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Para consumidor,
prazo importa
mais do que juros
Confiança na economia

favorece financiamento
cada vez mais longo, a
tendência é,ae'alta.
aB3

MUNDO• PELO

Mais de 700 mil

africanos vivem
nos EUA
Nos últimos anos, o número
de imigrantes é maior dó
que os africanos levados
para a América como

escravos , B3
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Vereadores na corda bamba
CÉSAR JUNKES/OCP

Jaime Negherbon, Jurandir Michels, Maristela Menel e Ronaldo Raulino podem perder os mandatos se PT, PFL e PL recorrem à Justiça Eleitoral, em função da decisão do TSE .3

PREJuízo

Incêndio destrói

galpão da Dipil
de Massaranduba
Fogo destruiu um galpão
da Indústria Química
Dipil, às margens da SC-

416, foi percebido por.
funcionários e vizinhos
na madrugada de ontem.

O incêndio foi
combatido peloCorpo de
Bombeiros de
Massaranduba, Jaraguá
do Sul e Guaramirim .

.4

'Selvagem ao extremo 'vísíta

projeto do Instituto Rã-Bugio
CATARINENSE

Juventus pega o

Guarani de olho
na reabilitação
Juventus precisa vencer

para continuar mantendo
o sonho de classificação
para a Série C. Para o

jogo de hoje, em Palhoça,
o técnico Ernesto Paulo
terá o retorno do zagueiro
Itamar e dos volantes Ivo
e Fábio Lopes, mas não
terá o za-gueiro Luciano
Sobrosa, expulso no

último domingo .•S

O apresentador do quadro
'Selvagem ao extremo',
exibido no programa
'Domingo Espetacular' da
Rede Record, Richard
Rasmussen, veio conhecer

projetos ambientais do
Instituto Rã-Bugio, de
Guaramirim. Hoje, ele
participa de uma

atividade educativa em

Jaraguá do Sul e depois
parte para o litoral.
5

CARLOS GONÇALVES
2 O I' 35°MíNIMA MÁXIMA

Sol e aumento de nuvens

de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.

a B6
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.• EDITORIAL

"'""

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Acabou a bagunça?
"! A decisão tomada pelos
Ministros do Tribunal Supe
ríorEleitoral (TSE), que defl
ntram que os mandatos
dttidbs nas eleições, pelo·II .

��,tema proporcional (depu-
t�sios estaduais, federais e

vereadores), pertencem aos

partidos políticos ou às

êêligações e não aos candí
d�tos eleitos, deve ser come

tríÕrada por toda aNação. Em
��rticular, nós de Jaraguá do
�»l e Região também deve

. mos comemorar, porque pare
ee que finalmente vai acabar
áfbagunça, pelo menos a nível
Iregislativo. Era hora de
a�smascarar espertalhões que
g�tiliam a eleição num palan-
9�e, mas já de olho nas bene-
sses do outro.
;;�: '� decisão que foi tomada
hoje peloPlenário doTribunal
Superior Eleitoral representa
((ma fidelidade à Cons-

Dos 513 deputados
federais eleitos em

outubro, apenas 31
(6,04%) tiveram votos
suficientes para se

eleger"
tituição Federal", definiu o

presidente da Corte, ministro
Marco Aurélio, no encer

ramento da sessão.
O TSE respondeu a uma'

pergunta formulada .em tese

pelo PFL. Assim, a decisão
funciona como precedente
para eventuais situações
futuras. Nesses casos, a legen
da que se sentir prejudicada
poderá reclamar a vaga do
desertor do mandato perante
o Poder Judiciário.

Pelo voto do relator,

ministro CesarAsfor Rocha,
os partidos políticos e as

coligações conservam o

direito à vaga obtida pelo
sistema eleitoral proporci
onal, quando houver pedido
de cancelamento de filiação
ou de transferência do'
candidato eleito por um

partido para outra legenda.
O ministro pontuou que

o vínculo partidário é a

identidade política do
candidato. O ministro tam-

.

bérn citou que dos 513

deputados federais eleitos em
outubro, apenas 31 (6,04%)
tiveram votos suficientes
para se eleger. Todos os

demais alcançaram o

quociente eleitoral por meio
dos votos atribuídos aos

partidos. Na verdade, a

decisão do TSE dá início à

salutar e esperada Reforma
Política. '

31� ENTRE ASPAS

" Vejam o escândalo que é essa sede. Um belo monumento de Oscar
Niemeyer, mas muito caro para uma Justiça precária como a brasileira".
Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA), senador, sobre a decisão do presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, Marco Aurélio de Mello, de levar adiante a construção da nova sede do STE,
orçada em R$ 335 milhões.

· (lrOS cooptados [deputados eleitos pelo PFL e que mudaram de partido após as.

��íeições] são uma lipoaspiração" .

�

�órge Bornhausen, Presidente do PFL, sobre a debandada de parlamentares da legenda desde a eleição de outubro
(�é2006, gaFantindo que a perda não compromete o partido.

:'J2006 foi um ano extremamente bom para as classes menos favorecidas" .

Franck Vignard Rosez, diretor de'Marketing e Desenvolvimento da financeira francesa Cetelem, que em

parceria com o instituto de pesquisas Ipsos Public Affairs, conclui pesquisa afirmando que cerca de 8 milhões
de brasileiros ascenderam para estratos da população com maior remda entre 2005 e 2006.

• PONTO DE VISTA
�b

ff1icros que 'p.ensam
· (grande

J_' .

(

,
'

Pelo terceiro ano come-

moramos em 29 demarço o Dia
Estadual das Micro e Pequenas
Empresas (MPEs). Desde 2005
a FAMPESC promove a come

moração desta data instituída
para reforçar a importância
a-=estas empresas que atual
mente respondem por 99% dos
negócios' formalmente estabe
Íecidos no Brasil e por 60% da

geraçãode empregos. Só' em
Santa Catarina são 320 mil
MPEs, sendo que mais da me

tade são constituídas legal
hlente, a outra metade, vive na
,iMormalidade.
,

Um dos principais focos é
· lnvestír em qualífícação
ptoflsstonal pormeto de projetos
(associativos. S6 no ano passado,
cerca de 11% do contíngente
informal foi inserido no

mercado formal por estemotivo.

A meta da federação é ampliar
em 50% o número de empresas
participantes no projeto de
núcleos setoriais que' visa
capacitar empresários. E para
unirmos mais forças, preten
demos criar novas AMPEs em

cidades pólos onde não existe

representatividade.
É para buscar a ampliação

das melhorias no cenário que
estamos investindo em forta
lecer ainda mais as ações da

.

federação. Buscamos, diaria
mente, desenvolver projetos
que vão trazer incentivos para
que os catarinenses apostem em

sair da clandesrínidade e

ocupem o seu lugar no mercado
de forma justa. Uma das
mudanças que está por vir é a

consolídação da Lei Geral que
irá, facilitar o acesso à formali
dade e

'

que tmpulsíonarã o

.Clolr Dassoler
Presidente da Federação das .

