cível, Márcio Renê Rocha,
decidiu na última quarta-feira
atenderopedido de 107 pessoas que
entraram na justiça contra a

Menegotti Veículos. A ex-conces

si�nária daVolkswagen foicondena
da a devolver, com juros e correção
monetária, o dinheiro investido no
"Plano 100".Cada pessoaque enrrou .

noPlanei pagou entreR$ 3 e 4mil. O
casoMenegotti foi relembrado pela
coluna "Fatos e Pessoas", doCorreio,
na edição de quarta-feira, mesmo
dia em que o juiz deu a sentença.O

processo está naJustiça há seis anos.
Não há informações sobre os donos
da empresa,mas eles podem recorrer

da sentença.
SegundoGianeMacielPedrelli,

que na época comprou duas cotas
no "Plano 100", uma para a mãe e

outra para a esposa, o sistema da

Manegotti era diferente do
consórcio. "A gente pagou uma

parcela só, à vista", disse. Com o

dinheiro arrecadado, a empresa
deveriaentregai;porsorteio, umcarro

popularpormês. Ele explicaquenão
desconfiou da empresa por três

motivos: "Primeiro era uma

concessionária, que já trabalhava na
cidade há 10 anos; depois, aplicando
o dinheiro das 100pessoas a empresa
podia tirar o dinheiro do' carro

popular com uma aplicação

financeira; e, por último, a'

primeira turma do "Plano 100" já:
estava recebendo os carros. Umu:
80 pessoas já tinham recebido",!
lembra ele.

Pedrelli comprou as cotas do:
plano em 97. Ele conta que na'
metade do primeiro ano começaram:
os problemas. "Ele começaram li

atrasar a entrega dos carros e depoll
pararam de vez".Emoutubrode 1998
um grupo, com poucomais de cem

pessoas, entrou na justiça pedindo
que aMenegottiprestasse contas, '�4..

gente só queria saber porque nâo

estavam mais sendo entregues os

carros", disse. Ele disse ainda que em
dezembro a empresa entrou com

uma ação contra o grupo. "Eles
disseram que só tinham parado de

entregar os carros por causa danossa

ação", lembrou.
Em99 ogrupoentroucomaação

. de indenização. O valor total da
causa é de mais de R$ 397 mil. O

juizMárcio Renê Rocha condenou
a Menegotti Veículos a restituir a

cada umdos 107 autores doprocesso
o valor pago, com juros e correção
monetária. Na sentença o juiz
determina: "Os juros de mora

incidem a partir da citação,
enquanto que a correçãomonetária
é contada a partir da data dos
respectivos pagamentos, separada e
individualmente".

Falecimento
Faleceu às 02:30h do dia 15/04,0 jovem Paulo Roberto Costa,
com idade de 19 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Projelo inovador vai
fortalecer a economia do

norte do ESlado.

Inovação: esta é a marca do Costa do Encanto, um grande projeto
de desenvolvimento turístico, que envolve oito munictpios do norte

catarinense. Além de contar com a participação da população na sua

implantação, o projeto prevê ações integradas lias áreas da cultura,
do transporte e do meio ambiente. Os moradores, como a Siivana, estão
otimistas e acreditam que o Costa do' Encanto vai contribuir para
'o desenvolvimento de toda a região, É o Governo investindo em turismo e em

novas oportunidades para Santa Catarina crescer.

S8cre1arla de EstadO da
Inlra-....ra
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É DE FLORIANÓPOLISlAssociações Comerciais lançam
I revista e, Cartão de Benefícios
I

'

I !ARAGUÁ QO SUL- Nesta

segunda-feira, depois da reunião

semanal da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul) 'e Apevi (Associação das

Pequenas Empresas do Vale do

ltapocu), às 18h, acontece o

coquetel de lançamento da revista
"Negócios".A publicação, que será
bimestral, busca a integração das
entidades associativas da

microrregião e inclui as Associações
Comerciais dos municípios de
Guaramirim, Corupá, Jaraguá do
Sul, Massaranduba e Schroecler. .

