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CORREIOTV BRASIL

Parreira testa

seleção'
no jogo contra

Rússia

Scheila Carvalho se

despede
do grupo É o Tchan
neste Carnaval
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N° 5.340 I R$ 1,25
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mínima: 23° Máxima: 30°
HOJE:
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AMANHA:
• Quinta-feira
de sol e nebulosidade
variada com pancadas
isoladas de chuva

• Quarta-feira
de sol e nebulosidade
variada com pancadas
isoladas de chuva
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ItAs lojas de [araguá funcionaram normalmente nos dias de folia e só fecham hoje até ao meio dia. As vendas foram baixas, o que segundo comerciantes, é normal nesta época do ano. - PAGINA 4
,

Nos próximos dias, a executiva municipal do PP de
) Guaramirim deve se reunir com os dirigentes do PFL para

tratar do impasse que ronda a administração municipal
por conta das críticas ao governo do prefeitoMário Sérgio
Peixer (PFL). Muitas queixas sobre a administração
estariam chegando os ouvidos dos pepistas, que começam
a se sentir incomodados com as cobranças da população.
Alguns, inclusive, já ameaçaram levar a discussão a

público caso providências não sejam tomadas pelo
Executivo nos próximos dias. - PAGINA3

É CAMPEÃO

I

.

,

,

I
' O bloco carnavalesco Em Cima da Hora conquistou o

título de tri-campeão do Carnaval. O grupo comemorou

com entusiasmo a conquista. A presidente da Liga das
Escolas de Samba e do bloco, Iracema Pinheiro, planeja

transformar o Em Cima da Hora, que conta com 130

integrantes, em Escola de Samba a partir do ano que vem.
E em [oaçaba, a escola campeã foi a Aliança que trouxe

para aAvenida a história da Malwee . • PAGINA 6
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SÉRIE A 1

Schulle cobra eficiência no

passe e nos cruzamentos

A equipe do Juventus enfrenta hoje o Brusque às 20h30,
no Estádio João Marcatto. Ontem, o técnico Itamar
Schulle realizou trabalho' específico com os jogadores,
tentando diminuir a incidência de erros de passes

registrada no jogo do último sábado, frente ao

Metropolitano. Mas segundo Itamar, os jogadores têm

compensado as falhas técnicas, com determinação, garra
e suor. Ainda esta semana o clube deve anunciar três

novas contratações. - PÁGINA 7

IMPASSE
, '

Vice-prefeito diz que PP está
descontente com Mário Peixer

GIGANTE
,

Aipim com quase dois metros
chama atenção 'na Vila Rau

o casal Arno e Ida
Steinert não encontra

explicações para o

fenômeno. Segundo
eles, o aipim foi

plantado há dois anos e

fora de época.llda já
sabe o que fazer: quer
saborear o alimento.

- PAGINA4
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Com a imposição das
,," ,..

cinsas, inicia uma estação
espiritual particularmente
relevante para todo cristão

que quer se preparar digna
mente para viver o Mistério
Pascal, quer dizer, a Paixão,
Morte e Ressurreição do
Senhor [esus.Este tempo vi

goroso do Ano litúrgico se
,

caracteriza pela mensagem

},ILíblica que pode ser resu

mida em uma palavra:
"ma tanoeíere", que 'quer
dizer "Convertei-vos". Es te

imperative é proposto à
mente dos fiéis mediante o

austero rito da imposição das'
cinzas, o qual, com a'S

palavras "Convertei-vos e

crede no Evangelho" e com

a expressão "Lembra-te de

que és pó e para ° pó
voltarás", convida a todos a

refletir sobre o dever da
conversão, recordando a

inexorável caducidade e
. efêmera fragilidade da vida

humana, sujeita à morte.
•

A sugestiva cerimônia das
cinzas eleva as mentes à
realidade eterna que não

passa jamais, a Deus; prin
cípio e fim da existência. A
conversão não é, com efeito,
nada mais que um voltar a

Deus e a sua verdade. Uma
valorização que implica uma

consciência cada vez mais

. nídade. Levanta-te, vem para
o meio I" (Me 3,3). A frase de
Jesus, dirigida ao homem com

a mão atrofiada, representa o

convite feito a todas as

pessoas C01n deficiência para
que se sintam acolhidas e

valorizadas. O lema traduz
também as ações positivas
propostas pela Campanha de
2006 para a inclusão fraterna

humana mas não vê com

bons 011105 o defíciente. O
defícíente é aquela pessoa
que possui um grande pro
blema, que adoraria não tê

lo, mas que, por não poder
escolher, precisa não sô
conviver corn ele, mas

procurar fazer de sua vida um

lugar de conquístas e supera
ções, apesar dos obstáculos
diários que precisa transpor.
O problema não está na

curiosidade demonstrada ao

ver uma pessoa com deficiên
cia, tampouco no instinto de
querer ajudar, ou mesmo na

piedade que toma conta das
pessoas quando estão diante
de algo diferente, mas o

problema é ignorar esse

defíciente, é fingir que ele
não existe, é diminuí-lo ou

ínferiorizá-Io por se encontrar
,

numa situação difícil.E tempo
de refletir, as festas acabaram
e já é hora de plantar a boa
semente.

� t diffcil sentir-se inclufdo na sociedade

quando ela que se diz solidária e humana
mas não vê com bons olhos o deficiente

clara do fato de que estamos

de passagem na terra.

Sinônimo de "conversão",
é também a palavra "peni
tência". Penitência como

mudança de mentalidade.
Penitência como expressão de
livre positivo esforço no

seguimento de Cristo.
E neste período, de

quaresma, tambégt é lan

çada a Campanha da Frater-

destes que foram por muito

tempo excluídos.
A deficiência não é, por

si, causa de tristeza é o que

quer dizer o lema. Ao mesmo

tempo, a Campanha ajuda a

tomar consciência sobre as

condições quase sempre
. ,

difíceis vividas pelos defi-
,

cientes. E difícil sentir-se
incluído na sociedade quan

, do ela que se diz solidária e

•

•

FRASES•
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,
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-Ronaldo demonstrou que é um grande jogador, mas perdeu' o caminho. Poderia ter sido um
,

jogador melhor se não tivesse sido afetado por problemas externos.
•

.+ Do rei Pelé sobre a vida cheia de conflitos de Ronaldo Nazário .

•

,

•
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MP para destravar
investimentos de estatais

Abandono de cargo
Vem diminuindo, na medida em que o

.

presidente Lula sobe nas pesquisas eleitorais,
o número de ministros que planeja, deixar o
cargo no final de março para disputar as
eleições. E não apenas porque Lula sobe, mas
porque ele tem feito circular uma

mensagem: serão considerados descrentes
de seu projeto os que saírem apenas para
disputar cadeiras de deputado pensando em
projetos individuais.

Orçamento
Se confirmado o montante de R$ 41,7
bilhões, o governo estará aumentando em

48,4% os investimentos das empresas
estatais, em comparação com o '

efetivamente realizado no ano passado. Do
total investido em 2005, 92,7% foram

aplicados em projetos na área de energia,
num total de R$ 26,1 bilhões. Só o programa
chamado "Oferta de Petróleo e Gás Natural"
consumiu R$ 13,4 bilhões em investimentos.
Em refino de petróleo, foram gastos R$ 2,4
bilhões. As obras para garantir o
abastecimento de energia elétrica nas

regiões Sudeste e Centro-Oeste consumiram

R$ 2,5 bilhões.

Exemplo
o ministro das Relações Institucionais, Jaques
Wagner, por exemplo, por gosto de Lula não

sairia. Mas sabem os dois, e já conversaram

sobre isso, que a candidatura deWagner a
governador é vital para que o PT e os aliados
contenham a força do senador ACM na Bahia.
Fernando Henrique, em 1998, também

segurou alguns ministros que ficaram no

cargo para garantir a dinâmica do governo
durante a campanha da reeleição. Entre eles,
Paulo Renato e Eliseu Padilha.

•

,

Brasília - O governo estuda a
, '

possibilidade de editar uma medida
•

provisória para impedir que os

investimentos das empresas estatais

fiquem parallsados por falta de

autorização legal. A previsão é que as

estatais invistam R$ 41,7 bilhões este

ano, mas para iniciar os gastos é preciso
que o Congresso Nacional aprove o

Orçamento de Investimentos das

Empresas Estatais, que tramita junto
com o Orçamento Geral da União para
2006.Sem ter o, Orçamento aprovado,
as estatais estão no seguinte dilema: ou
prosseguem com seus planos de
investimento e descumprem a lei ou

param com os projetos e descumprem
os contratos assinados com seus

parceiros comerciais. As alternativàs
,

.

para contornar esse problema foram
discutidas durante o carnaval, segundo
o diretor do Departamento de Coorde

nação e Controle das Empresas Estatais

(Oest) do Mlnistério do Planejamento,
Eduardo Scaletsky. Scaletsky informou
que o atraso' na aprovação do Orça
mento coloca em risco investimentos

importantes da Petrobras.

Relações Exteriores
Por erro de avaliação do PT, que preferiu
Direitos Humanos, embora já tenha urna

secretaria de Estado sobre o tema, o PDT
abiscoitou a influente Comissão de Relações
Exteriores da Câmara. Será ocupada por
Alceu Collares, que será o primeiro negro
no posto.