Associações das Micro e Pequenas
Empresas de Santa Catarina
(FAMPESC) ,

crescimento do setor. A
FAMPESC esteve presente em

todo processo de desenvol
vimento da lei.

Nesta data, comemoramos
as conquistas, mas, muito mais

que isso, buscamos fôlego para
as próximas batalhas que virão
em busca de ampliar os

benefícios para a maioria dos
empresários de micro e peque
nos empreendimentos.

Queremosmicro e pequenas
que pensem grande. Que
reconheçam o importante papel
que desenvolvem na economia
e na sociedade em geral.
Queremos micro e pequenas
que sejam grandes em idéias,
em iniciativas e otimismo.
Nosso papel é transformarmicro
e pequenas em gigantes
exemplos de vitórias li! con

quístas,

. [
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l'iJ�iNASSIF

o racismo negro
Tempos atrás, escrevi sobre
o "racismo negro". A
Ministra da Integração
Matilde Ribeiro me ligou e

marcamos um almoço.
Insistia no colonialismo
europeu sobre os negros, na

falta de conhecimento do
país sobre a cultura negra.
Rebati. O samba é um valor
nacional dos maiores, fora
tantas outras contribuições
consagradas dos negros à
cultúra nacional. Foi em vão.
Foi uma conversa simpática,
mas de conteúdo
tormentoso. Era impossível
convencê-Ia de que cotas
para negros em

universidades, ou

movimentos para
reabilitação de negros em

favelas, expunham os não
negros a duas formas de
preconceito: dentro das
favelas, por serem negros;
fora das favelas, por serem
favelados. A verdadeira
batalha nacional é pela
inclusão dos pobres, sem

distinção de raça ou credo.

4J lul.nasslf.bllg.lg.com.br

• DO LEITOR

'!iJtAZANIN

Um filme sobre Pelé
Segundo uma noticia do

Hollywood Reporter,
mandada por meu amigo
Alysson de Oliveira, Pelé
assinou contrato nos Estados
Unidos para realização de um

filme sobre sua vida. O
comentário do jornalista é
que a trajetória de Pelé daria
para pelo menos um épico e

meio - três vezes campeão
do mundo, teria conseguido
deter uma guerra na África
para que os combatentes
pudessem vê-lo jogar, etc.,
etc. Isso entre outras casitas
más como os mil gols aos 29
anos, mais de mil jogos por
um mesmo time. Bom, isso
todo mundo sabe. Nem
sempre a excelência de uma

vida é bastante para dar
origem a filmes inspiradores
- o caso de Garrincha,
personagem de gênio e

também trágico não deixa
dúvidas. Garrincha ganhou
uma ótima biografia, escrita
por Ruy Castro, mas o filme
tirado do livro ...é bom nem

comentar.

4J blog.elladao.com.br/blog!zanln

iM't1FARIA .

uma locução' de fundo
falando de outras qualidades
que não aparecem nas ima

gens. Porém" um detalhe
quase passou despercebido ...
a locução dizia que o restau

rante era uma típica cantina

italiana, mas dizia isso

enquanto mostrava um chur
rasco e logo depois um prato
de canuarão à grega.
,

Analisem comigo, o que
tem de verdade-iro nesse

comercial? Que cozinha
italiana é ess�? Estive na Itália
e não me lembro de ter comi
do churrasco. Na minha

singela opinião de gourmet
de final de semana, a cozinha
italiana é baseada em pizzas,
lasanhas, nhoques, espague
tes e outras delícias do gêne-

Palácio é lulista
No segundo mandato, o

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva já não deve mais ao PT
a sua reeleição. Por isso,
resolveu mudar a

configuração do Palácio do ,i

Planalto. O primeiro não

petista a entrar foi Aldo
Rebelo (PCdoB-SP), que
sofreu o tempo todo o

assédio e o boicote do PT,
então ainda fortíssimo no

Planalto. Mas agora aqueles
petistas estão fora. No lugar
deles, entrou gente como

Dilma Rousseff. Uma lulista.
Para completar, Lula chamou
para o centro do poder dois
não petistas: Walfrido dos
Mares Guia (PTB) e o

jornalista Franklin Martins.
Vão cuidar da articulação
política e da articulação com

a mídia. Ou seja, estarão no

centro do poder. ,E oPT,
desta vez, não poderá
atrapalhar. Porque os .

petistas que estão no Palácio
não são propriamente do
partido. São do presidente
Lula.

4J blogdo.blog•.bllg.lg.com.br

.Malcon A. Talner
Professor

Arroz Grego e a Verdadeira Cozinha Italiana
Dias atrás, deitado em

minha cama assistindo
televisão de noite durante
um zapping (prática de.
mudança de canais enquan
to enu alta velocidade) aca

bei parando em um comercial
de restaurante que me cha
mou muito a atenção. Con
fesso que não me lembro do
nome 'do restaurante, mas era
da praia mais badalada do
litoral catarinense, ou seja,
Balneário Camboriú.

Mas afinal, o que tinha de

especial nesse comercial de
restaurante? Respondo ... era
um típico comercial onde
aparece o restaurante, os

pratos sendo servidos (sem
pre os melhores para ímpres
sionar) enquanto ouvimos

roo

Esse "deslize" que assisti
na televisão infelizmente pa
rece ser comum na nossa

região que muitas vezes pro
curar ser o que de fato não é.

Vam?s ser francos, não será
servindo pizza junto com

frutos do mar que esse

rest,aurante se tornará uma

típica cantina italiana. O
problema é que esse tipo de
comercial acaba deturpando
a nossa vocação turística,
pois um turista que procura
um restaurante italiano cer

tamente não quer corner
camarão à grega. Nada con
tra os gregos, eu adoraria visi
tar um restaurante grego em

nossa região, mas não para
comer pizza.