Namesma ocasião, será lançado
o Cartão de Gestão de Benefícios

..

Util Card, um projeto da Facisc

(Federação das Associações
Empresariais deSantaCatarina) que

Estudante de 20 anos da Ilha
está sendo implantado grada
tivamente no Estado e agora chega
à microrregião. O Util Card vai
informatizar as práticas de
adiantamento salarial e convênios,
que já existem nas empresas, de uma
forma que facilitaráo trabalho dos
setores de Recursos Humanos. Nos

vai ao Rio e volta Miss Brasil
Amãe daMissBrasil, Helena

Beduschi, diz que a filha, mesmo
sendo vaidosa, é uma pessoa
simples, do tip-o que gosta de and�
descalça e semmaquiagem. ''A.cho
que uma das grandes qualidades
da Carina é a naturalidade"
comenta. -A' espiritualidad;
também faz parte da vida de

, Carina. Católica de batismo, ela " jOL
diz respeitar todas as crenças, mas'
confessa .ser simpatizante da
doutrina espírita. Entre seus livros
preferidos estão os de Zíbia
Gasparetto e Mônica de Castro,
.Além de ler, Carina também gosta
de ir ao cinema.sair com os amigos,
estar com a família e de aproveitar 11

as belas praias de Florianópolis, sua
cidade do coração.

Solteira, conta que sempre foi jr

muito assediada, mesmo antes de
ter os títulos de Miss Santa
Catarina e, agora, Miss Brasil.

Quando o assunto é coração
mostra-se discreta.' Mesmo
curtindo 'a nova fase, a Miss Brasu
declara estar -ciente de que esta

etapa vai passar. "Enquanto isso,
quero aproveitar as oportunidades
que o postome proporciona",

� A bela Carina
Beduschi mora na

capital e ficou surpresa
com a conquista

cinco municípios devem ser

distribuídos, somente no primeiro
ano, cerca de 35 mil cartões

magnéticos.O uso docartão também
vai contribuir como fortalecimento
do comércio local.

Além dos presidentes das

AssociaçõesComerciais de Corupá,
Guaramirim, Jaraguá do Sul,
Massaranduba e Schroeder, estará
presente ao lançamento o presidente
da Facisc, Antônio Rebelatto.

FLORIANÓPOLIS- Na noite de

quinta-feira noCopacabana Palace,
do Rio, a florianopolitana Carina

Schlichting Beduschi, 20 anos,

trocou a faixadeMiss SantaCatarina

pela deMiss Brasil. A conquista foi
uma surpresa para Carina, que
confessou emocionada que não

esperava chegar a tanto. Na hora
ela lembrou de outra catarinense

que conquistou a mesma faixa: a

blumenausense Vera Fischer.
Carina foi a capa e deu uma

longa entrevista no último número
da revista "Nossa", de Jaraguá do
Sul. A estudante de Arquitetura
e Urbanismo disse que a conquista
do Miss Santa Catarina foi uma

grande surpresa. "Sinceramente
não acreditava que podia chegar
onde cheguei. Fui sem estresse,
pronta pra tudo. Quando
anunciaram que eu tinha sido a

escolhida, não acreditei", conta.

, II

,
"

L'

o

li

Miss Brasil Carina ainda com a faixa de Miss Santa Catarina

Chefe da polícia pede dossiê de PMs susp�itos "

Na tarde de ontem, cerca de mil

integrantes dos 30 Grupos de Terceira
Idade do município participaram da
abertura oficial da 8a edição dos Jogos
de Integração, promovidos pela
secretaria municipal de
Desenvolvimento Social e Habitação. A
abertura aconteceu no Centro de
Convivência da Terdeira Idade, no
pavilhão B do Parque de Eventos. Os

jogos prosseguem até o dia 27 de
setembro e incluem disputas em oito

modalidades, entre elas canastra, dominó,
bolão, truco, general e doppelkopf.

suspeita é de que renham sido oi

assassinadas pelos PMs. .

