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HABEMUS BENTO XVI

PRIMO DE se FALA DO, NOVO PAPA
o Correio
ontem à tarde e

Canoinhas o

Irineu Ratzinger, de 53

anos, cujo avô deve ser

primo no novo Papa
o Bento XVI. Irineu, que

fr.::'estava viajando a
D "

trabalho, contou que há
15 anos mandou uma

carta ao cardeal Joseph
Ratzinger e recebeu de
volta um cartão de Natal e
um rosário. Ele e amulher,
Luiza Regina, moram em

Balneário Camboriu. A'
origem do parentesco se

deu na cidade de Marktl,
Baviera, no Sul da
Alemanha. Irineu vai pes
quisar agora para confir
mar que o novo Papa é

primo do avô dele, que
veio para o Brasil.
O cardeal alemão Ratzin

ger, que completou 78
anos no sábado, foi eleito
após cinco votações. Era
amigo íntimo e foi durante

" 20 anos o principal asses
sor teólogo de João Paulo
II; escolheu ser chamado
Papa Bento (ou Benedito)
XVI. • PAGINA 4

Caminhão tomba
e fecha estrada
durante 4 horas

Uma carreta carregada
de soja tombou ontem

às três da tarde no Km 98
da BR-280, entre São
Bento do Sul e Rio

Negrinho. O óleo da
carreta vazou pela pista.

O trânsito ficou
impedido até as sete

horas da noite. A carreta
de placas LXP 1520, é da

Mafra.Outros três
acidentes aconteceram

ao longo da rodovia
entre Jaraguá do Sul e

Canoinhas ontem à tarde
por causa da chuva.

--

BR 2BO/CESAR JUNKES

FINAL FELIZ

São"Paulo faz proposta mas
Falcão volta mesmo a Jaraguá
o craque Falcão revelou ontem em entrevista ao repórter
[ulimar Pivatto que o São Paulo fez a ele uma oferta para
ficar no clube. Mas Falcão recusou. Ele só não sabe se va

chegar a tempo para ficar junto com a torcida da Malwee
no jogo de hoje contra Chapecó.

• PAGINA 7

FUTUROTRICOLOR

Conheça o elenco completo do

Juventus que vai ao Catarinense
o Correio apresenta hoje os 19 jogadores que vão fazer
parte do time do Juventus para a disputa do campeonato
da Série AZ. Eles começaram a treinar segunda-feira.
Hoje a FCF deverá definir a data da primeira rodada. O
tricolor briga por uma das nove vagas da elite do futebol.

• PAGINA6

TIRADENTES

Os serviços que funcionam no

feriadão e as festas da região
A 17" Festilha abre hoje em São Francisco do Sul e à noite
já tem show do Jorginho do Império no Pavilhão da
Bernunça. Na sexta-feira, abre a Festa do Maracujá em

Araquari. A meteorologia prevê chuva até sexta-feira.
Veja como vão funcionar os serviços e o comércio.
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Habemus papam
o mundo conheceu

ontem o novo papa. No

segundo dia de conclave,
após três eleições, os 115
cardeais com direito a voto

decidiram eleger o cardeal
. alemão Joseph Ratzinger
para ocupar o trono de São
Pedro. É o primeiro pontífice
alemão desde a Idade
Média e deve vir a cumprir
uma função essencial para
a descentralização da Igreja
e para que ela não seja
governada de forma

monárquica. Ratzinger -

2652 papa da história da

Igreja Católica - vai adotar
o nome de Bento XVI. A

eleição dele confirma a

tendência de se manter a

linha ortodoxa implemen
tada pelo antecessor.

Desde o início, o cardeal
alemão, de 78 anos, era um

dos favoritos à sucessão de

João Paulo II. Conservador,
usou de mão-de-ferro para
defender a doutrina da

Igreja e, durante todo o

longo pontificado de Karol

Wojtyla, puniu alguns
importantes teólogos que
criticavam a Igreja, em

particular os la tino-
americanos ligados à

teologia da libertação. É
justamente em função da
sua posição conservadora e

rígida que surgiram as

seguindo, inclusive, a

rigidez moral do pontificado
anterior. Por ter sido
durante 23 anos o guardião
da Congregação para a

Doutrina da Fé, órgão que
substituiu o temido Tribunal
do Santo Ofício

Inquisição -, Ratzinger
colecionou desafetos, mas

ganhou a simpatia da ala

... O receio do mundo reside naquilo que
Gramsci classificou de "pessimismo da
razão e otimismo da vontade"

primeiras resistências ao

nome de Ratzinger. Aliás,
para a ala liberal, a eleição
dele representa um

retrocesso no processo de

"modernização" da Igreja
Católica.

Todavia, por ter sido

braço direito de João Paulo
II nas questões doutrinárias,
a expectativa é que dê
continuidade aos trabalhos
de internacionalização,

conservadora, ainda maioria
dentro da Igreja. O que
talvez explique sua eleição,
apesar de ter concorrido
com cardeais "mais

simpáticos" e mais jovens.
Ratzinger é um radical

ao seu estilo. Mesmo sem se

considerar um "durão",
combateu o sacerdócio
feminino e condenou a

homossexualidade, além de
ser contra a comunhão aos

divorciados que voltarem a

se casar e a impedir o

crescimento do laicismo
dentro da Igreja. "Não sou

o grande inquisidor e

t'ampouco me sinto uma

Cassandra quando examino

os fatores negativos na

Igreja", disse. Ainda assim,
nunca escondeu suas

convicções e opinião sobre

qual rumo a Igreja deveria
tomar-Ó:

A eleição de Ratzinger,
ainda que represente um

golpe par a a necessária
abertura da Igreja Católica,
oportnnizando a discussão
sobre temas polêmicos e

dogmas da doutrina,
acende a luz da esperança

apenas por iniciar um novo

papado. O novo traz

consigo a alegria e a

motivação. O receio do
mundo reside naquilo que'
Gramsci classificou de

"pessimismo da razão e

otimismo da vontade".

FRASES I�-------------------,
"Ele vai me esculhambar, com certeza. É só isso que ele sabe fazer, esculhambar os outros. Mas
eu não tenho medo não':

•.De Faleio,ontem na "Folha de S.Paulo';falando sobre como acha que o técnico Leão vai reagir aos ataques do jogador que agora volta
aofutsal.

Saúde, na cabeça da
lista de prioridades

I Fatos & Pessoas

A vinda do governador Luiz Henrique
na sexta-feira Jaraguá dó Sul para a

inauguração da UTI do Hospital São José
tem um simbolismo muito grande para
toda a região. Por isso até que se fez um

ajuste nas agendas para que LHS

pudesse estar aqui. t que os empre
sários locais estão convencidos que a

Saúde é uma prioridade e já mani
festaram isso ao governador. Por isso,
esperam sensibilizá-lo para que seja
feito um investimento de peso tanto no

-

São José como no Hospital Jaraguá.
. Ambas instituições já apresentaram
seus projetos de ampliação à Acijs/
Apevi e a sua execução significa
revolucionar o sistema de saúde

regiohal. Na opinião da maioria dos
,

empresários, a atual situação chega a

depor contra a imagem de pujança do
Vale do Itapocu e causa um dano social
muito grande, que se reflete também
na economia. Pela mesma razão, faz
parte da lista de prioridades do
movimento associativista a duplicação
a BR-280, cujo processo está andando
aos trancos e barrancos em Brasília -

mas pelo menos está andando.

o CORREIODOPOVO
.J:!iD:iw:

Francisco Alves
Editor-Chef"
Fernando Bund

Fernando Bond

Entra na lista
Se tivessem que colocar um terceiro lugar
na lista de prioridades, os empresários
certamente emplacariam a restauração do .

Centro Histórico de Jaraguá do Sul. Não
condiz com a cidade.

Última instância
Enquanto em Blumenau a Câmara "travou" o

projeto que proibia a contratação de

parentes e em Jaraguá do Sul por enquanto
tudo não passa de ameaça, p'arece que a

solução para o nepotismo virá de cima para
baixo. O senador Tião Viana (Pl-AC) está
apresentando uma emenda constitucional

que pode ser o remédio mais eficaz. Ao
contrário do projeto em tramitação na

Câmara dos Deputados, a emenda de lião é .

radical. Determina. que os cargos de

confiança só possam ser ocupados por
funcionários de carreira concursados. Para

que os partidos, todos dependentes de
nomeações, não sofram uma grave
síndrome de abstinência, a emenda prevê
que a cada ano 20% destes cargos sejam
preenchidos com pessoal de carreira. Em
cinco anos, seria o fim das nomeações de
pessoas que não integram o serviço público.

Parentesco
Na busca pelos parentes do novo Papa em

Santa Catarina, o Correio do Povo apurou
ontem que nas listas telefônicas constam três

Ratzinger. Um deles em Balneário Camboriú,
um em Chapecó e um Pinhalzinho.

I
Relaxando
Quem conviveu com o craque Falcão nas

últimas horas percebeu que ele está com os

nervos à flor da pele. Descontração mesmo só
foi registrada na sexta-feira à noite, quando
chegou de carro a Jaraguá do Sul. Estava tão
feliz com o retorno que ainda teve tempo de

abraçar os fãs e até dar autógrafos na
Cachaçaria "Água Doce; no centro da cidade,
onde deu uma passadlnha rápida.