Os textos para esta coluna deverao ter no máximo 1,680 carae. Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por
e-mail redaçao@ocorrelodopovo.com.br. ou por carta no endereço Cor.onel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep
89251 200, Caixa Postal 19, � obrigatório Informar nome completo, proflssao, "'CPF a '" telefone ('" não sarao
publicados),
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DELIDADE: TSE ENTENDE QUE MANDATOS PERTENCEM AO PARTIDO E NÃO AO POLÍTICO

uatro vereadores podem perder
I

� mandato em Jaraguá do Sul
...PT ficou sem duas

yagas na Câmara e
,

discute o assunto em

reunião da executiva

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

A decisão do TSE (Tri
bunal Superior Eleitoral) de

impor a fidelidade partidária
aos parlamentares, sob pena
de perda de mandato, pode
causar uma revira�olta na

Câmara de Vereadores. PT,
PFL � PR (extinto PL) deverão
pedir na Justiça que os man-

datos sejam devolvidos aos

respectivos partidos, copiando'
o procedimento já anunciado
pelo PFL, agoraPD, na esfera
nacional. Desde a eleição, 36
deputados federais já trocaram
de legenda. ,

Em Jaraguá do Sul, dos 11
vereadores eleitos em 2004,
cinco deixaram os partidos
pelo qual f-Grap:i,de.,itos depois,
da possê,:;sdn<!ftli'fi!fue'qÚ.âtto
contimíàm no ê:iíierdltiôi:(lQ;
mandato. O' primeiro parla
mentar a assinar a desfiliação
foi Afonso Piazera Neto, ex
PSDB, mas ele assumiu cargó
de confiança na Prefeitura. A

-----n

cadeira na Câmara é ocupada
pelo primeiro suplente da

CÉSAR JUNKES/OCP

Ex-deputado' estadual, Dionei vai levar Ó assunto para ser discutido na próxima reunião da executiva do PT

coligação, Ademar Braz PR (antigo PL). Ontem, o ex-deputado
Winter (PSDB). Tantasmudançasacabaram Dionei Walter da Silva (PT)

O PT foi o partido que mais por beneficiar o governo informou que vai levar o

perdeu: foram duas vagas, municipal. A coligação do assunto para ser discutido na

ocupadaspor [urandirMichels" prefeito Moacir Bertoldi (PR) próxima reunião da executiva

hoje no PY, e [aime Negher- elegeu em 2004 apenas dois municipal, para que o partido
bon, que está sem partido. Já o vereadores" Terrys da Silva tome uma posição. Na opinião
PFL ficousem a.vagaocupada (PTB)leRÇ'JMldo Raulino (sem do petista, que acompanhou
porMaristelaMen(f�' ('.lu'(C'pecliu partidoâr qt.té .virou oposição. pela televisão o julgamento do
a desfitiaç.'ã0 ;lcigo; :dépJOls, ,éli=l Ainda "á's�im, a base aliada -é TSE, amedida vai corrigir uma
posse e permaneceu sem legen- formada por quatro vereadores, "dis torção his tórica". "Se a

da' até O' início deste' mês, já que, na prática, votam com pessoa tem que estar filiada a

quando ingressou no PT do B. o governo, além de Terrys, um partido para poder se

Oúltimo asairdo partido pelo Jaime Negherbon (sem par- candidatar, e se a eleição se dá

qual foi eleito foi o vereador tido), AdemarWinter (PSDB), pelo coeficiente eleitoral, logo'
Ronaldo Raulino, em meados Pedro Garcia (PMDB), eleitos o mandato é do partido", .

de fevereiro. Ele era filiado ao por coligações adversárias. constatou Dionei.

Legislação
A delimitação e a deno

minação dos bairros é feita

pela Lei Municipall.164, de
?demarço de 1988. Os bairros
_são as unidades espaciais
pásicas de planejamento, as

,"células-mater" da orga

.nização física do território

illrbano. Portanto, tem que ter

rlimites e nomes definidos
eoficialmente. O novo Plano

�

£Diretor de Jaraguá do Sul

(prevê inclusive os Planos
�iretores de Bairros.
c

'Água fria
B
A existência de legislação

�específica de bairros põe fim
as pretensões de lideranças do
''rifa Martins, que quer trocar
nO nome do bairro .para Santa
.Ana e da Comunidade Madre

"Paulina, que quer criar o

bairro.
Até porque, durante as

audiências públicas do Plano
Diretor não foi sequer
levantado tal assunto.

Conseqüência
, Para mudar o nome de
biür�os e criar outros, como
quer algumas lideranças
comunitárias da cidade, é

preciso alterar a lei. Além do

mais, amudança causa trans
tornos e despesas, já quemuda
o endereço dos moradores e a

documentação das empresas
estabelecidas e altera a car

tografia municipal.
A definição dos nomes.dos

bairros é objeto de pesquisa
prévia de natureza histórica.

'Pra depois
o prefeito Moacir

Bertoldi (PR) encaminhou
esta semanapara aCâmara
de Vereadores mensa

gens. Mas, para a surpresa
de muitos, no pacote não

está incluída a proposta de
reformaadministrativa.Pelo

Aliás
O Plano Diretor repousa

silenciosamente nas gavetas O vereador Jaime Negher-daCâmara de Vereadores sem
- bon (sem partido) disse que

que os nobres parlamentares moradores de áreas rurais estão
se atentem para a importância

.

pagando a energia elétrica
do documento para a cidade.

residencial, cuja tarifa é maisA letargia geral levou o

diretor da Casa, Ruy Les- cara. Segundo ele, a central da
Celesc, em Florianópolis,smann, a comunicar os

vereadores sobre o prazo para orientou os consumidores a

a apresentação de emendas _
fazerem o recadastramento na

13 de abril.
.

agência local.

Tarifa Coligação
Dirigentes do PPS de Gua

ramirim rebateram a !l0ta pu
blicada neste espaço sobre a

aliança do partido com o

PSDB nas eleições de 2008.
Informaram que, em virtude
do compromisso entre PFL e

Pp, pode ser formada a

coligação PPS/PMDB/PSDB.
"Essa aliança é viável", avisam.

- �

Lideranças da região
avaliam medida doTSÊ\.
A decisão do TSE de democrático do· que é
estabelecer a fidelidade oposição e situação. E, çQm.r
partidária para os cargos isso, torna o quadro prin�JÍ'!
elegíveis no país repercutiu palmente nos legislaitiV9ffl
entre as lideranças políticas mais indep�ndent�, vist9, c-1't'fc•do Vale do Itapocu. A mai- o Executivo perde a ttl;
oria é favorável àmedida, co- fluência absurda que temhój�
mo o presidente do PFL de de "formar" a base depois,daf
Guaramirim, Valério Verbi- eleição", avaliou. .;;, 19V

nem, para quem "já era em Mais ponderado, o prdei�'(f,J
tempo o mandato pertencer de Corupá, Conrado Mülle!)
ao partido". (PP),. evitou se PQs,�C;iq�%

"Quando se vota num contra ou a favorda tn���%�1candidato é porque tem por considerar o assufífó
afinidade com a sigla que ele "conflitante". "Émuito dtfl8<J
.representa. E se depois de opínar rsobre estas �egd�
eleito o político muda de quando impostas. Pertençorã
partido, o eleitor se sente um partido há anos, mas

traído. Tem aqueles que muitas. vezes' já me ddljl;
tomam posse e já mudam de vontade de trocar, por ;vári9��
sigla, muitas vezes com uma motivos ..Porque o Pilrtid? h�t3
ideologia totalmente dife- dá respaldo,' porque os

rente do partido pelo qual foi candidatos não s�' ele�eM.B�
eleito, daquilo que pregou em aí ficamos sem represeritan't&
campanha", comentou. na Câmara e Assemblét>:\í�

Vereador por Jaraguá do que, por sua vez, dificulta
Sul no quartomandato, todos conseguir emendas", revelçad
pelo PMDB, Pedro Garcia ParaMüller, o parlamen,trit
compartilha da mesma deve "respaldar a sigla e sl#\§
opinião de Verbinem. Acre- deliberações, Mas, POLP4tw
dita que a decisão "vai trazer lado, exigir de votar ,de
mais respeito e confiança ao acordo com o partido sob1l
eleitor" que, lembra, "vota dos os aspectos é corifli
primeiro na sigla, depois no tante". O prefeito tambJcandidato". "E lógico que ao condena um �ereador de�. '.sair do partido, o 'político eleger e PWa e simplesme

.

deve perder o mandato". mudar deIegenda. Entre-
Partidos commenor repre- ,ta,nto,.lémbr�.d� "outros que

sentação também aprovam a
' ;mudãram t'fiieram Uma nova

de.cisâo , considetada., um.., .composição, ,e _qlle hQie�,�
avanço pelo coordenador dão sustentação ..Fupda[; mp.·
regional do PSB, Emerson novo partido é Uma atittirn:
Gonçalves. "Lembro que no que faz parte da: :Sodeââ�
ano passado tanto se falou da democrátka", disse, �
cláusula de barreira e ela foi referência aos vereadores
novamente derrubada, mas se Bemadete Hillbtech;e't&8rü
esta decisão do TSE for Twardowski, .que saíràffi.';db
mantida vai disciplinar o jogo PMDB para fundar o PPSi£q

'" ".:,' " gh

Ameaça .1
o vereador Dieter Janssen (PP) não descarta a possíbílídade
pedir a instalação de CE,I (Co�issão Especial de. Il(-�u�r\\�do Asfalto caso a Prefeitura nao responda, em 30' éhai,'l
solicitação feita para que fiscalize as obras de �avih:l;�?s::r�Dexecutadas pela Engepasa e as em execução. Do jeito q�
está não pode ficar. É preciso dar uma satisfação à população",
discursou, adiantando que pode inclusive. recorr�:, fiH
Ministério Público. " ,,123

Bom começo
' ...

'.'
7 It:

A decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de que 'g�
"

.. ,.' '!,.qmandatos de deputados estaduais, federais e vereado�1J
pertencem aos partidos ou às coligações e não aos candiq_��PJ
eleitos é o primeiro passo para a criação da fidelidade part,idág?r
Também põe um freio no troca-troca de ocasião-em ql.f��9f
eleitos buscam aconchego nas hostes governamentais. .,,' -:13

r;2
'MInvestimentos

Dos R$ 130,5 bilhões previstos no PAC (progra��.)9J
Aceleração do Crescimento) para investimentos �m

projetos no Sudeste nos próximos quatros anos, R$ -8Ó�8
. .! \

bilhões serão aplicados na infra-estrutura energética. (;?p
outros R$ 49,7 bilhões serão investidos na redução 9r?
déficit habitacional e urbanização de favelas, na ampliaç:�C(
dos serviços de saneamento, bem como no setor çlr
transportes com melhoria das estradas, .modernização P.f
portos, ferrovias e aeroportos.
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I. OCUPAÇÃO: DEPÓSITO ERA UTILIZADO PARA GUARDAR TAMBORES E EMBALAGENS PLÁSTICAS

I' Galpão de indústria química
pega fogo no meio da madrugada
Incêndio na Dipil
foi controlado pelos
bombeiros cerca de
:r-

If. 30. minutos depois

- .K�LLY ERDMANN
MASSARANDUBA
"

Um incêndio no depósito
da Indústria Química Dipil,
instalada às margens da SC-
416, em Massaranduba,
destruiu o depósito da em

presa. O fogo foi percebido
no início da madrugada de
ontem pelos empregados e

moradores próximos. Eles
avisaram o Corpo de Bom
beiros da cidade, que
trabalhou no local por quase
duas horas, entre desloca
mento, combate efetivo e

retorno à corporação.
Conforme Jusamir Sch

midt, vizinho da fábrica, as

chamas o fizeram acordar lo
go depois da meia-noite.
"Ouvi os estouros e fui ver

,_

-õ que estava acontecendo,
Os bombeiros ainda não

tinham vindo", explicou,
lembrando ter �ido apenas
um susto repentino.

Quando a equipe de
combate a incêndios chegou
à Dipil, se deparou com o

galpão de madeira, de cerca
de 75 metros quadrados de
área, tomado pelas chamas.
Para tentar ganhar tempo, os
funcionários do turno .da
noite já tentavam amenizar

PIERO RAGAZZI/OCP

Prédio de madeira ficou danificado por causa das chamas e vai ter que ser demolido, segundo bombeiro
o fogo. Pouco adiantou para
salvar a construção. Mas, o
esforço serviu para garantir
que o restante da indústria
não fosse atingido.

Segundo o bombeiro
Paulo Ricardo do Couto, o
galpão vai ter que ser des
montado porque está com as

estruturas totalmente com

prometidas. Dentro, sq,bra
ram apenas alguns tambores
vazios. As embalagens
plásticas usadas pela em-

presa e armazenadas no

depósito também sofreram

destruição.
No total, a corporação

enviou cinco homens ao

local e gastou em torno de
nove mil litros de água na

ação. O trabalho mais in

tenso de combate durou 30
minutos. Bombeiros de
J araguá do Sul e Guara
mirim se deslocaram até a

SC-416 só que não

precisaram trabalhar na

ocorrência.
A reportagem do O

Correio do Povo procurou os

responsáveis pela Indústria
Química Dipil, para falar
sobre o incêndio. Porém, até
o fechamento desta edição
nenhum contato teve

retorno. A causa do fogo e

os prejuízos estimados
também não foram divul

gados. Ontem '05 funcio
nários da empresa traba
lham normalmente.

O CORREIO DO POVO

Entidade assistencial
precisa de doações

ouvindo os segmentos so

ciais". "O trabalho de alcan

çar os anseios e necessidades
da comunidade será penna
nente", garantiu.

Brôer ing agradeceu o

apoio e o contato feito com

,

I,

prestar à comunidade. Vale .

lembrar que as estantes � I

podem ser de madeira ou
-

metal e de qualquer tama
nho, porém conservadas.
A Cozinha Comunitária

·1
"

"

também atua ria valorização
,�dos moradores e no combate

à desnutrição naquela loca- <,

lidade. Todos os dias serve
.J

refeições às crianças e ainda o

I�" l

mantém uma escola de cos-
"

- . I

tura, que se propoe a capaCl-
tar mulheres para o mercado

t )

de trabalho. G

Os interessados em auxi- "

liar a entidade, considerada 1

de utilidade pública muni- :q

cipal, podem entrar em con-
,t

tato pelo telefone (47) 3456- .