Lins participou hoje da inaugu' -:

ração do centro de rreinamentoé :jL

cães da polícia, que irão farejar li

armas, explosivos e drogas �

'procurar cadáveres. Durante a

cerimônia, ele disseque "o cãoe

capaz de substituir vários policia�, ,ii

é incapaz de ser corrompido � :;

trabalha sem nada cobrar, com toda d

a fidelidade".

também praticaram seqüestros,
extorsões e roubos.

Mais de 20 vítimas registraram
queixa contra os PMs e

identificaram pelo menos quatro
deles; o cabo José Augusto Felipe
e os soldadosWalterValin, Fabiano
Lopes e Carlos Carvalho. "Vem

surgido uma denúncia atrás da
outra", afirmou o chefe de polícia.
Ele citou pelo menos três casos de
desaparecimento de pessoas e a

DA REDAÇÁO - O chefe de
Polícia Civil do RJ, Álvaro Lins,
determinou que os delegados da
Baixada Fluminense levantem
todos os inquéritos em que os 11

PMs suspeitos de terem participado
da chacina são citados e que

aprofundem as investigações caso
necessário. Lins não tem dúvida de

que eles integram um grupo de
extermínio que vem atuando na

região há muitos anos e que

tORREIO TV redacao@jornalcorreiodopovo.com,br
�i

. ,Virou repórter
IJ'

Ainda enclausurado na Região Serrana do Rio escrevendo
um livro sobre a expériência no Big Brother, o baiano Jean

o)
tem já contrato de apresentador assinado com a Globo,

Rj Jean já trabalha num projeto para o "Mais você�de Ana
-L, Maria Braqa, Ele vai viajar pelo Nordeste fazendo
... �,,' entrevistas.

Comunicado
Bianca Rinaldi, que está em "Escrava lsaura; da Record, mandou uma

mensagem ao elenco da próxima novela da emlssorar'Tenho certeza que o

público que acompanha as emoções da A Escrava Isaura vai também se

emocionar coma linda história sobre o Amor de Essas Mulheres' A produção
está a todo vapor e vejo que toda a equipe da Record está vibrando com os

resultados das gravações. Será mais um grande passo para a consolidação da

teledramaturgia da Record.

Mais um que vai para a Record
Márcio Garcia (foto) estréia no Domingo Espetacular neste fim de

semana e viverá irmãos gêmeos que apresentam dois quadros do

programa. O primeiro será Márcio que apresenta os mais curiosoS
e incríveis vídeos além de clipes da internet. Em outro quadro,
Garcia, um rapaz culto, sério e estudioso apresenta a série da BBC
Monstros Submarinos (Sea Monsters)
com os animais que viviam nos

mares na Era Mesozóica. Uma

viagem através de milhões de
anos na história marinha, com
o intrépido explorador Nigel
Marven. Sua missão é

mergulhar na mais assustador
dos mares, na época dos

.

dinossauros. Nigel irá mostrar

muitas aventuras e irá

desvendar tudo sobre a

casa destes monstros que
até hoje ninguém
conhecia. Neste domingo
às 6 da tarde.

.1'

;G Mimo
Deu resultado
o Shaw do Tom de quarta-feira alcançou a vice-liderança no ranking do Ibope.
O humorístico registrou 7 pontos de média, 8 de pico e 20% de share. Na
mesma faixa de horário, das 00h04 às OOh44, a Globo marcou 11 pontos e o

SBT alcançou 6. O programa apresentou a sátira do quadro Pizza do Faustão.

E Ana Maria Braga comprou gente do céu, um catamarã

de 85 pés com cinco suítes e sala de ginástica. A mansão

aquática custa em dinheiro nosso algo como R$ 6, 5
milhões (mas ela pagou em dólar). Ana Maria vai expor o

brinquedo no Rio Boat Shaw, feira que começa dia 29 na
o! "

Marina da Glória, Cidade Maravilhosa.