Nomede campeão
Na entrevista ontem à "Folha de S. Paulo;
Falcão voltou a contar a história sobre a

origem do nome que o consagrou no futsal.
Disse que o pai, que jogava na várzea em São

Paulo, tinha o estilo muito parecido com o de

Falcão, o "Rei de Roma; hoje comentarista da
Rede Globo. E assim Fakão, o melhor do
mundo no futsal, acabou pegando o apelido
do pai. Outra coincidência nisso tudo é que
Falcão, apesar de conhecido como gaúcho, na
verdade é catarinense. E foi aqui em Santa
Catarina que o seu "clone" veio se consagrar
nas quadras.

.

BomdeTV
No programa do PFL em rede estadual, na
noite de anteontem, o prefeito de Lages,
Raimundo Colombo, surpreendeu pela
desenvoltura e pela facilidade de comunicação
frente às câmeras. Numa linguagem coloquial,
bastante descontraído, ele conseguiu explicar
como vem executando os principais
programas da sua administração.

fbond@ibest.com.br
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SUA OPINIÃO

Resposta
Senhor Editor,

Com meus cumprimentos, solicito exercer meu direito
. constitucional de resposta, nos termos que seguem, acerca dos
comentários mencionando meu nome e publicados neste jornal
na edição de hoje: A qualidade do meu trabalho na Procuradoria
Jurídica do Município de Jaraguá do Sul está registrada nos

inúmeros processos judiciais e administrativos em que atuei, e
1 (AI

nos pareceres que exarei. Nãe sou filiado a partidos políticos.
Nunca pedi emprego nem cargo a ninguém na Prefeitura. Fui
convidado pelo Dr. José Alberto Klitzke, então Procurador-Geral,
para ocupar um cargo de provimento em comissão, inicialmente
em substituição a uma assessora que estava em licença. I' lic
maternidade. Meu desempenho profissionalmotivou a renovação

.

do convite, culminando emminha permanênciana Procuradoria
.

pi
Jurídica, em face da saída de outro assessor do quadro, onde,

. posteriormente, vim a assumir os cargos de Procurador Adjunto
e Procurador-Geral.

Sempre pautei minha atuação na ética, no estudo, no zelo e
j I: COI

na disciplina, tendo como objetivo a defesa do interesse público. I; Sa

Nessa condição, promovi uma verdadeira reforma nos rr pr

procedimentos de execução fiscal, informatizando o setor e' 1

agilizando o andamento dos processos, o que' resultou ellll1,
'

aumento da arrecadação. No conrencioso-judieíal, sempre agi" r es

no sentido de defender o Erário, estudando as causas e usando' ,1 Oi

de todos os recursos processuais cabíveis, sem trégua, mesmo à .' ��
custa das horas de lazer. Na consultoria administrativa, minhas :4 NI
ações sempre estiveram norteadas pelos princípios que regem a

.

administração pública. Considero que a resposta às acusações I
.

formuladas pelo ex-vereador Marcos Scarpato, por levianas, foi í oc n

dada pelas urnas e serve de alerta aos políticos em geral, pois a
: 'II se

sociedade já reconhece e começa a repudiar as ações.meramente
politiqueiras. No aspecto jurídico, a Constituição Federal, I a'
estabelece que os cargos de provimento em comissão, de livre I d
nomeação e exoneração, são providos sem a necessidade de'

e

concurso publico, razão pela qual nada há de ilegal em min�a ,� L
nomeação, tanto é que o atual prefeito nomeou pessoas, tambem b

d '!
sem concurso, para o mesmo cargo. De resto, finalizo lembran o

r C
um dito popular: "Se a politicagem entra por uma porta, a

J

competência sai pela outra".
j P
j P

I d
I d

---------------------:rln
Críticas J

.H

Udelson Josué Araldi, advogado

Ao jornal Correio do Povo,

Enquanto a secretária Níura de Marchi se preocupava em

fazer nota pública'contra a audiência sobre sigatoka negra,

simplesmente porque não foi convidada a participar da mesa de

autoridades, os técnicos da Epagri, da Cidasc, da Febanana e

demais associações, inclusive com a presença de funcionário d�
SDR, discutiram a normativa federal e novas ações. Como

e
).

que alguém que nem acompanhou a discussão pode criticar!
; II J

Ela deveria ter participado para ajudar a buscar soluções, porq_ue
;

,n
o governo do Estado também tem responsabilidade nessa questao. I�
Nós temos hoje um problema sério que é a falta de técnicOS da

G.

Cidasc. Por que ela não ajuda a resolver isso! As propostas q�e "j
Níura diz que são a solução para a problemática da banana nao j

'J
são consenso nem entre os técnicos da Epagri e da Cidasc. A I)�
reunião foi sim um grande avanço para os bananicultores. Trouxe

._

.

d M'
. _.

a discutir IIpara a nossa regiao representantes o rrusteno par
d'diretamente com os produtores um solução para os problemas a,

bananicultura. A nova portaria que será editada vai levar em :IJI

conta a nossa opinião e é isso que importa.

Luiz Olczyk, produtor de banana de Massaranduba

J"

19
D

12,
/,

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de c?rpo de (
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO

aS il
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem coiTlO

correções ortoçráflcas e gramaticais necessárias. ,J
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'POLíTICA

, rMOSAIC
I "

� � i Folga
,
rn procurou,a Secretaria de Cultura

J Qye . �.

I, d,Uaraguá do Sul na sexta-felreõara se

9� ,e, rever no Festival Infantil da Canção
'n Iníc
, b teu com a cara na porta: Apisar de[, a,

o último dia para as inscrições, a
� �r

C I
.

F b'
li! di�etora de Eventos u turais, :�, rane

,� Ka[sten, não apareceu pa:a .trabelhar,
,i A tecretaria de Cultura I�formou que

,i fabiané"estava compensando horas em
� h �er,já que não recebe por"'horas-

�9 elras': '

W Difeitos trabalhistas precisa'� ser

19' respeitados. Mas a folga poderia ser

91 depois das inscrições: ' *'
'

QUARTA-FEIRA, 20 de abril de 2005

.... Aliás
No mesmo dia, o presidente do Issem

(Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais),Walter Falcone,
também não apareceu na autarquia,
no período da tarde, para trabalhar.
A reportagem tentou por duas

vezes ouvir o presidente do Issem,
sem sucesso. De manhã, a

secretária informou que ele estava

numa reunião na Prefeitura. À
tarde, disse que estava em outra

reunião. Até o fechamento desta

coluna, Falcone não retornou as

ligações.

.... Rebate
Representantes do PT de Jaraguá do

Sul rebateram as informações
publicadas ontem nesta coluna sobre

uma possível intervenção da direção
estadual em função de irregularidades.
Segundo eles, não há nenhuma

irregularidade na executiva local,já que
o presidente e o vice renunciaram. "O

Leone foi indicado pela chapa que ele

integrava para substituir o vice (Mário

Pappen). de acordo com a

proporcionalidade obtida na eleição';
explicaram. Eles garantiram que Leone

Silva era membro do diretório.

.... A lei
A decisão do presidente da Câmara de

Jaraguá do Sul, Ronaldo Raulino (PL). de
abrir espaço para manifestações de

pessoas, associações de classe, entidades
comunitárias e clube de serviços atende
em parte o Artigo 212 do Regimento
Interno do Legislativo.
Raulino não está fazendo nada além de

colocar em prática o que determina a lei.

Apenas saiu' na frente dos antecessores

que ignoraram o dispositivo regimental.
Aliás, a tribuna livre é um exercício de

cidadania que deveria ser estimulado e

praticado mais.

.... Processo
O arquiteto Oscar Niemeyer será

processado pelo promotor federal do
Rio de Janeiro, Davy Lincoln Rocha. A

autoridade justifica a ação alegando que
a unanimidade nacional não poderia ter
aceito, em 2004, o convite para projetar
a nova sede da Escola de Balé Bolshoi.

O promotor garante que, apesar de ser

privada, a escola tem como um dos

patrocinadores os Correios. Assim era

necessária licitação pública.
O MP suspeita que houve favo

recimento. Niemeyer nunca escondeu

a admiração pela Rússia.

PARA ACABAR COM A FILA

Iribunal de Justiça promete
I/lutar' para instalar cartório

I ' (A�OLlNA TOMASELLI

Movimento no cartório de Jaraguá é constante e as pessoas às vezes esperam mais de meia hora

no atendimentono único cartórioda

cidade e que omunicípio precisa de
mais dois para atender a demanda.

"[araguádoSulestáperdendo, porque
a população está indo para o cartório
deGuaramirim".O prefeitoMoacir
Bertoldi (PL) lembrou que cidades

menores queJaraguá doSul têmmais

cartórios e que em legislaturas
passadas já foram feitos enca

minhamentos para a instalação de

cartório.