1084. Ela fica naJosé Alberto
dos Santos, 977, Bairro São I'

Cristóvão. (KE)
JUVAN NETO _

Biblioteca não tem estantes e livros ficam sobre mesas .o

pinturas em tábuas cedidas
pelo pai. Quando foi morar
em Campo Grande, Mato
Grosso do Sul, decidiu
aprender a fazer o mesmo em
tecidos. Cinco anos mais

tarde, na volta à terra natal,
resolveu ir atrás do objetivo
principal: descobrir os

segredos da técnica do óleo
em tela.

O resultado pode, agora,
ser visto no hall de exposições
do Centro Cultural, instalado
junto à Secretaria Municipal
de Educação, na Rua Jorge
Lacerda, 85, Centro da
cidade. A mostra fica à

disposição dos visitantes até

30 abril, das 8h às 12h e das
14h às 18h. Nas segundas e

quartas-feiras o horário é

estendido até às 21h. (KE)

No próximo dia 9 de abril,
o tenente-coronel César
Roberto Nedochetko assume

o comando do 14º Batalhão
de Polícia Militar. Ele irá

substituir o também tenente

coronel Ricardo Alcebíades

Brôering, que deixa o posto,
no qual ficou durante 3,5
anos, para assumir a diretoria
de Ensino e Instrução, em
Florianópolis. A solenidade
de transmissão de comando
está prevista para as 16 horas,
no quartel da PM, Vila
Lenzi.

Os últimos trabalhos de
Nedochetko foram no Co
mando Regional de Joinville
e em Chapecó, onde foi sub
comandante. Ele pretende dar
continuidade ao trabalho
desenvolvido por Brõering.

BARRA VELHA

Quem possui estantes
usadas em casa ou em escri

tórios, quer se desfazer delas
e ainda ajudar outras pessoas
tem uma boa oportunidade. É
que a Cozinha Comunitária
lolanda Brugnago, instalada
no Morro do Colchão, em

Barra Velha, precisa de doa

ções para colocar o projeto de
uma biblioteca pública em

funcionamento.
Para isto acontecer só

faltam as estantes, já que os
_

/

livros necessários estão guar-
dados sobre mesas em um dos

pavilhões da instituição.
Quando a entidade conseguir
os equipamentos, pretende
catalogar as obras literárias e

de pesquisa para então em-

Exposição abre espaço Jaraguá do Sul terá novo tenente coronel
a obras de artista local, JARAGUÁDOSUL

CORUPÁ
.

""'. O Centro Cultural Hansa
.

Humboldt recebe, a partir de
hoje, a exposição "Flores e

Paisagens", da artista plástica
Romi Oelke. São cerca de 20
trabalhos feitos em óleo sobre
tela, inspirados, principal
mente, em imagens de áreas
rurais de Corupá e flores
diversas.
A mostra é a primeira

exclusiva ,da pintora de 44
anos, que já havia apresen
tado as obras junto com arte

sãos durante edições passadas
da Bananenfest. "É a reali

zação de um sonho", confes
sou emocionada.

Ela começou a se interessar

pela arte quando ainda era

críança e por muitos anos fez

Ricardo Alcebíades Brbering deixa o comando da PM de Jaraguá do Sul ao colega César RobertoNedochetko JI

Iii

"Os números e constatações
confirmam o bom trabalho
feito na instituição", justifica.

Segundo Nedochetko, a

tarefa posterior será "evoluir
os processos e melhorar a

prática da corporação, sempre

a comunidade. Para ele, a 'f

Polí-ciaMilitar é o espelho da
sociedade e o trabalho é <)
desenvolvido de acordo com' ,.
o seu comportamento. "Foi '1

um trabalho produtivo e me

sinto enaltecido", declara.
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ECHADO: ESPAÇO DEVERIA ATENDER CERCA DE 60 CRIANÇAS DO BAIRRO BOA VISTA

reíeítnra deve bancar reforma de imóvel
()1 rojeto prevê custo

,

8�e R$ 100 mil para
;uque casa doada pelo
jf) otary vire creche

O Rotary Club decidiu

âo a�sumir o projeto de
,!, �dequação do imóvel no
': airro Boa Vista, doado à

,) refeitura em julho do ano

�ri passadd para abertura de
llil uma creche. A casa deveria

I, atender cerca de 60 crianças
'1 a partir desse ano, mas está

:'� echada porque a reforma
li ainda não foi realizada.

O projeto, orçado pela
�;'

.

refeitura em R$ 100 mil, foi
r;, apresentado pela secretaria

'l' de Educação ao Rotary na

-í� emana passada. Coube à en
'J idade decidir se aceitava

;''' assumir a reforma e buscar os '

. ':J recursos ou se a adrninis
"\ tração municipal deveria

bancar o investimento. "Se

assumíssemos, passaríamos
duas gestões nos dedicando
somente a Prefeitura e não

conseguiríamos ajudar outras
entidades", justificou o presi
dente da entidade, Ariovaldo
Xavier. Além de entregar o

imóvel, o Rotary também
doou na época R$ 32 mil à

administração para adequa
ção do espaço.

Agora, a entidade colo
cou-se à disposição da
Prefeitura para conseguir
parceiros e reduzir o custo do

projeto. Xavier acredita que,
com a colaboração dos

profissionais que apóiam o

Rotary, seria possível reformar
o imóvel por R$ 60mil. Entre

,

as melhorias previstas está a

ampliação da área, cons
trução demuro, instalação de
playground, jardinagem, en
tre outros serviços .

O Rotary também ques
tiona a demora para o espaço

funcionar, já que a casa foi

entregue há oito meses. "É
com pesar que constatamos

que a instalação de uma

creche noMorro da Boa Vista
não é uma das prioridades da
secretaria de Educação",
lamentou. A entidade com

prou o imóvel por R$ 45 mil,
arrecadados pela entidade

por meio de eventos como a

Feira da Ponta de Estoque,
Almoço das Nações e Baile
Rotariano. O terreno foi

adquirido pela Prefeitura
através de permuta.

O secretário de Edu

cação, Anésio Alexandre,
não foi localizado e não

retornou as ligações do
celular. Na semana passada,
Alexandre informou que a as

obras de adequação no imóvel.
devem começar em junho e

terminar em meados de
dezembro. Atualmente, 1.800
crianças esperam por vaga nas

23 creches do município.