B
I

.G

Onzedepico
O narrador Mauricio Torres, ex-Globo (também apresentava o Esporte no Bom Dia

Brasil) fez a sua estréia na emissora na noite de quarta-feira na partida entre Brasil
e Colômbia. O jogo foi válido pela primeira rodada da fase final do torneio Sul
Americano Sub-17, disputado na Venezuela. Das 22h 10 às 00h04, a Record
marcou 6 pontos de média e 11 pontos de pico. Bom resultado para uma estréia.

Fim de resguardo
jH

oi Angélica gravou pela primeira vez depois do nascimento
.

do 'seu filho, Joaquim. A apresentadora aparece sorridentejfi
num dos clipes com que' a Globo comemora seus 40 anos

de existência e entra no ar na próxima semana.
.G,,'

Novo ConceItO
.m

,fi

Fone/Fax: (47) 370-8655
r:-�'� W���4II\�"'� ����, ���� .. Vil� ��"'� � �",..�g�� �� ��� � f:iç
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Municipal de Bocha já tem

o primeiro semifinalista

]ARAGUÁ DO SUL - Com a

vitória de 2xO sobre a.Arweg, a

MetalúrgicaWinter é a primeira
classificada para a fase final do

Municipal de Bocha Sul

Americana. A outra vaga no

Grupo A será decidida na terça-

6 feira, entre Joalheria Kuchen-

becker e Malhas Pradi, que
o

empataram em 1x1. Os jogos
",aconteceram na quinta-feira à

\oite, no Clube At lé tico
o

;.Baependi. Na Chave B, a

". decisão foi adiada. O Ardoíno

Pradi venceu o Baependi por
, 2xO e provocou uma terceira

lO; partida para definir a vaga. No

outro jogo da chave a Míglas
FME de Schroeder venceu a

Silencar Frontal por 2xO e decide
a vaga também na terça-feira.
Os quatro classificados nos

confrontos iniciam as semifinais
'na próxima semana.

A competição teve 14
equipes e classificou as oito

melhores para a segunda fase.

Quem não foi bem este ano foi o
.

Bar do Jacaré, atual campeão
municipal, e também o João
Pessoa, tradicional equipe de

Jaraguá do Sul. A competição
segue na terça-feira, a partir das
19h, no Baependi.

CESAR JUNKES

,J[Juiz faz a conferência na partida entre Baependi e Ardoíno Pradi

�IMEC fecha faculdade por baixa
;qualidade no ensino no Distrito
[,

,ti BRASÍLIA - o Ministério da
s Educação determinou ontem o

sl fechamento da Fags (Faculdade
Garcia Silveira), instituição

- particular de ensino superior
mantida pela Associação
Educativa de Brasília. A faculdade
tem sede no Guará, cidade do
Distrito Federal, e estava sob

intervenção do MEC desde maio
do ano passado. A portaria,
assinada peloministro interino da
Educação, )airo Jorge, designa
interventor para acompanhar a

transferência dos alunos para outra
mstituição.

No fim do an:o passado, a

SeCretaria de Educação Superior
propôs o descredenciatnento
devido às condições precárias de
ensino na faculdade. No entanto,
um mandado de segurança
Impetrado pela proprietária da
ln

'
.

- .

.

stltUlçao Impediu amedida, por
meio de liminar. N a semana

�assada, o juiz federal da 9ª Vara
�a Seção Judiciária do Distrito
.

ederal Antônio Corrêa julgou
lInprudente valorizar o direito da

.
mantenedora "em detrimento do

It'l..teresse maior, que é o de
m.lnistrar ensino superior de
qualidade".

do descredericiamento resultou
e .

Irregularidades como

precariedade de instalações,
problemas .