Mulheres
Depois do carnaval, começa a temporada de
iniciativas voltadas ao Dia Internacional da
Mulher. Além do projeto relacionado com o

emprego formal das domésticas, a Câmara
vai votar outro de iniciativa do governo, o

que retira a violência doméstica contra

mulheres da lista de crimes com menor

potencial ofensivo., Moda
o Senai/Jaraguá do Sul está com inscrições
.abertas para a pós-graduação em Cultura e

Design de Moda. O curso é destinado a

profissionais graduados na área de moda, ou
interessados em atuar no ramo. Prevista para
iniciar em maio, a especialização é uma

parceria com a Unêrj.Os interessadosdevern
fazer a inscrição na Unerj até o dia 30 de abril.
Mais informações no site www.sc.senaLbr.

red a cao@jornalcorreiodopovo.com.br
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S.UA OPINIAo

o PMDB e o contexto

regional -

,

,

Neste ano teremos eleições para escolher os nossos

representantes para a Assembléia Legíslattve, o Governo do Estado,
Congresso Federal, Senado e a Presidência da República. A eleição
é um memento de suma importância, porque é através que o

eleitor partlclpa do processo democrático, outorgando aos eleitos
uma espécie de procuração que Illes garante o ato de governar no )

Poder Executivo e legislar e fiscalizar no Poder Legtslatlvo. � :
Crentes da nossa reeponssbílidade perante o Dtreténo Estadual,

e Nacional do nosso Partido, já realizamos reuniões regiollais com
_

�

membros do PMDB em Corupã, J araguá do Sui, Schroeder,
Guaramirírr; e Masearanduba, cujo objetivo foi o planejamento
das nossas ações, definição de candidaturas, prestação de contas e

debate sobre a atual conjuntura política.
Já no ôambíro de Jaraguã do Sul, realizamos duas reuniões nos

bairros, uma na Vila Rau e outra no Amizade, Essas duas fazem "

parte de Ulna série de dez encontros semanais em bairros diferentes,
tendo como meta fortalecer institucionalmente a juventude
(JPMDB) e o PMDB Mulher, buscar novas lideranças que estejam
ínteressadas em parricipar dê um projeto político sério, ouvir os
reclames e sugestões da cornunidade, divulgar as ações do governo
Luís Henrique e o Programa do Partido.

Esta descentralização da nossa agremiação partidária já está
dando frutos, somos vistos com bons olhos por lideranças políticas
e empresariais, a densídade eleitoral creditada aos nossos pré. �

candidatos aumenta dia-a-dia e já não somos mais objeto de escárnio
-

de praticamente ninguém. Isso prova que é possível fazer política ,

de forma séria e propositiva e este -tern sido o nosso objetivo
maior, ou seja, transforrnar o PMDB de Jaraguá do Sul num Centro '

de idéias voltado para a justiça social e a multiplicação das
,

oportunidades de cada um. E um trabalho longo e que mal

recomeçou, mas que - sentimos o crédito da população e a '

esperança depositada na nossa proposta, fator que motiva a

trabalhar mais e mais .

Carlos Alberto Chiodini, empresário e presidente do PMDB
"

em Jaraguá do Sul
•

1

,
.

I

Campanha da
Fraternidade

, )

• •

,

Durante a Quaresma deste ano os católicos estarão refletindo
.

sobre o tema da Campanha da Fraternidade (CF-2006) deste ano é

"Fraternidade e pessoas com deficiência" e o lema, "Levanta-te, !

vem para o meio!"(Mc 3,3). ' i

. O tema propõe lima reflexão sobre a realidade enfrentada pelas
pessoas com deficiência e da história de suas lutas e conquistas.

,

Ainda propõe uma fundamentação bíblíco-teológíca sobre a

dignidade e os direitos das pessoas com deficiência. E propõe uma :

maior inclusão social e religiosa das pessoas com deficiência. ,

A Campanha da Fraternidade ocorre durante a Quaresma, de
>

,

quarta-feira de Cinzas até a Sexta-Feira da Paixão. A Quaresma é o
.'

. ( ,

tempo de conversão, tempo em que a Igreja dá especial atenção à

preparação pascal de sua comunidade pela renovação da vida batismal �
,

e penitenciai. São quarenta dias em que a Igreja propõe. aos fiéis o
.

-.

exemplo de Jesus Cristo, pela purificação do coração e pela prática
da solidariedade cristã. O número quarenta aparece na Bíblia diversas
vezes e sempre relacionado à penitência e conversão - faça uma

pesquisa - e é também-o número de semanas para a gestação de um '

ser humano, alguma relação?
Desde 1964 a Igreja organiza, durante a Quaresma, a Campanha

da Fraternidade, valorizando a espiritualidade e as celebrações
próprias da Quaresma. A Fraternidade é o objetivo do plano de �
Deus: comunhão com Deus, os irmãos, consigo mesmo e com a

natureza. A cada ano a Igreja apresenta um tema, uma realidade da (
vida que reclama ser melhorada para se atingir os desígnios de Deus. '

O tempo litúrgico da Quaresma prepara-nos para celebrar a

vitória de Cristo sobre a morte e o pecado através da obediência e
.
, .

serviço total ao Pai. E na Cruz para tenhamos a vida. Este gest
solidariedade para com todos os nossos irmãos, especialmente os

•

mais pobres, a ser vivida com a força e o impulso do Espírito Santo.
,

E o Espírito Santo que nos infunde a virtude da esperança e nos

oferece motivações sólidas e profundas para o esforço quotidiano
na transformação da realidade para torná-la conforme o projeto de
Deus.

A realidade social e, em especial, a da água, em nosso país, nos
interpela e exige profunda conversão de todos, isto é, mudança de
mentalidade e de atitude e sério compromisso na busca de uma

igreja verdadeiramente libertadora para todos. ..
Trabalhar na reconstrução do Reino de Deus é uma forma de

,

viver a penitência quaresmal. E reconhecer que algo pode e deve
mudar nas nossas. relações com o nosso próximo e com o nosso

,

meio. E preparar-se para experimentar as alegrias da Páscoa de .

Cristo.

Mario Eugenio Saturno, pesquisador

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 3.5 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

í
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I... Concessão
,

,

... Sessão
A Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul realiza amanhã a primeira e

única sessão desta semana. Pelo

Regimento Interno, são duas. É que um
decreto legislativo, de autoria da Mesa

Diretora, determinou ponto
facultativo na segunda e terça-feira e

também hoje, Quarta-feira de Cinzas,
na parte da manhã. Para compensar,
na quinta-feira passada foram
realizadas duas sessões, antecipando
se assim, a sessão que aconteceria na

segunda-feira. Nada muito diferente
dos outros Legislativos do país.

... Concessão 2
o curioso é que a autoria do projeto
não é do Executivo. Os proponentes são
os vereadores Márcia Aguiar (PFL), José
Carlos de Oliveira (PP), Claudemir
Francisco e Oleias Nogaroli, ambos do

PMDB, e o vice-presidente da Casa,
Júlio Cezar Fagundes (PDT), que
lamentou o fato da Prefeitura não ter

se mexido para discutir com a Casan e

com o Legislativo os rumos do serviço.
"A Prefeitura tem uma proposta, mas
não sabemos qual. Isto não pode
continuar, pois este talvez seja o projeto
mais importante da história da cidade':

... Concessão 3
o conselho também vai fiscalizar a

prestação dos serviços pela companhia,
. ,

que há anos vem gerando críticas não
. só dos moradores de Barra Velha, mas
também dos veranistas, incluindo-se, aí,
parcela significativa do Vale do ltapocu.
E é justamente na alta temporada que
os problemas emergem, princi
palmente a falta d'água. Quando tem,
tomar água da torneira nem pensar.
Além disso, não há tratamento de

esgoto, mas a companhia promete fazer
em curto prazo o que não fez em mais
de 30 anos. Sabe-se lá!

NUVEM NEGRA

•

Tramita na Câmara de Vereadores de
IBarra Velha, em regime de urgência,

jprojeto de lei para renovação, por mais
20 anos, da concessão à Casan

,(Companhia Catarinense de Águas e

'Saneamento) para exploração dos

serviços de água e esgoto do município.
,

,O contrato, de 9 de dezembro de 1971,
'venceu em outubro do ano passado. A
(novidade da proposta fica por conta da

!gestão compartilhada, dando autonomia
ià Prefeitura, que passa a gerenciar os
[recursos financeiros destinados ao setor,
através de um conselho específico.

,

I
,
I

CAROLINA TOMASELLI

� Corte da bolsa de
,

estudo é um dos
motivos que pode

,

ter gerado críticas

GUARAMIRIM - Nos próximos
dias, a executivamunicipal do PP

,

deve se reunir com os dirigentes
do PFL para tratar do impasse que
rpnda a administração municipal
rior conta das críticas ao governo
do prefeito Mário Sérgio Peixer

,

f (,PFL). E que muitas queixas sobre
a' administração estariam

�hegando os ouvidos dos pepistas,
que começam a se sentir

incomodados com as cobranças da
,

população. Alguns, inclusive, já
C[meaçaram levar a discussão a

público caso providências (leia-se
,

obras e ações) não sejam tomadas
,

pelo Executivo nos próximos dias.
i Há duas semanas, inclusive, o
IPP se reuniu para discutir assuntos,

Ligados à administraçãomunicipal
4ue não estariam agradando o

partído, único da base aliada do

�refeito além do próprio PFL. O
�eor da reunião foi sigiloso. "Nós
�ambém não estamos contentes
,

r
I

.

t

•

,

.

com certas atitudes do prefeito",
deixou escapar o vice-prefeito José
Joaquim Fernandes, do Pp, na
sessão da Câmara de Vereadores
da semana passada, quando o

presidente da Casa, Marcos
Mannes (PSDB), acusou a

administração municipal de cortar
o repasse do valor da bolsa de
estudo aos estudantes universitários
domunicípio desde o ano passado.

O vice-prefeito chegou a

parabenizar Mannes pelas
colocações sobre corte do
beneficio. "Vocês podem ter certeza

que eu defendo, minha esposa que
é secretária de Educação e briga
muito por isso, mas a gente tem uni

prefeito que alega' não . ter
,

orçamento. Nós temos que brigar
para conseguir estes recursos para
a bolsa de estudo, que é muito

importante", declarou Fernandes
na tribuna, informando que até o

final de 2004, os alunos recebiam
R$ 100,00 por mês pelo benefício.
"Defendo que o prefeito venha
nesta Casa discutir com os

vereadores, use mais a Câmara,
como disseram muito bem todos

aqui: o Legislativo e o Executivo

precisam trabalhar em conjunto. Já
. fui vereador e sempre defendi

,

,
.