Opresidente daOAB-subseção
de Jaraguá do Sul, OsmarGraciola,

disse que aOrdemdosAdvogados já
manifestou àdireçãodo cartório sobre
a necessidade de agilidade funcional
e espaço físicona área de registro de

imóveis, "mas não tomaram

iniciativa". "As reclamações são

muitas naOAB.Não temmais como

remediar". Já vice-presidente jurídico,
legislativo e executivo da Acijs,
Humberto Pradi, afirmou que a

associação vê com preocupação o

"estado em que se encontra o

tabelionato". "A Acijs apóia a

iniciativa dovereadorJaime".

para ser concluída.
Há cinco anos, o TJ recebeu

daPrefeitura um terreno-no Bairro

Amizade para construção do novo

prédio. Em troca, a Prefeitura

recebeu o atual prédio do Fórum,
mas que ainda funciona no mesmo
local. As instalações, no entanto,
não atendem às normas da Lei

Municipal de Segurança, além de
faltar espaço outros setores da

Comarca, que tiveram que ser

transferidos para salas alugadas.
Também há pouquíssimas vagas no
estacionamento.

Atualmente, existem 17 mil

processos acumulados por causa da
falta de espaço físico. Quando o

novo prédio for construído, o

Fórum vai passar a ter mais uma

vara - hoje a vara é única -, o que

A tabeliã designada do cartório,
PatríciaMeinerz, disse que "não tem
nenhum trabalho atrasado no

cartório". Segundo ela, nos horários
de maiormovimento, entre às 14 e

15h30, as pessoas esperam, emmédia,
30 minutos para serem atendidas.

Sobre a decisãode instalaroutrocartó-

rio na cidade, ela disse: "Isso não é

uma decisão nossa. É uma compe
tênciado govemo e doTribunal.Mas

a gente ampliou o espaço e estamos

conseguindo atender bem, fora esses
'

horáriosde pico".

vai solucionar o problema do
acúmulo de processos, segundo a

juíza. "Mas a instalação da segunda
. vara não é possível enquanto não
for cons-truído o novo prédio",
afirmou,

• Há cinco anos, o TJ

recebeu da Prefeitura um

terreno no Bairro
Amizade para construção
do novo prédio.

• Atualmente, existem 17

mil processos
acumulados por causa

da falta de espaço físico.

Vice-corregedor
g el reuniu com '

'lideranças da cidade

p�ra tratar do pedido
i

IJARAGUÁ DO SUL - O vice
" coqegedordoTribunal de Justiça de.
SarltaCatarina,JoséVolpatodeSouza,

I, pro�eteu qu�vai fazer tudo o que for
,( �ível para implantar mais um

16>' 'rio no município. Ontem, ele
estdveem]araguádo Sulparadiscutir

,S o,unto apedido do vice-presidente
, alCâmara de y'ereadores, Jaime

\ j' Negherbon (P1).O vereador é autor
I

· I

eEa
moção de apelo pedindo a

i ins çãodemais cartórios de registro
· � no unicípio, aprovada no início da
r se

I

,r.�ndoovice-COrregedor, hoje
,

DI �talaçã�de:cartórios r:o Estad� é
,

de fompetencta do TJ, que precisa
a

en�"
umprojeto de lei àAssembléia

, ' le islativa pedindo o desrnem
r r br mento de um determinado
J f ca tório, Souza informou que st:
J pr1tende instituir uma resolução qUe
'j permita ao tribunal fazer os

I d9membramentos sem a aprovação
J dolprojeto. "Se não resolvermos no
/J. ;rlbunal, vamos resolver na

d "'JIembléia, mas daí vamos precisar
Jdo'a '

d•

,
i paiO os vereadores e deputados

, � �egião" dis
.

r , se .

. 1 OvereadorNegherbon disse que
�o '

I
mUltasas reclamações sobre as filas

.

TJpromete abrir licitação para o novo fórum em janeiro
I GUARAMnuM/FLORIANÓPOL S '�residentes de Câmara de

,,-IOp íd
•

I J I
,

rest ente do Tribunal de ,Vereadores integraram a comitiva,

;J� d�stlça de Santa Catarina,;., .mde advogados e do presidente

rmbargador Jorge Mussí.' "tia OAB (Ordem dos Advogados

nfo�e�euq�e o1] vai abrir oedital do Brasil) - subseção de Jaraguá
Cltaçao para contratar a do Sul, Osmar Graciola.

, ii e .presa d
II tr' -

responsável pela cons- Segundo a juíza, o presi ente

'� d:�o do novo prédio do Fórum do TJ disse que o pedido já foi

I' ii Omarca de Guaramirim em incluindo no PPA (Plano Plu-
,

inf:elro_d� próximo ano. A rianual) do Tribunal e que ainda

i�' trnaçao e da diretora do Fórum, este ano será feita a vistoria no

IlZ�Caren Francis Schubert. terreno onde será construído o

J c6 ,a segunda-feira, uma prédio que abrigará o Fórum. 'Y\.

ImltlVacom Iid 1-
. , . " I

- d
I lj d�s '

I eranças po incas próxima etapa e a me usao o

) P d� �esmunicípios de abrangência pedido noorçamento de 2006, que
/, M� omarca - Guaramirim, fecha em julho. E vamos continuar
,

assarand b S h d L dp�rti '

u a e c roe er - razen o contatos mensais com o

oU Clpou de uma audiência com Tribunal para garantir que essa

c�::emb�rgadorpara pressionar a obra seja reali-zada", informou

pr'e' truçao do novo prédio. Os Caren. A cons-trução do prédio;,q leitos ou representantes e os pode levar de seis meses a um ano

i
�
•

I

Luiz'Henrique inaugura a UTJ
)

do Hospital São José na sexta

}ARAGUÂOOSUL/FWRIANÓPOIlS
- O governador Luiz Henrique
inaugurasexta-feira, às 17h30, anova
UTI doHospital eMaternidade São
José.Aobra é a primeira parte de um

projetoquecontempla investimentos
superiores a R$ 12 milhões, em am

pliações, reformas emodernizaçãode
todo o hospital. À tarde, ogovernador
também inaugura outras duas obras
em Jaraguá do Sul: as quadras de

esportes cobertasdasEscolas Professor
Heleodoro Borges, às 15 h e José
DuarteMagalhães, às 16 h.

MaisdeR$ 1milhão foi investido
na construção daUTI, inclusive com

participaçãodogovemo estadual, que
também prometeu participar da

segunda etapa do projeto. A nova

UTr também teve investimentos da
Prefeitura ede empresas domunicípio.
"Essa obra é um passo da resposta à

sociedade na questão da saúde, haja
vista que é uma das ações prioritárias
danossaentidade empresarial", disse
o presidente da Acijs (Associação
Comercial e Industrial deJaraguádo
Sul), PauloObenaus.

BAlANÇO-OgovernadorLuiz
Henrique fez ontem um balanço de
sua viagem de cinco dias à França
semana passada. "Os resultadosmais
importantes para Santa Catarina

foram o acordo internacional com o

porto LeHavre, naNormandia, região
norte daquele país; a participaçãono
FórumBrasil-França; a assinatura de
acordo entre oBadesc e oGroupe de
Credit Cooperatífpara aplicação de
R$ 18milhões, aproximadamente, em
microcrédito, e o convite para

participar de um fórum com

representantesdaBélgica,Holanda e
Luxemburgo", resumiu Luiz

Henrique.
"O Le Havre deverá ser um

parceiromuito fortedo porto de São. I
Francisco, mas queremos t�bém '

ampliar a consultoria fornecida pelos J
franceses para os portos de Itajaí e
Imbituba", acrescentouogovernador.
'Assirn como LeHavre tem interesse

em receber a produção catarinense
paradistribuir aoutros paíseseuropeus,
nós desejamos a consultoria de alto
nívelprestadaporeles", completou.

Governador fez ontem um balanço da viagem à França

Aviso de Licitação

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GUARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Adm. N°.: 3/2005
Edital: TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS Ir: SERVICOS N°.: 2/2005

Tipo: Menor Preço/Por Item
Objeto: AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS

Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Nove de Maio de 2005.

Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia Nove de Maio de 2005

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta,

das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247.

GUARAMIRIM, 22 de abril de 2005

ZENITA M KRUEGER

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 200S

INTEGRATOR - COM0200

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PAPA TEM PARENTES EM se

OMEx
Primo recebeu rosário e agora
tem planos de ir ao Vaticano

POR RANDAL GOMES __ �

�dcambra

� Transnacional2005 - Feira e Fórum

o Fórum Expressão Transnacional, que ocorrerá em paralelo
; à Feira Transnacional 2005 de Florianópolis, terá sete

apresentações de cases dos maiores exportadores do Sul
do Brasil, palestras do presidente do BNDES e de um

advogado tributarista e debate sobre as Parcerias Público
Privadas (PPPs).
Para Demasi, o apoio da Editora Expressão foi fundamental
para que se conseguisse trazer tantas empresas importantes
para falar no Fórum."Todos os palestrantes são presidentes

,
ou importantes diretores das empresas convidadas, o que

, demonstra o prestígio do evento'; afirmou o organizador
: da Feira.