1
. .

d
curncu ares, rotatrvi-

ad d
.

tr be e professores, ações
a alh'

S
lStas e sentença de despejo.

egundo o diretor de supervisão da

educação superior, Mário

Pederneiras, o encerramento das
atividades foi a forma encontrada,
após gestões com a proprietária da
instituição para preservar o

interesse público.
-, A educação superior privada é

atividade legal, legítima e

importante para a formação
profissional de milhões de pessoas,
mas a qualidade do ensino

oferecido não pode ser relegada a

segundo plano - disse Pederneiras.
AGarcia Silveira, credenciada em
1996, tinha autorização para o

funcionamento dos cursos de

psicologia (licenciatura), ciências
. biológicas (licenciatura) e serviço
social (bacharelado).Nomomento
da intervenção, a instituição tinha
250 alunosmatriculados. Cerca de
140 estudantes ainda têm vínculo
com a instituição, dos quais 86 com
freqüência regular.

• O Ministério da Educação
determinou ontem o

fechamento da Fags,
instituição particular de
ensino superior mantida
pela Associação Educativa
de Brasília.

• A faculdade tem sede no

Guará, cidade do Distrito

Federal, e estava sob'

intervenção do MEC desde
maio do ano passado.·

PANORAMA

Juventus contrata artilheiro
do Campeonato Alagoano

JARAGUÁ DO SUL -, A

promessa para o Juventus em

2005 é de muitos gols. Depois
.

de apresentar o atacante

Tainha, artilheiro do Para

naenseZôü-l, o técnico Gilmar
Silva anunciou a chegada do
novo reforço: Roni, do Asa de
Ar ap ir a ca. O atacante foi

campeão alagoano e artilheiro

da. competição e chega neste

fim de semana em Jaraguá do
Sul. Na segunda-feira chega o

meia Giovani Fleck, camisa 10
do Juventus no ano passado.

Agora, com o time

praticamente completo, o

treinador vai começar os treinos
com bola na segunda-feira para
definir o melhor esquema de

jogo. Na tarde de ontem, os

jogadores receberam folga,
depois de uma semana puxada
de condicionamento físíco.Mas
eles voltam hoje em dois

períodos, com o preparador
físico Carlos Gamarra. Gilmar
disse que tem um bom elenco à

disposição e isso facilita o

trabalho .. "Seria difícil se não

tivesse jogadores. Além diss�.,
muitos atletas atuam em mais

de uma posição diferente e

'podemos testar vários esquemas
diferentes, para mudar de
acordo com o adversário ou a

situação do jogo".
Gilmar pretende fazer pelo

menos três amistosos antes do
início da Série A2. "Quando eu

encontrar o melhor equilíbrio
entre defesa e ataque aí terei o

time ideal". Pelos nomes

disponíveis no [uventus, pode
se dizer que o elenco é bom,

mas sobre resultado ainda é

cedo para falar. Veja os

jogadores que j a estão

treinando: Careca, Pereira,
Tainha, Zé Maria, Adilson,
Acássio, Leandro, Fabio Lopes,
Gringo, Grisley, Neto, Willian,
China, Fabinho, Donizete e

Miro.
Na segunda-feira, o lateral

esquerdo Itaqui terá a resposta
da gravidade da lesão no joelho
esquerdo. Ele irá até um médico
especialista que definirá se o

jogador precisa ou não de

operação. De qualquer forma,
ele está afastado por 40 dias e o

treinador acredita na

recuperação. "Hoje em dia, até
mesmo com cirurgia, as

recuperações são mais rápidas.
Ele é uma peça importante no

elenco".
ARQUIVO/CORREIO

Giovani Fleck: volta na segunda
feira ao João Marcatto

CGU diz que gastos do governo
estão bem abaixo do limite

BRASÍLIA - Na semana em que
um estudo do IBGEmostrou que o
número de servidores municipais
cresceu 18% entre 1999 e 2002, o
governo federal garante que seus

gastos com pessoal ficaram bem
abaixo do limite estabelecido pela
legislação. Segundo balanço da
Controladoria-Geral da União

divulgado ontem, no ano passado o
governo federal gastou 22,65% da
receita líquida corrente com pessoal,
índice bem inferior ao limite de
40,9% determinado pela Lei

Complementar 101, de 2000.Anda
de acordo com aCGU, em 2003 as

despesas com pessoal representaram
24,34% da receita líquida corrente
do governo federal.