�eca da Laje coloca nome à
I
.

isposição pa:r:a candidatura
f,

: SCHROEDER - A lista aumentou.
O presidente do diretório do PT de
,

fchroeder, José da Cruz, o Zeca da

taje, colocou o nome a disposição
�o partido para uma eventual
I '

candidatura a deputado federal. OI

anúncio é resultado da proposta,

levantada pelo diretório de Jaraguá
[
o Sul de que o PT lance um nome

ara disputar uma vaga à Câmara
Federal pelo Vale do Itapocu, com
,

intuito de somar legenda. Somado a
,

ele, são apontados como pré-candi-
patos os ex-vereadores José Pediuk
pas Santos (Zé Padre) e Marcos

Scarpato - candidato derrotado em
,

!Z002 -, os vereadores JaimeNegher-,

pan e [urandir Michels (Lika) e o
,

�uplente de vereadorJustina da Luz,
,

alémdo atualpresidente do diretório
municipal, SebastiãoCamargo, todos
�e [aragua do Sul.

" Na semana passada, Zeca se

�euniu com Sebastião Camargo,
,

deputado federal Carlita Merss e

'deputado estadualDionei da Silva,

a quem vai oferecer apoio, todos da
tendência Campo Majoritário. A
intenção do partido é lançar um
nome de consenso, também para

respaldar a candidatura do

presidente Lula à reeleição. O
presidente do PT de Schroeder
disse que participa de encontro

regional do partido na sexta-feira,
, quando termina o prazo para
interessados em se candidatarem,

Candidato a vice-prefeito pelo·
PT na eleição de 2004, Zeca disse
saber das dificuldades para eleger um
deputado federal (hoje a região não
tem nenhum representante), mas
acredita que "todos têm chance".

,

Disse ser nascido em Indaial, e que
já fez contato COIn o PT do

município, que não lançará nome

para a disputa e, portanto, deverá

apóia-lo caso consumada a

candidatura, assim como Tímbó,
BeneditoNovo, Ascurra, Rodeio e

outrosmunicípios doMédioVale do
Itajaí, (Carolina Tomaselli)

,

•

• •

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES
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Vice-prefeito demonstra insatisfação, mas prefere não falar

,

"d IISSO, ec arou.

Mesmo com as manifestações
de insatisfação terem se tornado

públicas com as declarações na

Câmara, o vice-prefeito não

informou o que, de fato, estaria
incomodando o PP. "Não vou

colocar nada. Hoje temos. um

excelente relacionamento com o

prefeito, apesar de discordar de

alguma coisa", resumiu, negando
qualquer possibilidade de

rompimento com a coligação que
elegeu Peixer. O PP ocupa hoje
quatro das oito secretarias

municipais de Guaramirim. Sobre
a reunião com aExecutiva do PFL,

,

ainda não há data definida, mas,
segundo o vice-prefeito, deverá
acontecer até o próximo dia 10.

Projeto obriga lojas e farmácias
a disponibilizar assentos

}ARAGUÁ DO SUL - Projeto de
lei de autoria do vereador Terrys
da Silva (PTB), protocolado no

último dia 14, obriga lojas e

farmácias a dispor de assentos para
idosos, mulheres grávidas e defi
cientes físicos. Os estabe
lecimentos incluídos na lei são

magazines, lojas, supermercados
com área construída superior a 300
metros quadrados, que deverão
deixar a disposição um total de seis

assentos forem instalados haverá

placa indicativa com os seguintes
dizeres: "Local e assentos reservados
a idosos, gestantes e portadores de
deficiência". Farmácias e drogarias
com qualquer área, deverão

disponibilizar três assentos, mas não
precisarão colocar a placa. Terrys

,

alerta que a projeto prevê
advertência,multa e até interdição
do estabelecimento que não se

adequar. "O que queremos é mais

respeito, atenção e dignidade a estas

pessoas".

•

assentos.

Nos locais onde os referidos

o vereador também apresentou indicação reivindicando uma lombada
eletrônica para a Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, em frente
ao templo da Igreja Quadrangular. Ele ressalta que o movimento de

pedestres no local tem aumentado acentuadamente e que os

motoristas usam de velocidade abusiva nesta região da cidade, o que
já ocasionou acidentes graves. Na opinião do vereador, uma lombada
eletrônica acalmaria os motoristas e traria mais segurança a esse trecho
da via. Na semana passada, Terrys se reuniu com o prefeito Moacir
Bertoldi (PL), que prometeu a colocação da lombada dentro de 30 dias.
"A direção da Escola Marcos Verbinem, a Associação de Moradores e a

cornunldade esperam por isso há um bom tempo.comentou o vereador.

... Encontro
PFL de Guaramirim promove no próximo
dia 17, em local a ser definido, encontro
do diretório, com presença já confirmada
do pré-candidato a governador, o

prefeito de Lages Raimundo Colombo,
e do presidente da Assembléia

, .

Legislativa, Júlio Garcia. O presidente
nacional do partido, senador Jorge
Bornhausen, também deve participar. O

•

assunto não poderia ser outro: definição
de candidaturas nas esferas nacional e l'
estadual. Uma pré-convenção está
marcada para o dia 25 deste mês.

.'

•

..

, J

.'

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br' J :
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Secretário do Ministério visita!'
,

obras de. restauração da 280
if!

}ARAGUÁDO SUL-O secretário

de Política Nacional de Trans

portes do Ministério dos Trans

portes, José Augusto Valente,
visitará, na quinta e sexta-feira,
trechos das obras de duplicação
da BR-I01, e de melhorias das BRs
280 e 470. A senadora Ideli Salvatti

(PT) também estará presente. Na

sexta-feira,�averá palestra naAcijs
(Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul), das 1h30
às 15h30, para apresentação das

ações do Ministério no Estado,
seguida de entrevista coletiva à

imprensa. A visita às obras de resta

uração na BR-280, no trecho entre
Jaraguá do Sul e Guaramirim, será
das 15h30 às 16horas.

Segundo o secretário Valente,
coordenador do evento, essa é a

primeira vez que o Ministério dos

Transportes visita uma obra que,

por determinação do presidente
Luiz Inácío Lula da Silva e do
ministro Alfredo Nascimento,
convida a sociedade local a

participar e a opinar sobre os serviços
realizados.

Participam da caravana, além
da imprensa, representantes do

legislativo federal e estadual,
prefeitos, vereadores, empresários
do setor de transportes (passageiros
e de carga), entidades empresariais

.

ligadas à indústria, ao comércio e

. a empresas ligadas à engenharia,
entre outros. Os convidados

• !

respondem a questionário, com,
relato sobre a vistoria, que é,�

1

entregue ao . minis tro dos J

Transportes, Alfredo Nascimento, .

. ; j�

para providências. .'

, \

A primeira caravana percorreu"
. 'I

a BR-101 no Norte do Estado dó
Rio de Janeiro e a Rodovia Régis!

, ,

Bittencourt, em São Paulo. Depois:'
de Santa Catarina, será a vez do i

interior de São Paulo, nos dias 10 e)
11 de março. ,

...

ARQUIVO CORREIO/RAPHAEL GÜNTHER

,
•

J

Senadora acompanha secretário:

PSDB faz pressão por
definição de José Serra

BRASÍLIA - O presidente do
PSDB, senador Tasso Jereissati,
desembarca quinta-feira -em São
Paulo para uma conversa - que
chamou de decisiva- com o prefeito
de São Paulo, José Serra. Nela, Serra
deverá responder se pretende
mesmo deixar a Prefeitura para

disputar a Presidência. No mesmo

dia, Tasso se reunirá com' o

governadorGeraldoAlckmin para
saber se ele desistiria caso Serra

..

estivesse disposto a concorrer.
De acordo com os interlocutores

de Alckmin,' a resposta é não.

"Buscamos um entendimento entre
eles [Serra e Alckmin]. Eles têm o

direito de querer ser candidato, mas
também o dever de entender que
chega uma hora em que é preciso
decidir, e que a decisão deve recair
sobre o candidato com mais

possibilidade de vitória", disse Tasso,
dando sinais de preferênciaporSerra.
A interlocutores, comoo governador ,

da Paraíba, Cássio Cunha Lima,

,

Tasso disse que teria uma "conversã
<

definitiva 'com os dois". "Se a

negociação não tiver êxito, ele terá
que escolher a forma de consulta",
contou Cássio.Segundo o

deputado estadual Pedro Tobias ..

acompanhante de, Alckmin na

viagem de domingo ao Rio -, q
,

governador já se programou para o,
'.

encontro com Tasso na quinta-feira,
Mas, até para inrimidarum hesitantç

,

Serra, os aliados de Alckmin já�
avisam que sua intenção é levar á

disputa parao voto. Eles afirmamque
•

a orientação do governador foi para
,

que depusessem, as' armas até

domingo, prazo dado COlll0 fatal pará
a escolha do candidato. Até lá, o
governador --que se exilou ontemern

Píndamonhangaba-c-rnanterá sua

agenda pública, mas sem tanto

alarde. "Esperamos que eles se

entendam até domingo. Se não,
. "

teremos que nos movirnentar "

endossou o deputado José Carlos

Stangarlini, I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FebreAftosa
Os ministros de Agricultura do Mercosul se reunem amanhã em

Buenos Aires para analisar o problema da aftosa a partir da recente
.

detecção de focos da doença no Brasil e na Argentina. A reunião
na capital argentina tratará medidas concretas para começar 'a

instrumentação de plano contra a aftosa no Cone Sul. O presidenteI

da Comissão de Representantes do Mercosul, Carlos Alvarez, se
r�uniu ontem na capital argentina com o secretário de

Agricultura do país, Miguel Campos, para coordenar os detalhes
do programa de luta contra a aftosa que começará a ser

desenvolvido em todos os países do bloco. Em 2004, o bloco
sul-americano criou o Programa Mercosul livre de aftosa, cujo
qbjetfvo é erradicar de forma permanente a doença para 2009.