íor

Casa doada pelo Rotary há oito meses está vazia; perspectiva é de que Boa
.rrrr

ib
I Richard Rasmussen do programa 'Selvagem
ao Extremo' conhece projetos do Rã-Bugio

/

O apresentador do quadro
..� "Selvagem ao extremo",
I. exibido no programa "Domin
o go Espetacular" da Rede
''l. ecord, Richard Rasmussen,
17, stá no município para co

.,-ll ahecer o Instituto Rã-Bugio, .

�l Ie Guaramirim. Ele chegou
segunda-feira para

o conhecer os projetos de
)'1 preservação da entidade e vai

'jl embora hoje, depois de
!; participar de uma atividade
,f, educativa com estudantes na
If] rodoviária de Jaraguá do Sul

- onde a entidade tem um

lO escritório.

Richard soube do Rã
Jl Bugio ao pesquisar sobre
'/1 institutos ambientais e se

in interessou pelos programas de
1;_ reservação de anfíbios

esenvolvidos. O animal que
,I, mais chamou a atenção dele
I) foi a Rã-Macaco ou Fila
:J medusa, por ser uma espécie
i difícil de ser encontrada
�)l devido à poluição das águas

e o calor. Mas o que mais

encantou o apresentador foi
li uma barata que ele viu no

JI instituto. "Nunca vi igual",
'J afirmou.

O Domingo Espetacular
)1 deve exibir as cenas gravadas
, no Rã-Bugio dentro de um
'1 mês. Em seguida, o "Selvagem
,I ao extremo" vai mostrar à

l' prática do mergulho ecoló-

gico em Bombinhas e as bele
zas naturais da Serra do

Tabuleiro, em Florianópolis.
Saindo de Jaraguá do Sul,
Richard parte para Penha -

onde vai conhecer o Beta
Carrero World - e segue

depois para Bombinhas e a

capital.
, Esta é a segunda vez qU,e

o especialista em animais vem

paraSanta Catarina. A últi
ma vez que ele esteve no

Estado foi há dois anos, ao

gravar matéria em Garopava
sobre as baleias francas. Sobre
a preferência pot anfíbios,
répteis e insetos, Richard diz

esses animais o encantam por
terem "cores e formas estra

nhas" e por serem pouco valo- .

rizados pelos seres humanos.
PERFIL Richard

Rasmussen tem 37 anos, é

biólogo formado pela
Universidade do Ibirapuera
(São Paulo) e apresenta o

.1'Selvagem ao extremo", há
três anos. Viveu a infância
numa chácara em São

Roque, interior de São Paulo,
onde aprendeu a amar e

respeitar os bichos. Ele, que
trabalhou por dez anos com

administração e contabi

lidade, passou a dedicar-se

aos animais quando abriu um
criadouro conservacionista -

que recebe bichos apre
endidos pelo Ibama (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente
e Recursos Naturais Reno

váveis). O trabalho despertou
interesse de progralnas

televisivos, entre eles o

Domingo Espetacular. Richar
d é casado tom Sabrina, mora
numa chácara em Cotia (SP)
e tem como animais de

"estimação" umajibóia de 1,2
metros, cachorro, ratão do

. banhado e casais de antas,

capivaras, quatis e emas.

(DZ)

"g
,�n
!,_,J

Para alcançar a
vitória, é preciso,
antes de tudo,
acreditar nela.

li)

COLÉGIO
ARISTA

SÃO Luís

r }[t*******
*****

Aulas para a vida.
'Valores para sempre.

www.marista.org.br
47 - 33710313
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_"
r.r

'_ t

-.'fl._)

LEIA O MUNDO Se o seu mundo é saber tudo o que
acontece no globo, então seu jornal é , )

o Correio do Povo,

Ele traz resumos cos principals e mais

marcantes fatos mundiais, ou' seja, o
mundo que Interessa a você,

,
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Palco Giratório Sesc

No dia 4 de abril, acon
tece o primeiro espetáculo
do Paleo Giratório do Sese
em Jaraguá do Sul. Será a

peça teatral ''Aperitivos'', de
direção de Márcio Mata

nna, apresentada pela Pausa
Cia. de Teatro do Paraná. O
texto é inédito no Brasil.
Mark Harvey Levine, autor
americano conhecido por
excelentes comédias, tra
balha com personagens

extremamente humanos e

situações hilárias e absurdas.
O autor reuniu um estilo

ágil, inteligente, popular e

atual. Os textos revelam um

senso de humor perspicaz. O
espetáculo é para público
adulto e tem 80minutos. Os

ingressos estão a venda no

Sesc ou na hora da peça, ao
custo de R$lO ou R$5. O
Paleo Giratório será na Scar,
às 20 horas.

Cursos
Prominp prorroga inscrições para cursos de nível

técnico e superior. A nova data é amanhã, sexta-feira.
Os interessados devem realizar a inscrição através do
.site do programa: www.prominp.com.br. A taxa de

inscrição é de R$ 32,00 para inspetores e R$ 48,00 para
nível superior. Vale lembrar que a inscrição só será

confirmada após o pagamento da taxa. Nesta etapa de

seleção, o Prominp está oferecendo 2.791 vagas em 43

categorias de nível superior e 2.649 vagas em 27

categorias profissionais de inspetores, chegando a um

total de 5.440 vagas em 17 cidades do país.

Doações
As famílias do bairro Jaraguá 84, jaraguá 99, Santo

Antônio, Chico de Paulo, TifaMomos e EstradaNova;
vítimas das chuvas dodomingo ànoite, receberão ajuda
por meio de uma campanha anunciada pela Prefeitura.
Os Bombeiros receberam cerca de 20 ocorrências

relacionadas à inundações, destelhamentos e queda
de árvores. ASecretaria de Desenvolvimento Social
e da Família de Jaraguá do Sul está recebendo doações
de alimentos, roupas e, sobretudomóveis. Os telefones
para contato são 03372-8105, 3372-8110 e 3372-
8102, na secretaria.

redacao@ocorrelo.dopovo.com.br

Concurso
As inscrições para Con

curso Público do IBGE

(-Ins ti tu to Bras ileiro de

Geografia e Estatística)
abrem amanhã e vão até o

dia 13 de abril. E podem ser

feitas no endereço: www.

cesgranrio.org.br ou em

agências dos Correios. No
formulário os candidatos
devem indicar aonde dese

jam trabalhar.

Reunião
N a noite de ontem o

.Comdec (Conselho Mu

nicipal de Defesa Civil)
reuniu seus voluntários

para realizar o reca

dastramento e cadastra
mento de novos volun
tários _e também rece

beram informações sobre
o trabalho que compete
da Comdec. Para mais

informações sobre os

voluntários o telefone é o

3372-8218.

Doação
A família de EmiVoltolini,

.

informa que estão precisando
de doação ou empréstimo de
uma cadeira de rodas e uma

cadeira parabanho. Emi tem
68 anos e é portadora de

. Alzheimer e precisa de um

pouco mais de conforto.