A CCU diz ainda que o gasto
com pessoal não prejudicou a

destinação de verbas para áreas

prioritárias como educação e saúde.
Segundo o balanço, as despesas com'
educação e saúde ficaram acima

dos percentuais mínimos exigidos
pela legislação. A Constituição
Federal define que os gastos com

educação não podem ser inferiores
a 18% da receita líquida com

impostos. Em 2004, a União teria
aplicado na educação 39,4% das
receitas com impostos. Em 2003, o
percentual aplicado no setor teria
sido de 35,2%.

Já no setor de saúde, a

Constituição estabelece que o valor
mínimo a ser aplicado deve ser

equivalente ao valor apurado no

ano anterior, corrigido pela variação

• Em 2004, as despesas com
juros e encargos da dívida

atingiram R$ 74,3 bilhões, e
no exercício anterior as

despesas ficaram em R$
65,7 milhões.

• No passado, a
.

amortização da dívida foi
de R$ 71,6 bilhões, contra
R$ 79,5 bilhões no ano

anterior, representando.
uma redução de R$ 7,9
bilhões.

nominal do Produto Interno Bruto
(PIB). Segundo o balanço, o

governo federalaplicou em 2004R$
32,6 bilhões na área de saúde, um
aumento nominal de 20,3% em

relação a 2003, quando foram

aplicados .
R$ 27,1 bilhões.

. O balanço destaca ainda que, em

2004, consolidou-se o processo de
estabilização da economiabrasileira
e o consumo das famílias cresceu

4,3%, a primeira elevação após dois
anos de queda contínua.A reversão

dessa trajetória de redução deveu
se, principalmente, segundo o

estudo da CGU, ao aumento de
.

25% do volume de crédito às

famílias para aquisição de bens,
sendo particularmente importante
o aumento de 27,5% nos

financiamentos para aquisição de
veículos.

Experiência
Luciano Almeida será o

lateral-esquerdo titular do
Criciúma na decisão de
amanhã. O técnico Luiz

Carlos Barbieri preferiu
optar pela experiência.
Com isso, o jovem. Ramon,
que estava improvisado na

posição, sai do time. O
goleiro Roberto e o

atacante Rico estão sendo

poupados dos treinos para
.se recuperarem das suas

contusões. O góleiro ainda
é dúvida e Rico deve ser

opção no banco de
reservas

JULlMAR PIVATTO
LINHA DE FUNDO_....___,

Que seja o quanto antes
Assim pensa a diretoria do Juventus. A reunião arbitrai. do
Conselho Técnico da Federação Catarinense de Futebol será na

.

próxima quarta-feira, na\sede da entidade. Os clubes participantes
da Série A2 discutirão a nova tabela da. competição,-que teve de
ser reformulada por causa da desistência do Tubarão.O presidente
Lia Tironi espera que o campeonato comece o quanto antes, já
que o time está montado e pronto para começar a jogar. Mas
disse que a diretoria vai respeitar a decisão da FCF e que o

regulamento sempre precisa' ser cumprido.

Zagueiro argentino é solto

depois de 40h de prisão

Racismo
Ontem o assunto do dia
nos programas esportivas
não foi o resultado do jogo
entre São Paulo e Quilmes.
A prisão do zagueiro
argentino despertou, não
só no ambiente do futebol,
mas também em toda
sociedade, um sentimento
escondido em cada
cidadão. Talvez o próprio
Grafite não saiba, mas ele

está fazendo' história. Era
uma atitude como esta que
precisava para reacender o
assunto. Que sirva como

exemplo.