Nas últimas semanas, foram detectados seis focos de aftosa no

estado do Paraná, além de outro na província argentina de

Corrlentes, no nordeste do país.
I
I

�ançamento
4 Microsoft divulgou ontem

alguns detalhes do Windows
,

Vista, sistema operacional
I

que substituirá o Windows

�P e que terá seis versões.O

Rrograma começará a ser
I

vendido no segundo
semestre de 2006.São três
versões destinadas ao

Tecnologia
Da mesma forma, a maior
parte das versões do Windows
Vista incorporará a tecnologia

,

Tablet PC, que decifra textos

escritos à mão, no caderno

eletrônico, e o integra no PC.
Com o Windows XP, o usuário
tinha que optar por uma coisa
ou por outra, disse Goffe, mas
o Vista oferecerá tudo junto.Já
o Vista Business é voltado para
as empresas de pequeno e

médio porte que não têm
assistência técnica, enquanto
o Vista Enterprise é a sol�ção
para grandes companhias,
com um alto volume de

licenças. Esta última versão

dispõe, entre outras coisas, de
sistemas de criptografia para
proteger informações,
inclusive no caso de roubo de

computadores. O Windows
Vista começará a ser vendido
'no segundo semestre de
2006.

/

\

ANELISE SCHMITZ

... Lojistas dizem

que movimento
fraco é comum
esta época do ano

}ARAGUÁ DO SUL - Sem poder
aproveitar os dias de folia, os

comerciantes j araguaenses
trabalharamnormalmente nos dias
de Carnaval e dividem opiniões a

respeito da abertura ou não das

lojas durante o período. Para

muitos, os estabelecimentos que
decidem fechar as portas acabam

prejudicando os restantes. Outros,
dizem que a animação
carnavalesca intensifica o

movimento. O comércio fecha as

portas apenas hoje até aomeio dia.
De acordo com vendedora

Tábatta Chayane, as compras na
loja de bijuterias e acessórios em

que trabalha não caíram em

relação aos outros dias. Ela explica
que no mês de fevereiro a

\ .

I. DO CARGO
1.1. A Seleção destina-se à contratação de Advogados, temporariamente, com carga horária de 40
(quarenta) horas semanais - 03 (três) vagas.

. -,

movimentaçao e menor

independente do Carnaval.
A pouca tradição

carnavalesca de Jaraguá do Sul
também é vista com bons olhos por

,

Tábatta. Segundo ela, isto faz com

que a população fique no

-

2. DAS INSCRIÇOES
2.1. As inscrições para o processo seletivo de contratação de prestação de serviços em caráter temporário, serão
realizadas, no período de 01 à 10 de março de 2006, no horário de 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 horas, na sede
da PrefeituraMunicipal, na Diretoria de Recursos Humanos, situada à RuaWalter Marquardt, 910, Bairro Barra do
Rio Molha, Jaraguá do Sul - SC.

2.2. Documentação necessária:

O requerimento de inscrição será entregue 'ao candidato no ato de sua inscrição, devendo o mesmo fazer juntada da

documentação abaixo:
a)cóPia autenticada em cartório, do documento de identidade;
b) cópia autenticada em cartório do comprovante de escolaridade (diploma e histórico escolar) ;
c) comprovação de experiência profissional, conforme previsto no item 5;
d)instrumento procuratório específico, se candidato inscrito através de procurador;
e) comprovação da quitaçãomilitar e eleitoral;
f)cóPia autenticada do Registro e da Carteird de Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil-OAB;
g)Declaração de não acúmulo de cargo, emprego ou função pública ou de que se trata de cumulação lícita, nos termos do
inciso XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal;
11)Curriculum Vitae (anexar cóPias autenticadas dos documentos que comprovem atuação nas áreas a que se refere o Anexo
I do Edital, bem como dos certificados de cursos ou especializações naquelas áreas) ;
i) Declaração de não ter sido penalizado em processo de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar no Serviço

,

usuário doméstico - Vista

Horne Basic, Vista Home
Premiun e Ultimate Edition -

,

duas voltadas para o público
,

corporativo -Vista Business e

Vista Enterprise - e o Vista

Starter, destinado aos

mercados emergentes. Além
disso, não haverá versões do
,

Vista com o Media Center ou
,

o Tablet PC, já que a empresa

�iz que os consumidores do
1H0me Premium terão acesso
,

às ferramentas multimídia
I

graças a um software que
permitirá, por exemplo,l.

gravar DVDs e assistir TV em

alta definição.
redacao@'ornalcorreiodo ovo.corn.br

-

3. DA SELEÇAO
3.1. O processo seletivo será realizado em apenas 01 (uma) etapa que consistirá de Prova de Avaliação da Experiência
Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, obedecendo aos critérios do Edital Nº 001/2006/SEDEAD.
3.2. O Edital completo estará afixado no quadro de publicações legais da PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul, sito
à Rua WalterMarquardt, 11° 1.111, Bairro Barra do RioMolha e na Internet através do site www.jaraguadosul.com.br/
prefeitura

,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL abre inscrições e estabelece narinas para a seleção de

pessoal que será admitido em caráter temporário.

Tornamos público, para o conhecimento dos interessados, que estão abertas inscrições para o J>ROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO, de acordo com a Lei Municipal N° 4.104/2005, de 20.12.2005.

Público.

Jaraguá do Sul, 23 de Fevereiro de 2006

Marcelino Schmidt Moacir Antônio Bertoldi
Prefeito Municipal

,

Secretário de Administração
•

•

) I

•

, •

município e acabe aproveitando o

tempo livre para ir às compras.

Já Paulo Henrique Eggert não
tem a mesma opinião. Para o

atendente, o número de clientes
cai nos dias de folia. Outro

agravante, segundo ele, são as lojas
que decidem fechar no Carnaval.
"Muitas pessoas acham que
nenhuma irá abrir", diz.

Opinião semelhante é a de
Ademir Batista de Almeida. O
comerciante salienta que este é

maior problema que enfrenta
durante o período. Mas, também
vê uma vantagem: alguns turistas

. . . , .

visitam o muructpio, saem para

passear e acabam fazendo compras.
O setor de papelaria não tem

do que reclamar. Segundos os

comerciantes, muitos

consumidores aproveitam para

comprar o que falta das listas de
materiais escolares, lembrando que
as aulas em universidades da região
. . . , .

uuciam na proxima semana.

Se para o comércio os dias não
. são favoráveis, para os clientes, as
ruas e loj as mais calmas se

transformam em convite. A
consumidora Valdete Mendonça
Piccoli é um exemplo disto,
aproveitou amanhã da terça-feira
de Carnaval e foi fazer algumas

.

compras no centro de Jaraguá.

• •
- -
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Poucas pessoas passeavam pelo Calçadão no início da tarde de ontem ".

I .J J

o combinado .

A aberturado comércio durante
o Carnaval é um consenso entre os

associados à Câmara de Dirigentes
Lojistas jaraguaense.Osmais de 600
integrantes da CDL firmaram um

acordo informal de apenas fechar
as portas de seus estabelecimentos

apenas namanhã de Quarta-Feira
de Cinzas (hoje). As lojas reabrem

a partir domeio dia.

Joinville e Blumenau 0�)

Ao contrário de Jaraguá do "j J

Sul, os comerciantes das cidades j':)['
de Blumenau e [oinville decidiram J[(l
não abrir na última segunda-feira, )fCJ
emendando assim a folga de final-v
semana. Hoje e ontem

funcionamento foi normal.
•

Aipirnde dois metros é encontrado naVila Rau
}ARAGUÁ DO SUL-O tamanho

de uma raiz de aipim surpreendeu
os moradores do Bairro Vila Rau.
Com quase dois metros de

• •

cornprrmento, a raiz causou
,

espanto ate mesmo em

agrônomos.Depois de colherem
outras duas raízes da mesma

espécie, com tamanho estimado
em cerca de 60cm, o casal Arno e

Ida Steinert não encontra

explicações para o fenômeno.

Segundo eles, o aipim foi plantado
há dois anos e fora de época.

Além disso, Amo explica ainda
que plantou a raiz sem qualquer
adição de adubos. "Nem fiz
buraco, só finquei a rama na terra",
salienta. Para o agrônomo Roberto
N agel não há explicações
preliminares para o 1,78m de

comprimento. O que pode ter

ajudado, diz ele, é uma suposta boa
condição de solo, associada a

- , .

questoes genéticas.
De acordo com o agrônomo,

este tipo de raiz tem um potencial
grande de crescimento. Outra
característica do aipim é a -fácil
adaptação a diferentes tipos de solo.
Dois fatores que podem ter

influenciado 110 tamanho da raiz

encontrada no quintal de dona Ida.
Sem se preocupar muito com

osmotivos, mas orgulhoso, o casal

DANIEL NEVES
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Arno levou um susto e diz que não encontra explicação para fenômeno
.<;\,

diz que irá cortar a raiz em pedaços Ida.Junto com a raiz gigante, Arno
Steinert encontrou outras seis. O :

I

tamanho destas é considerado I
,

normal: cerca de 60cm de,

comprimento e 20cm de diâmetro.

;,� ,

>
, .

ESTAD'O DE SANTA CAL
Prefeitura Municipal de Jaraguá 00 Sul
Secretaria de Administração

. , .

e tentar aproveitar ao maximo o

alimento. "Vou colocar no

refrigerador e consumir o aipim
com o tempo", salienta dona

!_------------------,------------------------

Mercado do ricultor encerra inscrições'-"

}ARAGUÁ DO SUL - Os agricul
tores jaraguaenses interessados em
comercializar seus produtos têm
até esta sexta-feira desta semana

para entrar em contato com a

Secretaria de Desenvolvimento
;

Rural do município. O intuito é

formar o Mercado do Agricultor.
Podem se inscrever 110 projeto

todos os produtores rurais de

Jaraguá do Sul, desde que

produzam alimentos e utensílios

coloniais e/ou artesanais. A feira
iniciará 110 mês de março e deverá

, '
'

acontecer sempre as quintas-
feiras, das 16 horas às 21 horas. O
local escolhido é o Pavilhão "C"
do Parque Municipal de Eventos.

•Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1 DAIANE ZANGHELINI

: � Estudante e
,

professor envolvidos
j em outro acidente

, serão sepultados hoje
}ARAGUÁ DO SUL - Por volta

das 14h de ontem, o veículoGM/
Celta, placa MCG 6128, de

Jaraguá do Sul, capotou no

cruzamento das ruas Reinaldo Rau
e Procópio Gomes de Oliveira, no
Centro (esquina da cachaçaria
/

Agua Doce). A condutora Ilse

tlalmônico, 44 anos, atravessou o

sinal vermelho e colidiu com oGM/
Celta placaMBP0096, de Jaraguá
do Sul, que vinha da ponte da Rua
Walter Picolli. A passageira do
banco dianteiro, IrmaDalmônico,
75, teve ferimentos leves nos

cotovelos e nos braços; Ilse e os

passageiros do banco traseiro,
Lourdes Dalmônico, 42, que
levava no colo o filho de dois anos,
não se feriram. Os bombeiros
removeram e encaminharam as

vítimas ao pronto-atendimento do
Hospital São José, mas todos já
foram liberados.

Omotorista doCelta, Augusto
, Carlos Cardoso, 46, gerente de

vendas, colidiu com o carro de Ilse

depois que sinaleiro da Walter
PicaIIi, (cruzamento com as ruas

Procópio Gomes e Reinaldo Rau)

QUARTA-FEIRA, 10 de março de 2006

TRÂNSITO
• •

CESAR JUNKES

Os bombeiros chegaram rápido no local e prestaram atendimento às vítimas
,
,

onde estava, abriu passagem.
Augusto não conseguiu desviar a
tempo e bateu na lateral do outro
Celta. Com a colisão, a condutora

perdeu o controle, subiu nomeio
fio e-capotou. Augusto e a esposa
SusanaCardoso, 45 anos, dona-de

casa, que estava no banco

dianteiro, não se feriram. "Ela furou
o sinal em alta velocidade; foi uma
benção não ter acontecido nada

grave", comenta a dona de casa.

-

JARAGUÁ DO SUL - Os jara
guaenses que precisarem hoje de
atendimentomédico público terão
que esperar até o início da tarde,
ou então procurar os hospitais do

/

município. E que toda a rede de
saúde abre apenas às 13 horas.De
acordo com Soraia Mueller,
coordenadora de planejamento na
Saúde, os pacientes com pro
blemas considerados graves serão
atendidos nos pronto-socorros dos

ência internacional eleva
nota da dívida brasileira

,

hospitais São José e Jaraguá. Já para
também é credor da moeda
americana dentro do Brasil por,
meio dos contratos de '''swap
cambial reverso".

Durante a crise de

confiança de 2002, provocada
pela perspectiva da eleição do

presidente Luiz Inácio Lula da

Silva, a dívida atrelada ao

câmbio chegou a representar
40% dos débitos do país.

Outro fator positivo citado

pelaSécl' foi a redução dos
•

títulos pós-fixados, que caíram
abaixo de 50% do total da dívida
no início deste ano.

O Tesouro tem substituído
esses papéis por prefixados ou

atrelados a índices de preços,

(inflação) .

Por último, a agência
atribuiu o aumento do rating ao

programa de recompra da dívida
externa intensificado pelo
governo nos últimos meses.

Entre o final do ano passado
e as primeiras semanas de 2006,
o Ministério da Fazenda
anunciou o cancelamento

antecipado dos débitos com o

Fundo Monetário Internacional
(US$ 15,5 bilhões), com o Clube
de Paris (US$ 2,6 bilhões) e dos
chamados "bradíes" (US$ 6,6
bilhões), que são os títulos que
substituíram papéis damoratória
da década de 80.

Para mostrar esses avanços
aos investidores estrangeiros, o
secretário do Tesouro Nacional,
Joaquim Levy, esteve nos

Estados Unidos na semana

passada, onde também se reuniu

com representantes de agências
de classificação de risco. (AE)

os casos menos preocupantes, a

sugestão é aguardar até que os

postos de saúde e os pronto
atendimentos reabram.

Estes permanecem atendendo

pacientes até às 17 horas. Apenas
o Pama do centro estende seu

horário até às 20h30min. A partir
da quinta-feira, toda a rede

pública volta a funcionar em

horário normal.

,

, ,

-

Outro acidente na BR-280, km 92,S, em Rio Negrinho, na noite de

segunda-feira, causou a morte dos jaraguaenses Paulo Rogério
da Silveira, 38 anos, professor, e do estudante Alexsandro
Cristiano Lenz, 15. Paulo Rogério da Silveira conduzia o veículo

VW/Voyage placa AFF9132, de Jaraguá do Sul, no sentido Jaraguá
do Sul - Rio Negrinho, quando, ao descer a serra, se perdeu
numa curva, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a -

caminhonete Ford/F1000, placa LZ01688, também de Jaraguá
do Sul, que subia a serra em sentido contrário.
Outros dois passageiros do Voyage também se feriram: os

estudantes Elton Luiz Kisner, 16, e Julio César Bertula, 17, filho de
Silveira. Elton teve traumatismo craniano, sofreu várias fraturas

pelo corpo e está internado em estado grave na U.T.I. (Unidade
.

de Terapia Intensiva) do Hospital São José. Já Julio César está
'

,

fora de perigo, mas até o fechamento desta edição ele

permanecia internado no Hospital São José.
Elton e Alexsandro eram amigos de Julio César. Os pais de

Alexsandro, Nelci Lenz, 48, cozinheira, e Neuri João Lenz, 50,
,

operador de usinagem, estavam inconformados e

desesperados durante o velório do filho, na tarde de ontem, O
condutor da caminhonete, o mecânico Sinval Sidney Roer, 26
anos, saiu ileso do acidente, e o passageiro Acácia Luiz Satler,
48, também CESAR JUNKES

,

j

• •

mecaruco,
sofreu
ferimentos
leves.
O

sepultaneento
de Paulo e

de
Alexsandro
acontece

hoje, às 9h,
no

Cemitério
da Vila
Lenzi.

,

,

,

,
, I

,

Parentes de Alexsandro inconformados no velório
.

Lançamento de Campanha
deve reunir 10 mil fiéis

,

I

I

APARECIDA- Dez mil fiéis são

esperados hoje no Santuário
Nacional de Aparecida, em

Aparecida, Vale do Paraíba,
durante o lançamento da
Campanha da Fraternidade, que
neste ano leva à discussão os

problemas enfrentádos na
,

sociedade pelas pessoas portadoras
de deficiências. A

De acordo com a direção do

Santuário, um grupo de alunos da

Associação de Pais e Amigos do

Excepcional (Apae) domunicipio
vai representar todos os deficientes
do País e cantar durante a missa.

''A idéia é mostrar que apesar das,
diferenças, a dignidade deve ser

respeitada e para Deus somos todos

iguais", afirmou o arcebispo.

Com o fim do carnaval e início da

quaresma, a Igreja Católica realiza
uma ampla discussão com os fiéis I
durante as missas sobre a questão
da inclusão dos deficientes à

sociedade. Os problemas diários, o
preconceito, as lutas e conquistas
dos portadores de deficiências
física e mental fazem parte da
discussão. : :

A Conferência Nacional dos"

Bispos do Brasil (CNBB) faz o

lançamento oficial da campanha'
"

hoje, naCapela de Nossa Senhora

Aparecida, às 10 horas, em Brasília

(DF). A frase "levanta-te e vem

para omeio", dita por Jesus Cristo
ao curar um homem que tinha as

mãos atrofiadas é o lema da

campanha . (AE)

•

Pama e postos de saúde
só funcionam hoje à tarde

SÁO PAULO - A agência
Standard & Poor's elevou ontem
a classíficação de risco (rating)
da dívida brasileira devido à
menor exposição à variação do
dólar e à taxa básica de juros da
economia (Selic). A decisão deve
baratear o custo e reduzir os juros
de novas emissões da dívida
btasileira.

O rating da dívida externa-de
longo prazo passou de "BB-" para
"BB";"'duas notas abaixo do

DANIEL NEVES
chamado "grau de investimento"
("investment grade).
A nota estava sob perspectiva

positiva desde novembro do ano

passado.
Apesar de ser o segundo

aumento emmenos de dois anos,
o rating do Brasil passa agora a

ser equivalente ao de países
latino-americanos como

Colômbia, Peru e Panamá.
O rating passa a ter perspectiva
estável, o que desagradou parte
dos analistas de mercado, que

"
""" " " ",.' esperavam que a nota,

,",,-' " "" ',�. "",."",.", ,,;

Jocélio diz que pacientes de outras cidades procuraram atendimento --continuasse com um viés de alta.
"
O risco Brasil, que mede a

vulnerabilidade da dívida, sobe
hoje 2,79%, para 221 pontos.

Em seu comunicado, a S&P
afirmou que "a perspectiva de
uma queda importante na

vulnerabilidade da dívida do

governo braileiro atrelada ao

câmbio e a flutuações das taxas
de juros" levaram ao aumento

do rating.
Especificamente a agência

citou a eliminação da dívida
interna atrelada ao dólar-hoje
o país, além de ter zerado os

débitos cambiais internamente,

II>- BODY JAM

II>- BODY PUMP
. '

,

.ca emiss
0& en e

Paraficar de.bem com a vida!
//--.. "

'corpo & Mente--- ,.

6 anos}':
desucessol

•

II>- BODY BALANCE
'

"'" BODY COMBAT

• II>- RPM
, II>- NATAÇÃO ADULTO

E INFANTIL

II>- POWER JUMP

II>- MUSCULAÇÃO
• "'" HIDROGINÁSTICA

II>- BODY STEP

A segunda-feira de Carnaval, 27, foi marcada pelo movimento
anormal no Pama (Pronto Atendimento Médico Ambulatorial), do
centro. Cerca de 400/0 mais pacientes procuraram atendimento
médico no local.

;

Segundo Jocélio Voltolini, diretor administrativo financeiro da
Secretaria de Saúde, o principal motivo para este acréscimo é o

ponto facultativo decretado nas prefeituras da microrregião. Os
fechamentos, na segunda-feira, de postos de saúde de Corupá,
Schroeder e Massaranduba trouxeram pacientes que não viriam

para Jaraguá.
Outro fator que influencia o número de consultas médicas neste

período é a busca de atestados sem problemas de saúde evidentes.
Para evitar isto, o diretor avisa que os profissionais do Pama estão

restringindo a liberação de atestados médicos.