Na quinta-feira, dia 28, ocorrerá já tradicional premiação da

Expressão aos maiores exportadores do Sul, com a cerimônia
de entrega dos troféus e as apresentações de Bunge,
Perdigão, Kepler Weber, Schulz, Siemens, Braskem e WEG

Exportadora. Na seqüência haverá uma palestra do o

presidente do BNDES,Guida Mantega, e no final um coquetel
de encerramento da cerimônia.
Na sexta-feira, o Fórum começa com uma palestra do

advogado especialista em administração tributária Marcelo

Gasparino da Silva sobre o novo Fundo Social do Governo
de Santa Catarina e incentivos fiscais catarinenses para o

comércio exterior. Às 15 horas, a jornalista econômica da
Rede Globo Miriam Leitão falará sobre conjuntura econômica
para as exportações, e em seguida coordenará um debate
sobre as PPPs, Sem dúvida, um evento muito significativo
para os exportadores do Estado de se. (Fonte: Netmarinha)

CANQ1NHAS/CESAR JUNKES

vive em Balneário Camboriu e está
muito contente: "Confesso que tor�
emprimeiro lugarparameu parente�
depois é queeu torciaparaobrasileird'
disse. Dona Luiza, que o Correi�
entrevistoupelo telefoneemBale�
Camboriu, .concorda: "Não é semp�
queumaCOISa assnnacontece, est:ann
todos emocionados", disse. 5

Por mais estranho que pareça�
pais de Irineu não eram católicos. "Só
me tornei católico por causa d0
casamento.Minhamulheré felVOfOOl, � ,

Eu acreditobastante emDeus e tenh;
muita fé, mas não sou de ir à igreja':,
confessa Irineu. Para ele não é nada
estranhoque ospaisdele sejarndeuma
religião diferente da doPapa: '\<\gen�
era luterano, que até é bem parecidà

,

coma fé católica". [
Existe também uma segundJl

famíliacomosobrenome donovoP3['!l
morandonoEstado.É a fàmi1iadelve�
GelcirRatzinger, dePinhalzinho. "EI�
até podem ser parentes, mas eu nãp
tenho certeza", afuma Irineu. Enne«
novos planos da família catarinense

está uma viagemparaRoma. "Quelj)
conhecer o Papa e acho que vou

conseguir!".

MÁRCIA BENTO

... O vendedor Irineu

Ratzinger estava em

viagem quando soube

que um Ratzinger é Papa

CANOINHAS - Assim como o

polonêsKarolWojtyla tinha parentes
espalhados pelo interior de Santa

Catarina, o novo Papa, que é alemão,
também temalgunsparentesmorando
no Estado. O vendedor Irineu

Ratzinger, de 53 anos, é um deles. Há
15 anos ele e a mulher Luiza Regina
escreveram uma carta para o então

_

cardeal Ratzinger, que na época era

PrefeitodaCongregação doVaticano.
O desejo de conhecer o parente

famoso começou quando a família
aindamorava em Caçador. "Um dos

padres da cidade disse que ia viajar
paraRoma e perguntou se agentenão

gostariademandar uma carta", conta
Irineu.Opadre intermediouoprimeiro
contatodafumíliabrasileiracomoPapa.
"Eles conversarambastante e peloque
opadre contou ele ficoumuito felizem

Irineu Ratzinger ontem na igreja de (anoinhas: muito emocionado

OsRatzinger sãodoSuldaAlemanha,
da cidade de Marktl, na Baviera.
Irineu não sabe ao certo 'quando o

bisavô imigrou para o BrasiL "Seique
eles vieram para o interior do Rio
GrandedoSul, para a cidade deCruz
Alta".QuemveioparaSantaCatarina
foi o pai de Irineu. 'Agora é que eu

estou começando apesquisar a árvore
genealógica. Quero descobrir bem
certinho esse grau de parentesco",
afirma,

A família Ratzinger atualmente

saberquepodia terparentesnoBrasil".
Como resposta para a família, Joseph
Ratzinger mandou um cartão de'
Natal e um rosário. "A carta estava

escrita emalemão, e como eu não leio
bem e falo pouca coisa em alemão,
entendi só um pouco. Ele mandou

lembranças".
O bisavô de Irineu é da mesma

cidade que a família de Joseph
Ratzinger. "Pelo conversa que opadre
teve corneienósdevemos serparentes,
Acho que ele é primo do meu avô".

II!I
I

! �I

EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS É UM SUCESSO
As exportações brasileiras de produtos lácteos renderam
ao País US$ 28,6 milhões entre janeiro e março, valor 141,9%
maior que os US$ 11,8 milhões registrados em igual período
do ano passado. Em volume, as exportações somaram o

equivalente a 17,7 mil toneladas; 95,4% a mais que as 9 mil
toneladas do primeiro trimestre do ano passado. "Mesmo
com 'câmbio desfavorável, as exp�lrtações- 'a-umentaram
substancialmente. As importações também cresceram, mas

não retornaram a patamares anteriores a 2004.'; diz o

f presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da

! Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNPL/

I, CNA), Rodrigo Alvim.
"A situação cambial não é favorável, mas em contrapartida

! estão mantidas as medidas antidumping contra

f! importações de leite em pó da Argentina e Uruguai, os
I principais exportadores de lácteos para o Brasil. Dessa

, forma, o produtor brasileiro está livre da concorrência de

! um produto que seja vendido abaixo do custo de produção';

� diz Alvim. As importações de lácteos atingiram o

� equivalente a 18,1 mil toneladas nos primeiros três meses

f do ano, gerando despesa de US$ 31,3 milhões. No primeiro
tl trimestre do ano passado, as importações de lácteos foram

i: de 11,3 mil toneladas, representando gasto de US$ 16,6

f
milhões.

& FILIAÇÃO AO NÚCLEO DE COMÉRCIO EXTERIOR
� Já são 28 as empresas filiadas ao Núcleo de Comércio Exterior�
� da ACIJS, um número representativo da mentalidade

t associativista do exportador do Vale do Itapocu, que busca

;:; num fórum conjunto a solução para alguns de seus

� problemas. É importante verificar que este é um dos núcleos
� mais ativos da área no estado de SC, resultado do
� engajamento das próprias empresas no processo. Para

� empresas interessadas em conhecer mais a respeito da
" filiação ao Núcleo, os contatos podem ser feitos com Alex
g Becker, através do fone (47) 275.7016 ou do e-mail

I,
a lex@porialcambra.com.br.

!
Randal Gomes é Diretor-Executivo da CAMBRA - Câmara

I de Negócios Internacionais e Mestre em Administração pela

i UFRGS. Atua como professor dos cursos de Administração,
I Sistemas de Informação e Comércio Exterior da UNERJ.
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Papa alemão deve seguir os mandamentos de João Paulo II;
DA REDAÇÃO - Os católicos

não ficaram surpresos quando
um sorridenre Joseph Ratzinger .

saiu de trás da cortina vermelha
da sacada do Palácio Apostólico
e acenou para amultidão. Ele era
o esperado desde que uma

fumaça branca saiu da chaminé
instalada sobre a Capela Sistina,
no Vaticano e os sinos da
Basílica de São Pedro soaram

ontem, anunciando ao mundo

q u e . os cardeais católicos
escolheram o Papa que vai

suceder João Paulo II.
O cardeal alemão Joseph

Ratzinger, que completou 78 anos
no sábado, foi eleito Papa após
cinco votações e no segundo dia
de Conclave, pelos 115 cardeais
eleitores reunidos na Capela
Sistina. Para ser eleito, um

candidato precisava de uma

maioria de dois terços, ou pelo
menos 77 votos. Ratzinger, que
era amigo íntimo e foi durante
20 anos o principal assessor

teólogo de João Paulo II, escolheu
ser chamado Papa Bento (ou
Benedito XVI).

Os religiosos da região não

apostam em mudanças com a
,

eleição do novo Papa. O padre
da Paróquia São Judas Tadeu de

Jaraguá do Sul, José Irineu Victor,
acredita que o Papa alemão vai

prosseguir com a diplomacia da

Igrejamas tem um doutrina clara
no que se refere aos "modismos"
desta nossa era. "Não temos

novidade na Igreja. A única

novidade é o nome do novo Papa.
Apesar de ter uma criatividade

própria, não haverá mudanças.
Esse Papa já era o braço-direito
de João Paulo n e certamente vai

seguir a orientação do Papa
morto", afirma padre Inácio.

Da mesma opinião partilha o

diácono Otávio Antunes, da

Paróquia Bom Jesus, em

Guaramirim. Na avaliação do

diácono, o Papa alemão é da linha
conservadora da Igreja e vai

seguir as mesmas diretrizes de

João Paulo n. "Acho que não vai

haver novidades. Vai prevalecer
a tradição da Igreja", acredita
Otávio Antunes, que em agosto
deste ano se ordena padre. A
missa de hoje na paróquia, às

6h30, será celebrada em ação de

graças ao novo Pontífice.

FUMAÇA - Pouco antes das
18h (Uh, horário de Brasília),
uma mistura de alegria, expec
tativa e incerteza tomou conta

de milhares de fiéis reunidos na

Praça de São Pedro e do mundo

que acompanhava ao vivo os

acontecimentos no Vaticano.

Tudo por causa da confusão
inicial em torno da cor exata da

fumaça que saía da chaminé
instalada sobre a Capela Sistina,
onde os cardeais estavam

reunidos no Conclave. Inicial

mente, a fumaça parecia da cor

preta, mas posteriormente,
tornou-se branca.