Informações no telefone

3371-8577 e 8419-0013 com
Fabiane.

Bolsa Atleta
Termina sábado o prazo

para que os atletas sem

patrocínio se inscrevam para
concorrer à Bolsa Atleta, do
Governo Federal. O auxílio
tem o objetivo de estimular
emelhorar os resultados dos

esportistas e garantir a

manutenção mensal para
treinos e competições. As
exigências para concorrer a
uma bolsa são ter idade entre
12 e 14 anos, estar matri

culado na escola, estar

vinculado à entidade de

prática desportiva; ter

participado de competições
em 2006 e ter filiação em

entidade esportiva. Outro
quesito é não possuir
qualquer tipo de patrocínio
O valor mensal da bolsa é

de R$300. As inscrições
podem ser feitas no ende

reço: www.esporte.gov.br/
bolsa atleta

Comunicação Oral
A Acijs oferece curso de Comunicação Oral para

gerentes, secretárias, profissionais de telemarketing,
vendedores, comunicadores, profissionais autônomos,
educadores e demais pessoas interessadas. O curso será

.

ministrado pela fonoaudiólogaNancy Yoshii, que tem corn
especialização em voz e em Linguagem. O curso acontece

nos dias 9, 11 e 13 de abril. O custo é de R$ 240,00 para
associados e de R$ 290,00 para não associados e inclui
material didático, coffee break e certificado. Informações
e inscrições no setor de Capacitação Empresarial, pelo
3275-7059 ou no e-mail capacitacaoZtg'acijs.com.br

POLICIAL

Tráfico
Também na terça-feira, »

por volta de 18 horas, }
foi denunciada a polícia [�
que algumas pessoas fe

estariam vendendo

drogas, na rua

Presidente Epitácio
Pessoa, centro de

Jaraguá do Sul. As

guarnições se
.

deslocaram até o local

e,_,abordaram de duas :

mulheres e um homem, .

onde uma das muheres,
engoliu a droga,

.

sobrando apenas uma .�

pedra de crack, os
agentes foram
encaminhados à

delegacia de polícia
para providências.

Coelho
DIVULGAÇÃO

Na próxima segunda-feira, a

FundaçãoCultural pormeio da
Biblioteca Pública Rui Barbosa
estará realizando a "Toca do
Coelho". A semana que ante

cede a páscoa; a "Toca do Coe
lho" trará a visita de um coe

lhinho de verdade. Tambémde

segunda-feira, será feito o

lançamento dadecoraçãoPascal.

Serviço de Telefonia Fixa - Metas de Universalização
SANTA CATARINA

Brasilia, março de 2007

A Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina, concessionana do Serviço de Telefonia Fixa, no Estado de Santa Catarina, torna público, para os devidos f

fins, as obrigações de universalização e continuidade a serem cumpridas ao longo do ano de 2007, de acordo com o seu Contrato de Concessão e o �
Plano Geral de Metas para a universalização do STFC - PGMU, aprovado pelo Decreto n.' 4.769, de 27.06.2003, conforme segue: �

�
A) METAS DE ACESSOS INDtVIDUAtS,

Meta: Em todas as localidades com mais de 300 habitantes, a Brasil Telecom S.A. - Filial Santa Catarina deve implantar o Serviço de Telefonia Fixa,
com linhas individuais das classes residencial, não residencial e tronco. (Art. 4', Inc. I)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve atender às solicitações
de acesso individual no prazo máximo de 7 dias. (Art. 4', Inc. II). .!:i
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas índividuais. a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve priorizar e atender. no ;
prazo máximo de 7 dias, as solicitações ele linha individual dos estabelecimentos de ensino regular, das instituições de saúde, estabelecimentos de

-

segurança pública, bibliotecas, museus públicos, órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público e de Defesa do Consumidor.J(Art. �,', Inc. I e § Únieo\ O
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individueis, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve podsibilitar a utilização

•

gratuita do Serviço Telefõnico Fixo Comutado para comunicação com serviços de emergência existentes para a localidade. (Art. 5', Inc. II) Í\
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve disponibilizar e atender c

'

no prazo máximo de 7 dias às solicitações de linha individual dos estabelecimentos de ensino regular. das instituições de saúde, estabelecimentos "I
de segurança pública, bibliotecas, museus públicos, órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público e de Defesa do Consumidor, para comunicação por _.

I

meio de voz ou da transrntssêo de outros sinais e a conexão a provedores de acesso, a serviços internet, mediante utilizaçã? do próprio Serviço de
t1i

Telefonia Fixa ou deste como suporte a acesso a outros serviços. (Art. So, Inc. III e § Unico) , !

Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuals, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve assegurar condições de
acesso ao serviço para portadores de necessidades especiais sejam de locomoção, visuais, auditivas e da fala, que disponham da aparelhagem
adequada à sua utilização, tornando disponlvel centro de atendimento para intermediação da comunicação. (Art. 6', inc. I) ! !
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com .hnhes individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve atender. no prazo -:.
máximo de 7 dias, as solicitações de linha individual que assegurem as condições de acesso ao serviço para portadores de necessidades especiais .A
sejam de locomoção, visuais, auditivas e da laia, que disponham da aparelhagem adequada à sua utilizaçM. (Art. 6°, Inc. il)

.

B) METAS DE ACESSOS COlETIVOS

Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas índlvíduals, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve ativar Telefones::li
Públicos, por Setor do PGO, em quantidades que correspondam a uma densidade Igualou superior a 6 Telefones Públicos por grupo de um 1000
habitantes. (Art. 7') :.

Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve ativar Telefones Públicos, de forma que, em ,,'

toda localidade, Inclusive nas áreas de urbanizaçao precária, existam, dlstrlbuldos territorlalmente ele maneira uniforme, pelo menos 3 Telefones j.

Públicos por grupo de UITl 1000 habitantes. (Art. 7', § Único)
.