FLEXIBILIDADE DE

HORÁRIOS E DE

MODALIDADES

, I

SEGUNDA À SEXTA, PAS
7H ÀS 24ft [ SEM FECHAR

AO MEIO-DIA J

"
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_ Pagamento com desconto
do IPTU encerra dia 8

}ARAGUÁ DO SUL - O prazo

para obter desconto de 180/0 no

pagamento à vista do carnê de

IP1U/2006 (Imposto Predial e

Tercitorial Urbano), em J araguá
do 'SuI, encerra na próxima
quarta-feira dia 8, mesma data
de vencimento da primeira
mepsalidade para quem optou
pelo parcelamento em até oito
vezes. O alerta é do secretário
da Fazenda, Sérgio José Félix,
ditj.gtdo principalmente aos

ce�ca de 500 proprietários de
imóveis que ainda não retiraram
seus carnês na Coordenadoria de
Receita Tributária, na

Prefeitura.

: "N ão conseguimos localizar
estes contribuintes devido à

domicílio ou por falta de

numeração na propriedade",
explica Félix, destacando que a

maioria dos munícipes recebeu
o carnê de IPTU em casa. Ele
informa que a Prefeitura já
distribuiu mais de 30 mil carnês
via Correios e outros 7,3 mil
foram entregues por servidores

municipais. Embora esteja
esgotando o prazo, o secretário

salienta que ainda há tempo
hábil para negociar a forma de

.pagamento deste imposto, seja
à vista com desconto de 180/0 ou

parcelado em até oito men

salidades, não podendo o valor
da prestação ser inferior a 35%
da UPM (Unidade Padrão

Municipal - cotada em R$
89,64).

,

mudança no endereço de
,

feitura abre inseri
-

para
seI -o de advogados temporários

,

: }ARAGUÁ DO SUL - A
Prefeitura de J araguá do Sul
inicia processo seletivo à

contratação de três advogados
para prestação de serviços
temporários. As inscrições podem

,

set realizadas até o próximo dia
,

lO, de segunda a sexta-feira, das
, ,

8h; às 11h e das 13h às 16h, na
,

Diretoria de Recursos Humanos,
onde os candidatos devem retirar

, .

,

um formulário padrão a ser

preenchido e entregue no mesmo

local, juntamente com a

documentação exigida. O edital

completo, contendo todas as

informações - como documentos
, . . .

necessanos, requisitos para

inscrição, carga horária e

vencimentos, por exemplo - está

disponível no site http://
portal.jaraguadosul.com.br/.

Falecimentos
•

Faleceu às 22:30h do dia 27/02, o jovem Alexsandro Cristiano

Lenz, com idade de 15 anos. O velório foi realizado na Igreja Católica
<'

da Estrada Nova e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 23:30h do dia 27/02, o senhor Paulo Rogério Silveira,
com idade de 38 anos. O velório foi realizado na Igreja Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 06:30h do dia 28/02, a senhora Amanda Potapof
Vebrantz, com idade de 73 anos. O velório foi realizado na Igreja
Luterana Emanuel e o sepultamento no cemitério do Centro.

.

,

,EMPREGOS
.

O Sine de Jaraquá do Sul funciona na Rua Getúlio
,

Vargas, 577,Centro.Telefones 370-7896 ou 370-7360.
Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

Il:.�t!lilri�� .. 1 q e. tfixei!!qti!l. ;1'
Vendedor externo e interno 20 anos Com experiência
l§pI}J�aºlj-ªçi!L�eªr�?nff�_- 'J 1,ª ª ª.�,<lnos:=.=J 1"�111 ex�iênqã wJ�,",,,

Mecânico manut. máquinas costura 20 anos
.
Com experiência

Ii.��-�tl;�o
0_, [j;S �n9.�. :::: IlliR�r;.!nj�rn-o:�el-E1t-,J!>-J)-j0i'::: :1

Auxiliar de charoparia 20 anos Com experiência
.

�f!tiJ!i�rp�"Mç�,9 J ,�==- 1Lt�l!lQ�&:J Qkm£{<R��l,�,riç_i�,,,, . =iWffi%!@...I
Jardineiro 25 a 38 anos Serviço braçal

Doméstica 25anos Com experiência
1'1I�({)(llía:aew:rodüCãô" • willi":: J 8 anos

w_ !FC�'I�---�, '�"'ii*'��"""''' MIi\<%S_""' (�'" lliifij:!li W%l' • r�" ,_"""","�_"
-

\oil.s�mJE�p�_Einh �llif
-

,�
Vendedora interna' 18 anos

.

.
Com experiência

I:ç:O:il'nheírã�-�'�1'F-, ;:"
, ... "" "

Yl 'W '2b�
<O""

_�' ,'11 "Corn expe!lê'i�;�- -.;:,..
...."

\1
Auxiliar de cozinha 20 anos

.

Com experincia

,
Babá para pernoitar Com referência18 anos

Obs: pessoas interessadas nas vagas precisam ser cadastradas no sine.

,

Programa I
..: Atend(mentos diários

:275-",.4 "

I :l':9111....ftl. sra.arto
f .. e. �. JI8"�io. ,"A linha da vida

" .� �ilt: W* ;,""'- =ss

NO$momento!'de ol'igústiQ, trtsteao e desespe,ro;
Qva.nd, a�da pa(ece não t�r mais s'Atida,

"

LIGUElt DESR8ftFEIII
� �\u�"r''tt �;�1J; t );;Õ1l't'itlti'clÍ. �; � ,'$'-il�! :ii%ix;illiSjU •

"

Atendimento: Telefone das 11 :00 às 23:00h 1 Pessoal das 11 :00 às 22:00

Rua Antonio Cunha. 160 - Sala 09 (Piso Superior Rodoviária)
Jaraquá do Sul - Santa Catarina

•
"

CAMPEÃ
• I

I

DANIEL NEVES

,

DÁIANE ZANGHELINI na semana que vem com os

responsáveis de cada bloco para ;
avaliar oCarnaval2006 e apresentar
propostas para o ano que vem, como .

. ..,

a melhoria da estrutura das
� ..

arquibancadas, a inserção de)'-;
atrações entre a apresentação d�;"i
um bloco e outro, e a contratação.
de.um trio-elétrico para animar dI.:.
final do desfile. "Quase 15 mil

pessoas prestigiaram o desfile, e o

baile contou com cerca de 5 mil ,1:,.1'
foliões; isso nos motiva para fazer ,ri
um carnaval cada vez melhor",1)'.
destaca. If �

Ontem, todos os blocosi
desfilaram novamente na Avenidar.i,
Walter Marquardt, às 21h, e "r

-

receberam a premiação no Parque,'
Municipal de Eventos, por volta das_'"
23h. O blococampeãorecebeu R$! :

2.500; os empatados em segundo'.'.
lugar, R$ 1.500 cada; e o último, R$
500. Todos receberam troféus.

� Em Joaçaba, a grande
campeã foi a Escola de
Samba Aliança, que
sacudiu o público

}ARAGUÁ DO SUL - O bloco
carnavalesco Em Cima da Hora

conquistou o título de tri-campeão
na Classifícação do Desfile de Rua
doCarnaval2006, que aconteceu
ontem, às 17, no ParqueMunicipal
de Eventos. Os blocos EmCima da

Hora, Estrela d' Alva, Samba no Pé
e Sem Preconceito foram avaliados
em três quesitos: animação, bateria
e fantasias. Um empate na

pontuação classificou os blocos
Samba no Pé e Sem Preconceito
em segundo lugar, e o bloco Estrela
D' Alva ficou em terceiro lugar,

Apresidente da Liga das Escolas EmJoaçaba, a grande vencedora -,

de Samba e do bloco Em Cima da foi a Escola de Samba Aliança, que' ,
Hora, _Iracema Pinheiro, planeja apresentouo samba-enredo "Gostosa �
transformar o bloco carnavalesco, como um abraço", em homenagem :

que conta com 130 integrantes, em ao centenário da empresa' ,;
,

.EscoladeSambaapartirdoanoque jaraguaense Malwee Malhas. Na>
vem. "Pode serumaescolapequena, segunda-feira, 27, as Escolas de-

masjáéumpassoparatransformaro A vencedora Aliança homenageou a Malwee Malhas no desfile Samba desfilaram novamente nadJ
CarnavaldeJaraguá do SuI em urn quatroElementos"eécompostopor presidente da Fundação Cultural, Avenida 15 de Novembro, e a")

grande evento", comenta. O bloco seis alas. Natália Lucia Petry, a comissão Aliança-contou com a presença do)':
apresentou o samba-enredo "Os De acordo com a dire tora- organizadora do evento se reunirá craque de futsal Falcão.
--------------------------------------------------------------------------------------------�,�

,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br ,_

o Em cima da Hora trouxe o samba-enredo "Os quatro ementos"
CESAR JUNKES

CORREIO TV
Nota 10
Não é só como o Dinho de "América" que Murilo Rosa

enlouquece as moças, Ao passar na Sapucaí como
Garibaldi, uma jurada não se conteve. Mostrou a ele
um papel no qual se lia "nota 10':

Atual eex
Raica Oliveira, namorada do craque Ronaldo, era só sorrisos e simpatia no

. camarote da Brahma. A modelo caiu no samba nos dois dias de desfiles do
Grupo Especial carioca.
Raica desmentiu ter ido embora, na noite de domingo, propositalmente na

hora em que Cicarelli chegou ao camarote da Brahma. "Eu apenas estava

cansada e por isso fui embora. Não tenho nenhum problema em relação à
Daniela Clcarelli" garantiu

Recuperação
Herval Rossano está se recuperando de um problema
de saúde que fez com que ficasse hospitalizado. Ele
está em casa e passa o carnaval lendo os capítulos de
"Cristal'; nova novela do SBT.

,

Mais casório
Marcelo Faria que havia reatado o namoro há pouco tempo corn a

empresária goiana Rafaela Teixeira decidiu marcar o casório para 15. junho
deste ano. Em novembro de 2005 os dois haviam colocado um ponto final
na relação, depois que Rafaela viu uma foto dele com uma moça ruiva, em
um evento no Rio de Janeiro. Mas, como sempre, o amor acabou falando
mais alto e o casal resolveu se dar mais uma chance. Bonitinhos

Emais
Agora é oficial: Herval, que é o novo diretor de

dramaturgia do SBT, foi para a emissora fazer "Dona

Beja': Ele pilotou a versão da novela produzida pela
extinta TV Manchete.