Recorde.
A partir de amanhã, 11

times disputam o 180
,

Campeonato Jaraguaense
de Futebol Sênior. O
número, recorde da

competição, superou todas
as expectativas da Liga
Jaraguaense. No ano

passado, foram sete

participantes. Segundo o

presidente da Liga, Rogério
Tornazelli, para o ano que
vem, pelo menos 15 times
deverão participar.

DA REDAÇÃO - Depois de

quase 40 horas preso, o

zagueiro argentino do Quilmes,
Leandro Desábato, foi colo
cado em liberdade na tarde de
ontem pela polícia paulista,
num episódio que certamente

vai entrar para a história do
futebol brasileiro. Acusado de
racismo pelo atacante Grafite,
do São Paulo, o jogador argen
tino foi preso na quarta-feira,
ainda no gramado do Morum

bi, num procedimento inédito
no mundo. Levado ao 342'
Distrito Policial, na Vila Sônia,
zona Sul da cidade, próximo ao

estádio, ele foi autuado por
injuria racista e corre o risco
de ser condenado a pena que
varia de 1 a 3 anos de prisão.

Ele saiu da prisão e poderá
viajar para a Argentina, mas

assinou termo de responsabi
lidade, se comprometendo a

voltar ao Brasil sempre que

requisitado. No dia seguinte à

prisão, a Justiça estabeleceu
uma fiança de R$ 10 mil, mas
os advogados e os dirigentes do
clube não conseguiram reunir

o dinheiro a tempo de
conseguir o alvará de soltura.
Por conta disso, o atleta foi
transferido na noite de ontem

para o 13º Dp, na zona norte

da cidade, onde estava até

agora.
O zagueiro foi preso depois

de ter chamado Grafite de

Segurança
Para evitar problemas na

final, a direção do Atlético
de Ibirama contratou 100

seguranças particulares.
Somados aos 190 policiais
militares, a segurança no

.

Estádio da Baixada promete
ser a melhor possível. A
delegação do Criciúma

receberá uma atenção
especial e será escoltada da

chegada até a entrada. de'
um portão isolado de um

estacionamento particular.
julimar@terra.com.br

"negrito de mierda" e ter feito
outras ofensas de cunho
racista. Ao final do jogo, o

. advogado do São Paulo, José
Carlos Ferreira Alves, acionou
o delegado Oswaldo Gonçalves,
o Nico, que estava no estádio,
pedindo um flagrante por crime
'de racismo. A autoridade
entrou no gramado e intimou

Desábato ali mesmo.
Nico já havia sido acionado

pelo Delegado Geral da Políéia
Civil, Marco Antônio Desgual
do, e pelo secretário da Se

gurança Pública, Saulo Abreu.
Ambos são são-paultnos,
assistiam'ao jogo pela TV e

ficaram indignados com a

atitude do argentino. Grafite
também compareceu ao Distrito .

para prestar depoimento.
Jornais de todo o mundo

noticiaram a prisão do zagueiro.
A notícia chegou até o outro

lado do mundo: no China
View, a punição ao jogador do
Quilmes estava em seu canal

. de esportes. O assunto estava

nos principais jornais
especializados: As e Marca, da
Espanha, Olé, da Argentina,
Gazzetta dello SPOft, da Itália,
e A Bola, de Portugal. O
incidente também foi
abordado por diários que não

se dedicam só ao esporte, como
o americano The New York
Times e o argentino Clarín,
principal jornal do país.
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Marcelo Saad e Fabiane Ewald Saad, da Fabi

Produções que promoveu a 1 a Noite' do Sushi no dia

7/4 no Saint Sebastian Flat. Foi sucesso absoluto!

�,
Bianca Cristina Deretti e Fabian Alexandre

Bublitz marcando presença na coluna. Ela
aniversaria no próximo dia 19 e recebe votos de
muito sucesso e felicidade de seu amor.

Irmão Evilazio, diretor do
Colégio Marista São Luís,
completou idade nova no

dia 1/4. Parabéns!