, ,

I

Em seu primeiro pronunciamento como novo líder da Igreja Católica,
o cardeal alemão Joseph Ratzinger, pediu a oração de todos os

católicos e homenageou seu am igo e antecessor, João Paulo II.

Aparentando tranqüilidade e com um sorriso no rosto, o novo Papa.

foi ovacionado por uma multidão que o esperava na Praça de São

Pedro. Emocionado, Ratzinger, que escolheu o nome Bento XVI,

acenou e falou aos fiéis. Leia o que disse Bento XVI: "Caros irmãoS e

irmãs,após o G_rande Papa João Paulo II, os cardeais me elegeram,
um simples e hu�ilde trabalhador da vinha do Senhor. Conforta
me o fato de que o Senhor sabe como trabalhar e agir mesmo com

instrumentos insuficientes. E, acima de tudo, eu confio em vossas

orações.Com a alegria do Senhor ressuscitado e a confiança em s,ua
constante ajuda, nós seguiremos em frente. Deus nos ajudara �
Maria, sua mais sagrada mãe, estará conosco." Antes do cardea
alemão Joseph Ratzinger, o nome Bento foi escolhido por quinze
papas, 14 italianos e um francês, sendo que o primeiro deles lid�rou
a Igreja Católica no século VI. No ano 575 D.C, um cardeal italia;o
tornou-se o Papa Bento I e seu papado durou até 579. Ele ;1
sucedido por outro italiano, Bento II, que chefiou os católic�� o�
684 a 685, No século XX, o Papa Bento XV governou os catolic
entre 1914 e 1922.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROGRAMANDO O FERIADÃO

PANORAMA

Festilha e Festa do Maracujá
agitam feriado de Tiradentes

Bus BINI

; A festa em São
o. •

�ranclSCo começa

hoje e em Araquari
abertura é na sexta

i SÃO FRANCISCO DO SUL -

Começa hoje, com abertura oficial

:""maréada para as 11h no Pavilhão

rclaBemunça, a 17a Festilha. Todas

,as atrações estarão concentradas
<fia Rua Babitonga, no Centro

Histórico, e o público terá acesso

[ivre a todas elas. Hoje à noite, às

;Uh, tem show nacional com

Jorginho do Império, no Pavilhão
�aBemunça. Amanhã, às 21h, no
'mesmo local, tem show com o

;grupo Fala Mansa. No sábado, às
l22h, será a vez de Fafá de Belém
(�presentar seu show no Pavilhão
ida Bernunça.
" Todos os dias vai ter feira de
"arte e artesanato, comidas típicas
'dos colonizadores e exposições
variadas. A festa acaba no

domingo. Os organizadores do
evento esperam receber cerca de
100 mil visitantes de todo o Brasil.
EmAraquari, tem início neste

final de semana a r edição da
'Festa do Maracujá. A abertura
;oficial acontece na sexta-feira às

1}9h, na praça central, onde serão

f
..

�

�
i,
W)
t' Ônibus
'1[' Na quinta as linhas vão
, circular com horário de

�í �omingo nos outros
.

j, enorma!.

�
'"

t

Hospitais
�_",.... Jaraguá:

274-3000 -

Plantão para
emergências
funciona
normal24h

ii
I
I.
li
i:

i[1 SàoJosé:37l-1977
_ Plantão para

1",.' emergências funciona normal24hGuaramirimt 3730048 - Plantão

Iii
para emergências funciona

I normal 24h

II
I!I
III Farmácias
li' Catarinense (em frente ao Corpo

. �e B�mbeiros)
.I,: unclona 24h por dla

li
U

Postode
saúde
Pama I:fecha
na quinta,
reabre na sexta,
das 7h30 às
20h30eno

�ábado das 7h30 às 11 h30

s:rna II: fecha na quinta, reabre na

7hx3ta',das 6h às 18h e no sábado das
Oasl1h30

ARAQU ARI/OIVU LGAÇAo

A rainha e as ilrincesas vão ser as anfitriãs da festa em Araquari

armadas as tendas, nas quais se

concentram todas as atrações. O
acesso à festa é livre. No sábado,
das 11 h às 16h, acontece a

tradicionalMostraCulinária à base
demaracujá. Nomesmo dia, às 14h,
será realizado um baile show para
o pessoal da terceira idade.A praça
de alimentação, a exemplo de anos
anteriores, será comandada por
entidades beneficentes, para as

quais são revertidos os lucros das
vendas.

A Festa do Maracujá envolve
também a Feira do Maracujá e a

Expofeira Agropecuária e

Industrial. O encerramento vai ser

domingo, às 17h, com show
musical do grupo Manchester
Band. Os organizadores do evento
esperam público superior a 70 mil
pessoas.

Prefeituras
Jaraguá do Sul: fecha na quinta e

reabre na sexta em horário normal,
das 7h30 às 11 h30 e das 13h às
17hora5.
Schroeder:fec:ha na quinta e na

sexta trabalha pela manhã, das 811
ao meio-dia
Massaranduba: fecha na quinta e

retorna na segunda-feira, das 8h30
às 11 h30 e das 13h30 às 16h30,
Corupá: vai emendar o feriado e

volta a atender na segu nda, das 8
às 12horas e das 14 às 17horas.
Guaramirim:fecha nesta quinta
feira. Na sexta abre em horérlo
ncrrnal.das 8 às 12horas e das 13
às 17 horas.

Lixo
Na quinta não vai ter
recolhimento de lixo nos

bal rros. Na sexta, sábado e

domingo é normal.

Bancos
Fecham na

Quinta e

reabrem na

sexta com
atendi
mento
normal.

Procon
fecha na quinta e reabre
na sexta das 7h30 às
11 h 15 e das 13 às
16horas

Comércio de
Jaraguá do Sul
As lojas do centro fecham na

quinta, mas abrem na sexta e no

sábado em horário normal.
Shopping: As lojas. fecham na

quinta,mas a praça de
alimentação e os cinemas
funcionam no

horário
daslOh
às22

Telefones úteis
Polrcia Rodoviária
Federal: 191
Policia Rodoviária
Estadual: 198
Bombeiros: 193
PoliciaMilitar: 190
Defesa Civil: 199
Delegacia Regional: 370-
8383
Celesc:: Plantão pelo
telefone 0800480196
Samae: Plantão pelo
telefo ne 115

Supermercados
Angeloni: Abre nesta quinta
feira das 8 às 21 horas,
Breithaupt: O Hipermercado
do Shopping abre nesta quinta
feira das 8 às 22 horas. As outras

lojas da rede abrem das 8 às 21
horas.
Brasão: Abre nesta quinta-feira,
das 8 às 21 horas e no dom ingo
tarnbém.das 8 às 13 horas

Chuva e tempo nublado e

temperatura caindo um

pouco até sexta-feira; no

sábado e domingo o sol volta,
esquenta um pouco mais, mas
ainda há possibilidade de
chuva isolada. Esta é a

previsão do tempo para o

feriadão de Tiradentes na

região. Nas praias, de Horianó
polis até São Francisco do Sul,
a previsão é de tempo instável
até a tarde de sexta-feira,
podendo melhorar no sába
do e domingo. As tempera
tura vão estar entre 19 e 27

graus. No Vale do ltajaí,
Blumenau terá sol e calor já
na sexta-feira.
A previsão para a Região Sul é

�

a seguinte: a massa de ar seco

ganha força e o feriado deve
ser ensolarado no Rio Grande
do Sul, no centro-oeste de
Santa Catarina e do Paraná. As

temperaturas ficam amenas

pela manhã, mas à tarde

esquenta. Já no litoral catari
nense e paranaense, as

nuvens' ainda estão carrega
das. Para quem vai viajar para
9 Paraná, a previsão para
Curitiba é de temperaturas
entre 15 e 25 graus, com tempo
nublado e pouca chuva. Em
São Paulo, deve chover, com

.

mínima de 17 graus e máxima
de 27 graus

-

CORREIO ECONÔMICO

Sinalização
Mais um péssimo sinal

pegou pelo meio a reunião'
do Copom, o Conselho de
Política Monetária, em
Brasília. Pressionado pelo
atacado, o índice Geral de

Preços - 10 (lGP-10) subiu
de 0,67% em março para
1,17% em abril, num salto
de 0,50 ponto percentual.
Calculado com base nos

preços coletados entre os

dias 11 do mês anterior e

10 do mês de referência, o
indicador, foldivulqado pela
Fundação Getúlio Vargas
(FGV) .

Mau resultado
A General Motors divulgou
ontem seu pior resultado
trimestral desde 1992. A maior
montadora do mundo

registrou prejuízo de US$ ·839
milhões (US$ 1M por ação),
excluindo itens especiais,
contra um lucro de US$ 1,3
bilhão (US$ 2,25 por ação)
registrado em igual período do
ano passado.

Prazo para osexportadores
Atenção empresas exportadoras: vence hoje o prazo dado p@li
Federação das Indústrias de Santa Catarina para que sejam fornecidas
informações e considerações sobre as vendas ao exterior. Os dado§
serão usados na elaboração do "Diagnóstico do Setor Exportador
Catarinense 2005'; que a Fiesc lança oficialmente na Semana da
Indústria, em maio. A pesquisa serve de base para ações de
desenvolvimento do comércio exterior e para reivindicações das
empresas exportadoras junto ao poder público. O question�rlo
encontra-se à disposição online no site do Centro Internacional d@
Negócios (www.cinsc.com.br/diagnostico).