Tchau ,

•

Casamento
Uma das mais felizes foliãs do camarote da Brahma
na primeira noite do carnaval no Sambódromo era a

atriz Cássia Linhares. Orgulhosa, ela desfilava com o

noivo, o empresário Renato Bussiere, e contava que
eles estão com o casamento marcado para o dia 14

de março.

Scheila Carvalho (foto) se despede este carnaval do grupo "É o Tehan"
,

depois de 8 anos como dançarina, ela decidiu que está no momento de
abandonar o grupo."É o Tchan" que já teve Carla Peres, Sheila Melo terá
como dançarinas agora Juliane Almeida, Aline Rosário e Silmara. Sheila.
Carvalho quer investir na carreira de apresentadora, a bonitinha já
apresenta um programa com transmissão apenas em Salvador.

-

Proporcionalidade
o santo Antônio (aquele apoio onde os destaques
das escolas se seguram) do carro onde ficou Letícia
Birkheuer na Viradouro teve que ser trocado; É que a

musa é muito alta,

Varandinha
Dira Paes foi uma das sensações no camarote

Expresso 2222, de Flora e Gilberto Gil, em Salvador.

Dançando sem parar na varanda, a cada vez que
chegava ao balcão ela era aclamada pelos foliões aos

gritos de "Solineuza! Sollneuzal" sua personagem de
"A diarista':

TV
Entre um e outro ataque de uma fã mais animada no

camarote da Brahma, Felipe Dylon contou que o

contrato para fazer "Planeta pop" na MTV chega ao

fim em março, Mas que gostaria de ficar mais.
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JUVENTUS X BRUSQUE LINHA DE FUNDO
· ,-
•

•
<

· ,
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CARLOS BRANDAo -INTERINO•

Organização contra a violência
o técnico Itamar Schulle, (foto), acredita que se a segurança no

Estádio João Marcatto tivesse uma organização diferente, a

violência entre as torcidas, que aconteceu no último s'ábado, não
teria ocorrido. "Não quero . '''-r

criticar a atuação da Pollcla .', j
Militar, mas talvez um

planejamento melhor da

seçurançe no local, fosse mais
eficaz': declara Itamar. Schulle

sugere que, ao final da partlda,
a arquibancada da torcida rival
seja Isolada por alguns minutos,
até que a torcida do Juventus

disperse, para evitar que um

confronto resulte em cenas de
violência e selvageria, como as

observados no sábado. "Além
disso, a PM poderia escoltar o
ônibus da torcida adversária
até a sarda da cidade, como é
feito em Joinville e na Capital':
sugere o técnico.

,
•• A

,

preparando para o jogo. Foram
realizados treinos tli ticos e

recreatívos com bola e um jogo
entre titulares e reservas. O
treinador trabalhou principal
mente os passes de bola, os

cruzsmentos e as flnalisações,
pontos consíderados fracos na

atuação do último sábado. Sempre
pedindo muíta tranqüilidade e

comunicação em campo, Itamar
Schulle defende a qualidade dos
jogadores. "N ia minha análise
atuamos de forma muito boa no

jogo de sábado. Temos\ que levar
em consíderação a qualidade do
Metropolitano, que tem investindo

RÁDIO I��
JAQAGUÁ

.: )

.. C
J '_'

..
'

Segundo ele,
equipe deve anunciar
novas contratáções

I '

ainda esta semana

�'l' "

-

"
"

'.I. 1_'

]ARAGuA DO SUL - A equipe
�o Juventus está preparada para o
desafio diante do Brusque, hoje as

20h30, no Estádio JoãoMarcatto,
Durante toda a manhã de ontem,
o técnico Itamar Schulle realizou
intenso trabalho com os jogadores,
tentando diminuir a incidência de
erros de passes, registrada no jogo
do último sábado, frente ao

Metropolitano. O treinador não

divulgou a escalação.
Segundo Itamar, os jogadores

têm compensado as falhas técnicas,
com deter-minação, garra e

suor."Sabemos que alguns
jogadores ainda não estão

tecnicamente em sua melhor
forma, mas eles compensam

,

deixando muito suor e, se

necessário, sangue, em campo. Eles
defendem a camisa do Juventus
com muita coragem", ressalta
Schulle.

Os atletas do Juventus
"Passaram a manhã de ontem no

campo do João Marcatto se
r
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Agora é fato. O

representante da Fifa, o

espanhol Inácio Vicente,
chega amanhã em

Jaraguá do Sul e na sexta

feira, faz uma inspeção
em todos os locais de
infra�estr"tura esportiva e

logística - hotéis,
restaurantes e serviços -

para possível
atendimento as seleções
que vão participar do
Mundial de Futsal 2007.

Jaraguá do Sul,
principalmente com o

advento da Arena

Jaraguá, é forte candidata
a sediar a competição.

Pelé X Ronaldo
Em visita como embaixador da
Fifa à cidade chinesa de

Xangai, para a realização de um

I evento promocional da Copa
do Mundo 2006, Pelé declarou

que o atacante brasileiro
•

Ronaldo, do Real Madrid, sofre
"tropeços na carreira por

questões não esportivas,
devido a uma vida pessoal
confusat''Com todos os seus

títulos, Ronaldo demonstrou

que é um grande jogador. Mas,
ele perdeu este caminho.
Poderia ter sido um jogador
melhor se não tivesse sido
afetado por problemas
externos'; declarou Pelé, na
China.

--

• •

maciçamente na equipe,
contratando jogadores de ótima

qualidade", afirma o técnico.

Sobre contratações, o Juventus
deve apresentar novidades já no

,

próximo final de semana. "Até o

fim desta semana devemos
concluir a negociação de mais três
jogadores - ummeia e dois atacan
tes - para reforçar a equipe para as

próximas partidas", revela Itamar.
Precisando demais sete pontos

para garantir a passagem para a fase
semifinal do Campeoria to
Catarinense, o [uventus tem na

vitória diante do Brusque sua

, única. opção. "Temos que

aproveitar os jogos em casa, dar o

Grupo participou de treino preparatório ontem no João Marcatto

acumularmos os pontos necessários

para chegarmos a etapa semifinal",
diz Schulle. Desde a tarde de

ontem os jogadores titulares estão
concentrados, se preparando para
a partida.

..,q
1�1A. violência no futebol catarinense, que teve mais um capítulo no

último sábado no Estádio João Marcatto, está tendo vários
desdobramentos. Um deles vai, infelizmente, deixar a equipe do
Juventus sem grande torcida no jogo do próximo domingo no

estádio Augusto Bauer, em Brusque. O fato é que todas as empresas
,

de ônibus da cidade estão evitando locar seus veículos para que a

torcida vá prestigiar o Juventus em Brusque. O medo de que os

carros sejam depredados é nítido e perfeitamente compreensível.
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maximo e vencer, para

Jogadores daMalwee treinam após curta folga
•

Frio é um dos adversários da seleção hoje "
, .
•

- .

-.1
• I

que Ronaldo e Adriano não vivem' , :
, .."

boa fase, mas confia no desem- ' I

penho de ambos para a Copa ..�
Cicinho, que vem se destacando '

na lateral direita do RealMadrid"
,

será provavelmente o escolhido. ,
,

,
'

para substituir Cafu, masMaícon->
do Mônaco, é opção para ó-
segundo tempo. O único que tem _,

motivos pra comemorar é o lateral
esquerdo Roberto Carlos, qu�
disputará seu jogo de número 126-

o •
- ele é superado apenas por Catu.,

Outro desfalque de Parreira ê
o zagueiro Roque Júnior, do Baye'r:
Leverkusen, tambémmachucado, I

I

Ante a lesão de Dida, muito' I

CESAR JUNKES

! JARAGUÃ DO SUL- Após dois
d�as de merecida folga, depois da
ccnquista do bi-campeonato da

I .

Libertadores da América, os
,

jogadores da Malwee Futsal
I
, . ,

reapresentaram-se ontem e ja
,i" ,...

ínícíaram a preparaçao para a
I

Taça Brasi12006, que acontece no
próximo final de semana em

,

Mossoró, Rio Grande do Norte.
,

Segundo o técnico Fernando
Ferreti, 15 jogadores serão

I

escalados para a competição, que
. ria opinião do técnico, está entre .

às mais difíceis que a Malwee

Futsal irá enfrentar neste ano.

Ferreri está confiante na atuação
\

da equipe, que está com o moral
• �lto devido ao, título Sul-

de ter disputado outros dois jogos
de preparação, mas a realidade é

que a Rússia foi a única que pagou
US$ 1,5 milhão à Confederação
Brasileira de Futebol (CBF).

A estrela do Barcelona se

machucou na partida da Liga dos

Campeões contra o Chelsea, em
22 de fevereiro, e voltou a sentir o

problema no fim de semana,

contra o Zaragoza, pelo Espanhol.
Para seu lugar, Parreira usará

Ricardinho, do Corinthians, ou
Juninho Pernambucano, do Lyon,
ao lado de Kaká, um des
intocáveis do técnico. No ataque,
os relacionados são Ronaldo e

Robinho, ambos do Real Madrid,
e Adriano, que já amarga um jejum:
de nove jogos semmarcar, e Fred,
uma das apostas de Parreira para a

vaga do contundido Ricardo
Oliveira.

DA REDAÇÃO- Sem
Ronaldinho Gaúcho, Dida e Cafu,
machucados, a seleção brasileira
inicia hoje sua preparação à Copa
do Mundo de 2006 contra a

Rússia, na friaMoscou, às 13h de ,

Brasília. A partida acontece no

moderno - porém pequeno -

estádio do Lokomotiv, cujo
péssimo gramado não permitirá
que a seleção mostre todo o seu

.

futebol. Mais que a seleção russa,

o principaladversário do Brasil será

•

. ,

a temperatura, que girara em

torno de dez graus celsius abaixo
de zero. O técnico Carlos Alberto
Parreira já disse que aproveitará o
jogo para fazer alguns testes, em

busca do equilíbrio ideal para
tentar garantir o hexamundial ao
Brasil.