Melissa Maba e Flávio Robl casam-se

hoje. Ela é filha de Jair e Neuza Maba, ele
filho de Ingo e Dirce Robl. Felicidades!

CUtlie4 ft CI'''rglA 1Juslle4
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Colou Grau em 15/4 em

Administração pela Unerj Patrícia
Helena Blank filha de Jaime
Blank e Maria Odete Gramm Blank.

Parabéns

Neste sábado noClube Acaraí a

comemoração dos 50 anos de

casamento de Aristeu Canuto
e Maria Macedo Canuto. Vem

gente amiga do casal de todo o

Brasil, especialmente da região
serrana catarinense. Os filhos

, Aricenir, Alcionir e Alcenir
fazem uma bela homenagem

AIS comodidade
mento ortodôntico, todos os
lizados aqui mesmo na'

instalações, que além de

lzadas, no centro da cidade.

OrtoMdis

"O segredo da paz verdadeira diz respeito aos direitos
humanos. O reconhecimento da dignidade inata dos

,

integrantes da família humana é a base da liberdade, da
justiça e da pazmundial.

"

Rosane da
Academia,

Impulso,
participou dos

lançamentos
dias antes do,

nascimento de
seu filho Arthur

em 4/4.
Parabéns à

mamãe e ao

papai Roberval

EM DIA I
.:. MODA
Acontece no auditório da Unerj, no dia 9 de maio, o XXVIII Pain_�J de Moda
Marcondes Tavares, que passa por 33 cidades do Brasil. O evento traz as

tendências para o verão 2005/2006 apresentadas pelo consultor e designer
de moda Marcondes 'Tavares. Ele também é formado em Marketing,
Comunicação e Desenho de Moda. Pesquisador de moda há 16 anos em

mais de 30 países, é Diretor para Assuntos Nacionais da Associação Brasileira
de Estilistas.

.:. ALLEGRO
No dia 13/4 aconteceu uma noite muito especial no restaurante Allegro:
jantar com degustação de vinhos em que os presentes puderam ouvir as

explicações de um famoso Sommelier (Guilherme Correa) sobre ps vários
tipos de vinhos e suas combinações com pratos. Na próxima semana,
algumas fotos da noite na coluna .

•:. ACIJS-APEVI
A reunião semanal da ACIJS-APEVI desta segunda-feira, dia 18, vai marcar

o lançamento do Cartão Útil Card, um programa de gestão de benefícios
implantado pela Facisc em todo o estado e que agora chega ao Vale do

Itapocu, e da Revista Negócios, um projeto que busca a integraçãO das

entidades associativas da microrregião com o objetivo institucional. A
reunião vai contar com a presença do presidente da Facisc, Antônio
Rebelatto, e dos presidentes das várias Associações do Vale do ItapocU. As

18 horas no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.
.

.:. CULTURA
, .

A Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul está oferecendo a

comunidade a oportunidade de conhecer o funcionamento do Centro

Cultural.Através do projeto"Portas Abertas.a SCAR'apresenta sua estrutura
e recursos técnicos em todas as áreas de atuação à empresas e entidades,
ou mesmo pessoas físicas em grupos ou individualmente. Para agenda�i
os interessados devem se inscrever na Secretaria da SCAR ou pelo e-mal

eventos@scar.art.br ou pelos telefones (47) 275-2477 e 370-6488.
.

As visitas acontecem sempre nos terceiros sábados de cada mês, a p��lr
de hoje, com a seguinte prcqrarnação: 14h30min - recepção e exiblçao
de institucional da SCAR; 14h45min - início do roteiro, dividido em gruPOS
acompanhados por monitores; 16h - Coffe brake; 16h20mi�

-

encerramento com o espetáculo "Casamento aberto, mas nem tanto.

.:. BIERBUDE. .

e
A Chope ria Bierbude traz em sua programação hoje, Lenllo
Claudio e Cia, de Blumenau. E amanhã, domingo, Pau

Henrique de Jaraguá do Sul.
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