Maisalôs·
O número de usuários de
telefones celulares no Brasil
aumentou em mais de um

milhão no mês passado. Os
dados de março mostram

que o avanço manteve nos

últimos 12 meses

praticamente o mesmo ritmo

de expansão de 2004. No

primeiro trimestre, mais 3

milhões de usuários aderiram
ao celular, frente a 2,7
milhões no mesmo período
do ano passado.

Bom negócio
De acordo a Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatei),
o mês passado encerrou com

68,6 milhões de celulares em

funcionamento. Em fevereiro,
eram 67,4. Nos 12 meses

completados em março, a

expansão foi de 39,66%.

Outrosdados'
o índice de Preços por
Atacado OPA) ficou em 1,43%:
0,73 ponto percentual a mais

que taxa de passou de 0,57%
para 0,75%. E o índice Nacional
de Custo da Construção
(INCC) registrou variação de

_

0,38%, qúase metade do indi
cador registrado há um mês.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Proielo ajuda iovens a
mudar o 10.0 de suas vidas.

No Centro de Internamento. Provisório, CIp, de Concórdia, os menores que
acabaram envolvidos em infrações encontram a chance de mudar o rumo de
suas vidas. O centro é um espaço de ressacialuaçõo e funciona como urna

escola. Os adolescentes freqüentam cursos prtifissionalizantes e atividades
envolvendo produçã» agropecuária, artesanato e informâtica. Uma porta
aberta para um futuro melhor, como aconteceu com vários jovens que hoje

.

recuperaram a vontade de viver e de sonhar com perspectivas melhores.

S8Gr81aria• EStadO da
_rançaPlíblCl 8
Defesai do CldaMo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONFIRMADOSFalecimentos

Juventus apresenta jogadores
para a disputa da Série A2

Faleceu às 01 :50h do dia 19/04, a senhora Irene Behling
Ehnke, com idade de 74 anos. O velório foi realizado na Igreja
Evangélica Luterana de Três Rios do Norte e o sepultamento
no cemitério de Três Rios.

(

Faleceu às 1 O:OOh do dia19/04, o senhor Lino Schwartz,com
idade de 58 anos. O velório foi realizado na Capela Municipal
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 13:00h do dia 19/04,a senhora MariaWintrich Ferraza,
com idade de 83 anos. O velório foi realizado na Capela de Nereu
Ramos e o sepultamento no cemitério de Nere� Ramos. JULlMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL - A
diretoria do Juventus
anunciou ontem os

jogadores que disputarão
o Campeonato Catari
nense da Série A2. São 19
atletas que já estão no

clube e que iniciaram na

segunda-feira os treinos

técnicos e táticos. A defi

nição do início do cam

peonato será hoje, numa
reunião na sede da Federa

ção Catarinense de Fute
bol.O tricolorbrigapor uma
das nove vagas para a elite
do futebol estadual. Conhe

ça os jogadores que com

põemoelenco doJuventus.

Adilson - Goleiro Coli - Goleiro Acássio - Zagueiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESPORTE E LAZER

PORTARIA SMS N° 01/2005,I

O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas nos termos da lei nO 003/93 de 20/12/93,

William - Lateral-Direito Zé Maria - Lateral-Esq.
11

Pereira - Lateral-DireitoNeto - Zagueiro
Resolve:

DETERMINAR que os estabelecimentos de produção e

comercialização de caldo de cana, anteriormente interditados por
solicitação da Diretoria Estadual de Vigilância Sanitária, através do
Ofício/ Fax nO 015/05 - 2250822 datado de 21/03/2005, sejam
desinterditados por recomendação do órgão supracitado,
utilizando-se como parâmetros a Consulta Pública n 29/2005 que
dispõe sobre o regulamento técnico de procedimentos higiênico
sanitários para comercialização de alimentos e bebidas preparados
à base de vegetais,juntamente com a legislação sanitária estadual
pertinente bem como seus decretos regulamentares.
A desinterdição de que trata este documento ficará condicionada
ao cumprimento das normas solicitadas em auto de intimação
emtidos pela fiscalização sanitária municipal-

Donizete - Volante Fábio Lopes - VolanteLeandro - VolanteItaqui - Lateral-Esq.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E INTIME-SE.

Jaraguá do Sul, 15 de abril de 2005.

AlfredoGuenther
Secretário de Saúde

Fernanda Siufi deMoraes Santos
Diretora de Viqilãncia Sanitária Thiago Paulista - AtacanteMiro - Atacante Tainha - AtacanteGrisley - AtacanteChina - Meia

,CORREIO TVEstado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br J

\

Festa do pessoal da Lua
Com decoração bem irreverente - inspirada num dos cenários principais
da novela, "O Frango Com Tudo Dentro" - a festa de lançamento de 'A Lua

Me Disse; no domingo, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, rolou em clima
de alto astral total. Nem mesma a chuva atrapalhou o evento que reuniu

os autores, a equipe de produção e todo o elenco da novela que estréia

nesta segunda-feira. Além da decoração, o cardápio dos quitutes
também seguiu o tema da loja da personagem Ademilde (Arlete Salles):
eram sanduíches com pasta de frango, espetos de frango, espetos de
peito de peru com ervilha e a tradicional receita do frango com tudo
dentro. Esse, aliás, foi uma das delícias mais requisitadas:

De novo
No último sábado a Record ati'ngiu a vice-liderança das 18h
à meia noite, com 10 pontos de média e 16% de share. Os

destaques da programação foram "Programa Raul GiI';"A
Escrava lsauralTela Máxima" com o filme "A Volta dos
Mortos Vivos" e "Guinness, o Mundo dos Recordes':

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. N°.: 19/2005
Edital:TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E 5ERVlCOS N°.: 19/2005

Tipo:Menor Preço/PreçoGlobal
Objeto: SERViÇO DE PEDREIRO E CARPINTEIRO

Entrega dos Envelopes: 14:00 horas do dia Seis de Ma,io de 2005.
Abertura dos Envelopes: 14:15 horas do dia Seis de Maio de 2005
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário:
Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 08:30 às 11:00 e
das 13:30às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247.

GUARAMIRIM, 20 de abril de 2005.

Altoastral
Os atares também dançaram ao som do show de Jorqe Vercilo, Vanessa
da Matta, Martinália, Pepeu Gomes e Erasmo Carlos, que canta a música

tema da novela. Entre uma música e outra, os convidados eram
abordados por um grupo de animadores que fantasiavam os artistas .

com chapéus, colares colori94>s e outros apetrechos. Não ,

faltaram nem mesmo os 'sombras; atores que imitam o andar e

os trejeitos de quem está pela frente. Antes de anunciar o clipe
de 'A Lua Me Disse; Maria Carmem Barbosa garantiu que os

telespectadores vão se divertir como toda a equipe já está se divertindo

fazendo a novela. A julgar pelos sorrisos e abraços do elenco, Maria
Carmem, que volta a trabalhar com o amigo e parceiro Miguel Falabella,
está com toda a razão.

ZENITA M KRUEGER
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2005,

INTEGRATOR - COM0200 Aviso de Licitação

Estado de Santa Catarina'
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. N°.: 18/2005
EditaETOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°.: 18/2005

Tipo: Menor Preço/Por Item
Objeto: AQUISiÇÃO DE BARRO E AREIA

Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Seis de Maio de 2005.
Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia Seis de Maio de 2005
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário:
Rua 28 deAgosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 08:30 às 12:00 e
das 13:30às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247.

Mudou amúsica.
Começaram a mudar as coisas na novela das 8. Regravado às pressas

depois da saída de Jayme Monjardim, o capítulo de "América" no sábado
teve nova trilha sonora, escolhida a dedo pela autora Glória Perez. "Eu sei

que vou te amar; na voz de Caetano, entrou no lugar de um instrumental
ao estilo "O clone;que Glória detestava. Mas também na interpretação
dos atores e em outras trilhas da novela haverá mudanças já a partir de
hoje.O problema é que o elenco está dividido e a "turma do

Monjardim" não está nada satisfeita por receber ordens
diretamente da autora.

-,

Rau'l Gil também
Mais uma vez, o.proqrarna Raul Gil reinou na tarde de sábado
e ficou em segundo lugar com 8 pontos de média e 12 de

pico. No horário das 13h01 às 19h 14, a Globo marcou 16, o

SBT registrou 7 pontos e a Bandeirantes 4. Já o quadro
"Quem sabe canta quem não sabe dança'; das 16h33 às

17h21, marcou 1 (l pontos de média contra 7 do SBT e 4 da

Bandeirantes.