Parreira, que convocou 22

jogadores para a partida, poderá
fazer até sete mudanças, o que
indica muitas trocas no segundo
tempo. Após testar 90 jogadores
desde que assumiu a seleção
brasileira, Parreira espera que a

Rússia sirva como um bom teste
•

por ter jogo parecido com a

Croácia, para ele adversária mais

forte do grupo F da Copa - os

outros dois são Austrália e Japão.
Parreira reconhece que gostaria

, ,

criticado por suas recentes;
.

\I ' ,

atuações peloMilan, e Julio César; I
que nem vem jogando pela Intel' i

por também. No entanto, os dois, :
goleiros ausentes por lesão e'

.

Marcos, camisa 1 do Palmeiras e' i
· ,

do Brasil que conquistou o, ;
,

Mundial da Coréia do Sul e Japão:
ern 2002, serão provavelmente os ;
três convocados para a posição nil: :
Alemanha. .... :

, ,
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Americano recém conquistado.
A equipe fez ontem treino

£ísico no campo de futebol suíço
,

�o complexo esportivo daMalwee.
Hoje pelamanhã, o trabalho inicia
ás 9h, no ginásio da Duas Rodas,
•

com treinamento de goleiros e em
,

seguida, a partir das 10 horas, toda
·

)

� equipe fará treino tático. Ainda
hoje, no período da tarde, no
,

complexo esportivo daMalwee os
•

jogadores dão continuidade ao

trabalho com bola. A idéia da
'

I
· '.... ,. , ,.

Fomlssao tecmca e preparar ao

máximo o condicionamento físico

Marcão conversou com o grupo ontem depois do treino

e tático dos atletas, antes do

embarque para o Rio Grande do
Norte. A viagem da equipe inicia

,

às 10 horas da manhã em Jaraguá,
com destino ao Aeroporto Afonso
Pena, ern Curitiba, onde embarca
para São Paulo e de lá, após muitas
escalas, paraNatal e, finalmente,
de ônibus até Mossoró.

Fernando Ferreri considera
ótimo o fato de enfrentar, já no

domingo, a equipe do [oinville
Esporte Clube, uma das melhores

do Brasil. "Nossos jogadores atuam
de forma brilhante diante de

desafios, e é esse tipo de atuação
que eu quero na Taça Brasil",
destaca o técnico. Atual tricampeã

.

da Taça Brasil, a Malwee Futsal
busca o tetracampeonato, outro
título inédito. Após esta

. competição, os jogadores se

preparam para o início da Liga
Nacional, dia 25 de março e

mundial, que acontece entre 1 e 9
.de abril, em Brusque.

,

E é justamente 110 setor que o

treinador ainda tem algumas
dúvidas: Parreira ainda não

•

decidiu se jogará na Alemanha
com dois atacantes de
características parecidas, como é
o caso de Ronaldo e Adriano, ou
se opta pelo equilíbrio escalando
Rabinho, que vem recuperando
sua melhor forma no. time

espanhol. O técnico brasileiro sabe

FATOS
,

. ,

•

• Os preços dos ingressos
para o jogo oscilam entre, .

� _

US$ 7 e US$ 1.000.
, .

I
•

,

•
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-26/2-
Ana Carolina Ciconeti
Rosa M. Kiatkowski
Priscila Pawlak
Sidnei Szirkowski
Evaldo Maestri
PaulinoTabashi Kita

Felipe Nunes
Nilda Borba
Moacir Pedrelli
Antonio M.Machado

-

Marlene Bona
RoselíAp. Rezena
Danieli F.Dos Santos
Rosima G. Deretti
Susane H. Roweder
Sidnei Szirkowski
Poliana L. Luiz

IvoneJagn
Luciano José Postai
Nicoli C. Costa

Monique Reink
Gilmara D. Bihr
Sabrina G.Vaz
Artur Elias
DulceTomio
Vanessa C. Rambo
Rafael F.Junckes

-27/2-
Bruniida M. Lucioli
Valmor J. Picolli
Adriani Schroeder
Mareio Selke
Wilson A.Ferreira Jr.

Mariane Oechsler
Amilton C. de Aguiar
Carnila J. dos Santos
Silvio R. Moeller

•

Jaqueline Giese
Adelaide Raimundi
Nadia P.Vieira
Érica Saibert
Zita Hornburg
Elfred Walz
Rosenel A.S. Schreiber
Erineia P.Rambo

-28\2-
Renata M. Kitamura
Jeliel N. da Silva
Cust6dioV.da Costa

Hilário Mannes
Luzia Drews

Ademar Lange
Sandi Lourenço
Kaliane Gonçalves
Egon Marquardt
ClaudeteW.Jungton
Aurimar Lipinski
Denilson C.Camargo
Mara Maas
Valmor Steilen Jr

Polaina K. Luiz
•

•

Fátima Ap. L. R.Jurcl
Mareio Mocua
Iris Maria K. Bartel'
Adilson Guilow

Débora Verssio
Sirlei Vieira

-1\3-
Márcio J. Koch
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Luiz C. Sarti Garcia
Graciela Alves
Michele E.Martim
Simone Pradi
Aline Y. Fagundes
Viviane A. Schmidt
Amauri Bloedorn

Raquel Z. Correa
Hildegard Pasold
Alécio Zimmermann
Fabiana Rengel
Helga M. Manske
Felipe Putkamer
Felipe da S. Silveira
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-2\3-
Zenaide Curcio
Maisa R. de Moraes
Moacir Hornburg
Ruth Engelmann
Dalva Demathê

Jorge M. Demarchi
Luciana Saadi
Ana Maria Marangoni
Alexandre Boos

Rogério Borchardt
Pedro P.da Silva
Adelina Venzeski

Diego Kern

•

-3/3-
Charles Rosa
Marcos E. Piotto

Edemilson Amaral
Hector C.Montibeller
Graciele R. dos Santos
Karin Mathias Borchardt
AlvaroJ. Bertoli Neto
Mônica M. Paupitz
Eduardo Vegine
Regina Feustel
Jonathan R. Ribeiro
Nilza Tavares
Adelino Priebe
Fernanda Maffezolli
DeiseMaffezzolli
Lucia Bloedorn
Maria Salete F.Hening
Airton Drews
Volmir R. de Lima

-4/3-
Diedmar Hille
Neide C. B. Catafesta
Denise Kneubuhler
Marcelo Pires

Otaviano Uber
Ivo Ristau Jr
Camila R.Medeiros
Celso E. Lenzi
PauloTorri .

Gabriel C. Nagel
Albano Mallmann
BeatrizM. Reichert
Lucas B. G. Prochnow
Juciele L.Wille
André L. de Souza

. José S. Roters
PatrickJ. da Silva
lise Mara Nogueira
Miguel Strenner
Márcia L. Engel'
Maria S. B. Garcia
Eduarda Petry
Paulo H. Alves

.:. PARABÉNS
Aniversariou dia 25/2, Marina Luzia Medeiros. Quem
parabeniza, é Oliveira e Vicenzi Aulas por Tele Conferência.

INEMA

G�NERO
"

A Caverna
13h45 - 1 5h45 - 17h45 - 19h45 - 21 h45

Domino - Caçadora de Recompensas
18h30-21hOO

����-----------------------.��
Zathura Uma Viajem Espacial
15hOO
"

"" ........ . .

.. .
, .

As Loucuras de Nick e Jane
17hOO - 19hOO - 21 h 15

.._'t!!$;,1 .. •
Completam hoje 32 anos de feliz união, o casal,
Waldemar e Marli Reeck. Ele também completa
idade nova hoje. Parabéns e Felicidades dos filhos,
Adriana, Andressa e Alessandra, e des netos,
Fabiano e Bruno

"

Completando hoje idade nova Iricema

Laube, esposo, filhas e demais amigos
desejam felicidades

Leidiane da Silva comemora 18
anos hoje. Quem deseja felicidades
são seus colegas de trabalho da FB

Fotografias

I

(

QUARTA-FEIRA, t= de março de 2006

, i/I'
,

O casal, Vanessa Bertoldi, filha de Alvacir e

Bernadete, e Luciano Vilcahuaman, filho
de Luciano e Irmgard, unem-se aos laços do

. �

. ".' ,

matrimônio, neste sábado. A cenrnorua sera

na Igreja Evangélica Aposto Pedro, e após os

convidados serão recepcionados no

Pathernon Century Hotel.

Ritél Cristofolini e Evaldo João Junckes, o

Pupo, cornpletararnzs anos de casados no

dia 28 de fevereiro -

Aniversariou

dia 22/2, a

'1 \'i;, l�!, £ ,�

';'�' '/¥': .. ,;:. 1l ,�_:��, /It,
� /.<,1, ' .
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A consultora de moda da Ravelli, Laura, ao
lado de seu esposo Jair cutindo Balneário
Camboriú

"
�••• I,

Antônio
Manoel
Machado
aniversariou dia
26/2. Parabéns do
neto Yuri e de
toda família

•

. ,.

As srmpatrcas
Gabriela e Mônica

sempre sorridentes
na noite

jaraguaense

Claudia
Torinelli

Drews, cola
grau em

Secretariado
Executivo no dia

03 de março
pela Unerj.

Parabéns dos
familiares

Completou
idade nova, no

dia 18/2,
Rafaela .

Hersing.
Festejou junto
com familiares
e amigos no

Restaurante

Típico do
. Parque
Malwee

•

Alexandra
Rubia M. de
Oliveira
comemorou

idade .nova
dia 25/2.
Parabéns dos
familaires

Parabéns a

Silvio R.

Moeller, que
•

aniversariou
dia 27/2.

Felicidades é
"

o que deseja-'I,

a esposa
Andréa, e os

filhos, o
Gabriel;

Matheus e

Julia

·l
Egon Schmidt comemorou 60

anos dia 18 com família e amigos
no Büffet Recanto das Festas. A
família deseja felicidades

28/02/06. 16:01
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