GUARAMIRIM, 20 de abril de 2005

ZENITA M KRUEGER
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2005

Aviso de LicitaçãoINTEGRATOR - COM0200

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Diretoria do São Paulo faz

proposta e Falcão recusa
JULlMAR PIVATTO

� Jogador só não

;1 sabe se vai poder vir
n hoje para o jogo
contra o Chapecó

}ARAGUÁ 00 SUL - o craque

'alcão se reuniu ontem à tarde com
f>'

1 o presidente do São Paulo Marcelo
H Portugal Gouvêa. A conversa foi

para acertar a transferência do

jogador para a Malwee, mas o

, dirigente acabou fazendo uma

proposta para o jogador. Segundo
Falcão, que conversou com o

Correio do Povo logo após a

reunião, a proposta era "quase
n irrecusável, mas eu vou cumprir a

palavra com aMalwee".
Mas o jogador não sabe se

chegará em tempo para o jogo de

hoje contra o Chapecó, pela Liga
Nacional, às 20h. A diretoria

pretendia apresentá-lo para a

J torcida, mas Falcão ainda tem

alguns problemas particulares para
resolveiemSão Paulo. "Vou fazer o

jXlSSívelpara chegar amanhã (hoje),
mas ainda não tenho certeza",
comentou.

SElare a entrevista-que-ele deu
à Folha de S. Paulo .e que foi
publicada ontem, na qual fez
comentários sobre a dificuldade de

ARQUIVO/CORREtO

Falcão mantém a palavra e diz estar pronto para estrear no sábado contra o Joinville

relacionamento com o técnico

Émerson Leão, Falcão disse: "Eu

precisava desabafar. Meu orgulho
pessoal foi ferido e eu tive que me

defender". Na entrevista, Falcão
afirmou que se sentia perseguido e

chegou a ter depressão; ficou
algumas noites sem dormir. ''Àmá

vontade comigo eramuito nítida",
disse Falcão.

"Eu sentia que era algo pessoal
e tem uma hora que isso estoura",
completou. Para Falcão, a chegada

Ferretti diz que, se treinar,
Falcão joga contra o Joinvill«

}ARAGUÁ DO SUL - "Ele é o

melhor do mundo. Chegando
aqui e podendo treinar

normalmente ele joga no sábado".
O técnico Fernando Ferretti
espera contar com Falcão no jogo
de sábado contra o [oinville. Mas
o pensamento da equipe está na
partida de hoje contra o

Chapecó.Ferretti diz que quanto
mais rápido ele começar a jogar,
melhor será para ele. "Ele não

desaprendeu. Ele foi aprender lá,
aqui ele não precisa". Perguntado
o que achava da decisão de
Falcão, o treinador disse que para
aMalwee foi ótimo. "Agora se pra
ele foibom, só ele pode responder",
d!Sse.

CHAPECÓ - O único

desfalque da equipe para o jogo
de hoje é Antônio, que foi expulso

'

no jogo contra o Atlântico, em
Erechim. "Esperamos um time

fechado e jogando nos nossos erros.
O contra-ataque será a principal
arma deles, por isso treinamos

especificamente pra isso", disse o

técnico. O objetivo da Malwee é

fazer 18 pontos nos seis jogos.em
casa e assim ficar entre os primeiros
colocados. "É importante ter a

decisão da fase final em casa", disse
Ferretti.A previsão é de casa cheia,
pois, .alérn da possibilidade da

apresentação de Falcão, desde a

Taça Brasil que a Malwee não joga
mais no Parque Malwee.

dele ao São Paulo como "homem
do presidente" acarretou no péssimo
relacionamento entre ele e o

treinador. "Se não for do jeito que
ele quer, não tem como trabalhar
com ele. Mas agora eu quero ser

feliz no futsal, onde construí a

minha história".
Na entrevista para o jornal

paulista, Falcão foi, porvárias vezes,
irônico quando perguntado sobre o
temperamento de Leão. "Eu
costumo dizer que ele deve ter

ficado chateado por não ter sido um
dos indicados para substituir o Papa.
Mas também, Deus não pode ser

Papa". O treinador aconselhou o

jogador a ficar um mês sem dar

entrevista, dizendo que seria bom

para ele. Mas Falcão discorda. "Ele

queria tirar o foco. Se ele quisesse
me ajudar, viria atémim e dava uns

toques, mas eu fiquei 'levando
pancada". As respostas do treinador
sobre a entrevista do jogador estão
em reportagem nesta página.

Leão se despede' do São Paulo

dizendo que está em dívida
DA REDAÇÃO - Em sua

despedida do São Paulo, namanhã
de ontem, o treinador Emerson
Leão disse que pretende voltar à

equipe do Morumbi para pagar sua
dívida com o clube. "Sou devedor
do SãoPaulo, ainda tinha setemeses
de contrato", disse. Leão aceitou a

.

oferta do Vissel Kobe, do Japão, e
vai ganhar cerca de R$ 600mil por
mês para tentar acertar a equipe no
Campeonato Japonês.

"O meu contrato é até 31 de
dezembro, mas nem sei quando e

como vou. Se o meu salário for a
metade dos valores divulgados já
será suficiente", comentou o ex

treinador do São Paulo. Para a

partida contra o Universidad de

Chile, o São Paulo optou por colocar
interinamente o auxiliar Milton
Cruz. Entre os nomes cotados para
assumiro time tricolorRené Simões,
MuricyRamalho e Zetti.

Leão assumiu o São Paulo no

segundo turno do Campeonato
Brasileiro e classificou a equipe para
a Copa Libertadores, além de ter

conquistado oCampeonato Paulista
neste ano. "Conquistamos muita

coisa em um curto espaço de tempo.
Não troquei o São Paulo por outra
equipe brasileira e tenho certeza que
a diretoria saberá escolher um bom
treinador", completou. Criticado
publicamente por Falcão, Leão
declarou que o jogador "deveria se

olhar no espelho" antes de fazer

qualquer reclamação. O atleta
decidiu retornar ao futsal após ter

poucas oportunidades no campo.
"O presidente (Marcelo'

PortugalGouvêa) me pediu para eu
trabalhar com ele (Falcão) por três
meses, como um teste. Procurei
fazer aquilo que eramelhor. Tenho
42 anos de futebol e ele apenas

quatro meses. Peço apenas que ele
possa se olhar no espelho com

dignidade", disparou. Leão

comentou também sobre a reação
dos atletas ao serem informados de
sua saída do São Paulo.

"Na verdade, alguns ficaram
sabendo antes demim. Os jogadores
usam muito computador e

acabaram sabendo de informações
que vinham do Japão, e um outro

atleta que viu no consulado. Mas o
'

primeiro a ser informado foi o

presidente, porque ele é a palavra
maior do clube", concluiu.

• Leão assumiu o São

Paulo no segundo turno

do Campeonato Brasileiro
e classificou a equipe para
a Copa Libertadores, além
de ter conquistado o

Campeonato Paulista
neste ano.

• Para a partida contra o

Universidad de Chile, o
São Paulo vai usar

provisoriamente o auxiliar
Milton Cruz.

JULlMAR PIVATTO

A DE FUNDO !I---------,

Iniciado -'s contatos
o secretário de Esportes Jean Leutprecht disse que os contatos

para a construção da Arena provisória para o Mundiallnterclubes

já começaram. Ele está conversando com empresas do Sudeste e

já está sendo acertada a parceria para a arquibancada. A dificuldade
está mesmo em achar uma empresa que faça também a parte
coberta. A arquibancada teria entre três e cinco mil lugares. Sobre
o local, o secretário disse que isto não será o problema e já tem

vários lugares em vista. Por enquanto o preferido é o terreno em

frente ao Posto Behling, na Ilha da Figueira. Fica a torcida para que
se resolva essa questão o mais rápido possível, até porque Jaraguá
do Sul merece sediar essa competição.

llN

Parceria
o secretário de Esportes
também visitou, na semana

passada, a cidade de São
Caetano do Sul, no ABC
Paulista. A intenção é fazer

uma parceria entre o clube

da cidade, o São Caetano, e o
Juventus. As negociações
continuam em andamento e

a intenção da parceria é
trazer mais jogadores para o

tricolor. Esta semana o

secretário deve entrar em

contato por telefone com a

diretoria do clube paulista.

Melhorias
Mesmo antes da

confirmação do elenco para
a Série A2, a diretoria do
Juventus e a Prefeitura de

Jaraguá do Sul já tinham
começado as reformas no

Estádio João Marcatto. O

gramado, os vestiários, o
refeitório e os muros foram

todos reformados e,

segundo o presidente Lia

Tironi, Jaraguá do Sul terá
um dos melhores' gramados'
do Estado.

II . ).III'·! "

Amistoso
Ontem, na apresentação
oficial dos jogadores do

Juventus, o prefeito Moacir

Bertoldi anunciou que quer
fazer um amistoso no dia do
aniversário da cidade, 25 de

julho. O time que enfrentaria
o tricolor ainda não foi

definido, mas a pretensão do
prefeito é que seja um time

da Série A do Brasileirão.

Quem sabe, uma equipe que
tenha jogado em

Florianópolis ou Curitiba no

domingo, já que o

aniversário da cidade é

numa segunda-feira.
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Ginásio cheio
Esta é a promessa para os

dois jogos da Malwee nesta

semana em Jaraguá do Sul.
Tudo por causa da volta de
Falcão. O melhor do mundo
no futsal também deve atrair
a atenção de toda a

imprensa esportiva do país,
:,,2

que está ansiosa por sua ! 5
volta. O Ginásio Wolfgang
Vl(e�ge vaificar pequeno .)q

Ipara a festa:';' ,1,-", .•. ;�� lA

06

julimar@terra.com.br '\9

Vasco e Flamengo tem jogo
decisivo na Copa do Brasil

DA REDAÇÃO - A Copa do
Brasil tem sete jogos neste meio
de semana, todos válidos pelas
oitavas-de-final. Serão cinco

jogos hoje e mais dois amanhã,
sendo que dois confrontos vão

definir os primeiros classificados
para as quartas-de-final. Dois
clubes cariocas, Vasco da Gama
e Flamengo, decidem seu futuro
nesta noite.

Os jogos decisivos acontecem
hoje envolvendo clubes cariocas.
Às 20h30, no estádio de São

Januário, no Rio de Janeiro, o

Vasco da Gama recebe o

Baraúnas-Rl-J, No primeiro jogo,
em Mossoró, houve empate de 2
a 2, o que dá 'a vantagem do

empate por até 1 a 1 para o time

carioca. Já o Baraúnas, que já
eliminouAmérica-MG e Vitória

BA na fase anterior, precisa de
uma vitória por qualquer placar
ou um empate acima de dois gols
para avançar.

Um pouco mais tarde, às

21h45, o Ceará recebe o Flamen

go, em Fortaleza, em situação fa
vorável. No jogo de ida, em

Campo Grande-Me, o alvinegro
cearense venceu por 2 a O, der
rubando o técnico Cuca. E, agora,
continua na competição com uma

derrota por até um gol de

diferença ou por até dois, desde
que marque pelo menos um gol.

O Fluminense, campeão
carioca, e Grêmio fazem o jogo
de ida no Maracanã. Times

,j3L

A,
;2

gaúchos não são novidades nesta �:J
temporada para o time carioca, -

que.na fase anterior eliminou o :31
Esportívo-Rô, depois de passar Relo

I !
Carnpinense-Pb, Já o Grêmio·'1 í

conseguiu chegar na terceira fase
com vitórias sobre o Bahia-BA e o

Vila Nova-GO, adversários que
;lq

,

terá que enfrentar na Série B do :;3
-rr

Campeonato Brasileiro. .jo
Em BeloHorizonte, oCruzeiro '13

tenta esquecer a inesperada jA
derrota na final do Campeonato i O IMineiro para o Ipatinga, 'JR

enfrentando o Santa Cruz: A ;;1)

Raposa, que já venceu quatro )é)
vezes na competição, passou por
Sergipe-SE e pelo próprio Ipatínga I
para chegar até a terceira fase, terá

Ique superar um adversário
motivado. Sem perder há 18 jogos, ��
o Santa Cruz conquistou o �.-

Campeonato Pernambucano 31
deste ano. Nas fases anteriores, (1 Inão teve dificuldades para bater I

I
Potiguar-Rl-l e Guarani-Sf

Amanhã, às 16 horas, o
,.,'1

Coritiba-PR recebe no Couto
:�3

Pereira o surpreendenteTreze- 'ir
PB. No mesmo horário, no Beira io
Rio em Porto Alegre, 0'13

Interna�ional recepcionará o lA

Paulista de Jundiaí. Ao contrário; O'In
do que aconteceu nas fases .,

,

,.,)

anteriores, diferença de dois ou

mais gols a favor do time visitante 'O

não garante mais a vaga

antecipada. Independente do I
placar, haverá o jogo de volta em

.. Itodos os confrontos,
I":JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·17/4·
Luiz Carlos Winter
Jocelei Ropelato
Maura Sebastiana Besen

Kethilyn F, Santos

Kelly Thais Ehlert
Josiane Martins
Alire José Bertoldi
Marco A, Por Deus de
Paula
Silvia Regina T. Kita
Mario Soares Pereira
Nilton Éngelmann
Francisco Assis Réus
Anderson dos Santos
Ollana da Fonseca
Horst Jaeger
Geison Tercilio Bridi
Jackson Rosa
Jéssica Mathias
Lino Meurer
Adelia Leoni

·18/4·
Edson William Piotto
Ivanir Lombardi

Jorge José Soares
Marli Zocatelli

Doglair Edilson Gesser
Adelino Hauffe
Elvira Voigt
Milton Ziehlsdorff
Fernanda Barcelos
Jonata S. de Souza
Ivanir Lombardi
Irma Goulart

·19/4·
Elmiro Marquardt
Andressa S. Maiochi
Moacir L. Moser
Renato E.Trapp
Bernadete Ewald
Ilenir Mass

Angelica Marquardt
Mariana F.Schwartz
Denise Satler
Rodolfo Wackerhagen
Elfrida Jantz
Herwarth Siebert
Isabel Fachini

.

Mariano Zafanelli
João Paulo Oldiges
Daiane Lourenço
Clarudete Pereira Ruysam

·20/4·
Antônio Sérgio Gaspar
Emily Marcílio
Fabiana Berner
Moacir José Malgarin
Renato Demathê
RloIiWaimer
Norberto Piazera
Alexandre M. Zoz
Mario Antunes Silva

Kamilly Coelho Gandra
Ricardo Roeder Neto
Cesário Alves
Marcio José Segundo
Vanderleia I. Euzébio

·21/4·
Lorita Tepasse
Claudio Montibeller

Sigolf Schunke
Elcina F. Karsten

Giovan Siqueira
Olga Modrock
Elvira M. Fischer
Caio Felipe Wasch
Lea Lucia C. De Alencar
Yusses Bakr
Edélson Feiler

·22/4·

Rogério Krawuski

Henry Muller
Sebastião Lauro Nau
José Victor Papp
Camila Grah
André Osmar Zocatelli
Zilda Ines O. Günther

Douglas Leandro Wilke

Felipe Voigt
Jonathan Salomão

II Nathali Leonita Lipinsky
Wison Eggert

·23/4·
Jean de Souza Simm
Luana C. Gaspar
Deneir Alison Marinoso
limar Siewerdt
Lisiane M. de Souza
Tania Bertoldi
Gabriela Bertoldi
Lauro Pelling
Luiz C. R. Chagas
Brenda R. da Silva
Francine Suelen Junkes
Waltraudt Gonçalves
Bernadete Aparecida
Torezani Güths
Luiz Carlos R. da Chagas

Neste dia 22, está de

aniversário, Jair A. Gonçalves.
Quem lhe parabeniza é a

esposa Laura, que o ama

muito, e lhe deseja todas as

bençãos de Deus. Feliz
aniversário!

Integrantes do
Pista Livre -

Motociclismo, em sua 10
Festa Amigos do Pista

Livre, que aconteceu no

dia 09 no parque
Municipal de Eventos

Karla Deretti completou
20 anos no dia 18 e também
comemorou aniversário de 1
ano de namoro com Alisson

Muller. Parabéns!

Aniversariou no último sábado dia 16,
Laiana Alves da Silva. Seus familiares e a

equipe do Cei Esfera desejam que seu

camin.tlO seja coroado de muita glória e

sucesso. Parabéns!

Nosso atleta
de tênis de

mesa, Luiz

Felipe Alves
da Silva

completou 13
anos neste

sábado dia 16.
Seus pais Tania
e Aldo e seus

irmãos Ivo e
.

laiana desejam
muita alegria e

felicidades

O casal Max Miliano e Adelaide Zhon
comemoraram dia 16, Bodas de Ouro. Quem
deseja felicidades e muita saúde, são os filhos
netos e suas vizinhas e amigas Marlene e Una'
Freygang

A jovem
Charlene

comemorou

idade nova no

dia 16.

Felicitações de
seus pais
Ademar e
Waltraud e

demais
familiares

Formandos da Turma de

Administração Noturno da

Unerj. A colação aconteceu na

última sexta-feria, dia 15 e o Baile foi
no Baependi. Sucessoe parabéns a

todos!

o" Completa 18
; anos no dia 23,

... Francine
Sualen

'

Junckes.
, Quem deseja

'."""""/'
os parabéns
são os pais
Roselye
Marcos e seu

irmão Maicon

Colou grau em

Administração pela
Unerj na última sexta

feira dia 15, Cláudio
Piazera, quem lhe

deseja muito sucessoe

lhe parabeniza pela
conquista é sua esposa
Cerize e sua filha Bruna

Iluminando a coluna a jovem laís
Skoula, que completa 16 anos

amanhã. Tuas amigas t.aura'e Aninhi
te sejam toda a felicidade do
mundo.

Deise Soares comemora seu

aniversário neste domingo dia 24 e

completa 20 anos. Felicidades das

amigas e familiares

.:. PARABÉNS
Aniversaria hoje dia 20, Laercio Sevegnanni. Parabéns de

seus familaires.

.:. FELICIDADES
Neste domingo dia 24, Vali Porath Siefert completa idade
nova. Felicidades!

CINEMA
Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SAL FILME/HORÁRIO

Bob Esponja
Sessão Única: 15:00

O Chamado 2
17:00 -19:15 - 21:20

Crimes de Wonderland
:00 - 1]:00 - 19:00 - 21 :00

Desaventuras em Série
14:45 - 17:00 - 19:15

Fantasma da Ópera
Sessão Única - 20:30
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