"

Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas lndlvtduais, a Brasil Telecom SA - Filiei Santa Catarina deve assegurar a

disponibilidade de acesso a Telefone Público, à distância rnaxrna de 300 metros, de qualquer ponte dentro dos limites da localidade. (Art. 8')
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuais, a Brasil Telecom SA - Filial'S�nta Catarina deve disponibilizar do total

de Telefones Públicos em serviço, no minima SO% em locais acessivels ao público; 2� horas por dia, com capacidade para originar e receber chamadas n

locals e interurbanas nacionais (longa dlstãncia nacional), sendo que, pelo menos, metade destes deverá, adicionalmente, ter capacidade de originar p'
e receber chamadas interurbanas internacionais (longa distância internacional). (Art. g', § 1') -

Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas lndívtduals. os Telefones Públicos devem permitir a Identificação visual pelo n.
usuário quanto à capacidade para originar e receber chamadas locais e interurbanas nacionais e internacionais (longa distância nacional e

internacional). (Art. 8', §2')' í'U

, Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas lndíviduais, os Telefones Públicos devem dispor de informações relativas a códigos ., 1
de serviços públicos de emergência e de utilidade pública, nos termos da regulamentação. (Art. go, § 3')

-

Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuals, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve atender, no prazo
-

máximo de 7 dias, às solicitações de ativação de Telefones Públicos nos estabelecimentos de ensino regular, nas instituições de saúde, ,_
estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, órgãos do Poder Judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos de .Defesa·�
do Consumidor, de acordo com os critérios estabelecidos na regulamentaçãO. (Art. 9', § Único)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve assegurar que pelo
menos 2% dos Telefones Públicos sejam adaptados para cada tipo de portador de necessidades especiais, seja visual, auditiva, da fala e de

locomoção, mediante solicitação dos interessados, observados os critérios estabelecidos na regulamentação, inclusive quanto a sua localização e

destinação, no prazo máximo de 7 dias. (Art. 10, § ÚniCO) '�l
Meta: Em localidades com mais de 100 habitantes, onde o Serviço de Telefonia Fixa não estiver disponfvel, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina

deve instalar pelo menos um Telefone Público, em local acessfvel ao público, 24 horas por dia, com capacidade para originar e receber chamadas 01'
interurbanas e internacionais (longa distância nacional e internacional), desde que estejarn situadas, em "linha reta" (distância geodésica), à distãncia",
igualou inferior a 30 quilõrnetros de outra localidade atendida com linhas individuais. Não se incluem nessa obrigação as localidades situadas, em
"linha reta" (distância geodésica), à distância superior a 30 quílornetros de outra localidade atendida corn unhas individuais e ainda aquelas situadas
em regiões remotas ou de fronteira. (Art. 11, § l' e § 2')
Meta: Em todas as localidades já atendidas somente com Telefones Públicos� a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve dispor de pelo menos

um Telefone Público, instalado em local acessível ao público, 24 horas par dia, com capacidade para originar e receber chamadas interurbanas (longa
distância nacional e internacional). (Art. 12)

r

C) METAS' DE ACESSOS INDIVIDUAIS CLASSE ESPECIAL· AlCE

Meta: A Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve ofertar Acesso Individual Classe Especial - AlCE, para uso doméstico, nos termos da

Regulamentação, em todas as localidades com mais de 300.000 habitantes; até 30/06/2007, em todas as localidades com mais de 100.000

habitantes; e, até 30/12/2007, em todas as localidades com acesso individual, observando que o atendimento à solicitação de instalação deve r

ocorrer no prazo máximo de 30 dias, após a inscrição do assinante. (Art. 19)
"

ir
A Brasil Telecom SA .. Filial Santa Catarina informa a existência de outras metas de uníversallzaçao a serem cumpridas no 2' semestre de 2007, as

..

quais serão oportunamentedivulgadas.' "

A fntegra do texto referente ao Decreto n.' 4.769/2003, encontra-se disponível no site da ANATEl- www.anatel.gov.br

¥

IA.�.�
BrasilTelecom
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FUTEBOL AMERICANO: CAMPEONATO TERÁ UM PARTICIPANTE A MAIS E COMEÇA EM ABRIL
PIERO RAGAZZI/OCP

�quiPe do Jaraguá Breakers treina todos os sábados, no campo do Botafogo, na Barra do Rio Cerro

Jaraguã Breakers quer apoio
,

para disputar o Catarinense
•

Equipe acredita que,
,

agora mais experiente,•

possa' buscar um

�elhor resultado
I
JULIMAR PIVATIO

F,JARAGUÁ DO SUL
,
,

i
; a time de futebol ame-

�icano do Jaraguá Breakers
se prepara para a estréia do

tampeonato Catarinense da
I

modalidade. no mês que
vem, contra o BrusqueAdmi
rals fora de casa. Como toda
:equipe amadora, os [aragua-
,

enses agora procuram apoio
para disputar a competição e

\acredita que, corn a expe-
\

nencia adquirida no ano

passado, possa fazer uma

campanha melhor. Além de

Jaraguá do Sul e Brusque; as
outras equipes são Caxias
Panzers (joinville), Floripa
Istepôs e Blumenau Riesen.
a atleta João Marcos de

Carvalho, um dos respon
sáveis pela equipe, já come

mora o resultado do primeiro
amistoso do ano, quando
empataram em 6x6 com o

Brusque. "No ano passado,
perdemos para eles por 34xO.
Hoje temos um time mais

forte, pois muita gente se

interessou em praticar o

esporte e estamos com mais

tempo de treino também",

EM SEARA

�Ingressos para
;jogo esgotaram

Punição reduzida
do lateral Maicon

" A cidade de Seara está em

19rande expectativa, no

;aguardo do primeiro confrontoI

.

entre Brasil x Equador. a jogo
jé hoje, às 18h15, e deverá
:movimentar boa parte desta
: simpática cidade. Nas ruas

i não se fala em outra coisa, a
: não ser neste confronto, que
�será disputado no ginásio
tCarecão. No primeiro dia de
::vendas os três mil e duzentos
bilhetes se esgotaram em

'poucas horas.
�

A comissão disciplinar da
Uefa decidiu ontem diminuir
,

a suspensão do lateral
brasileiroMaicon, de seis para
três' jogos. A decisão foi
anunciada após a reunião em

Nyon para julgar os recursos

apresentados por Valencia e

Inter de Milão con tra as

punições Impostas fi jogadores
que participuram d�\ I una bnga
no final de uma partida entre
as duas equipes na Copa dos
Campecx t

comentou. "Podemos até não
vencer o campeonato, mas

somos uma promessa", corn
pletou.
A equipe treina todo

sábado no campo do Botafogo
e, além disso, é uma das

responsáveis pela man.u

tenção do gramado. "A gente
corta a grama e varre sempre
antes dos jogos. Agora
queremos apoio para ajudar
tanto na manutenção da

equipe como do gramado",
comentou. Sem equipamento
profissional, os atletas se

contundem com mais

facilidade, mas ele, acredita

que isso não é empecilho.
"Quem está lá é porque

gosta. a futebol americano
é um esporte de contato

como os outros", afirmou. a
equipamento completo de

proteção, colete e capacete,
custa em média R$ 700 e

vem importado da Argen
tina. Para João, o favorito ao

título continua sendo o

Caxias Panzers, de [oinville,
formado por ex-atletas que
atuaram na Europa. "Conti
nuam como favoritos por
que não perderam ne-nhum .

jogo ainda", afirmou. Para
patrocinar o time ou se tiver

interesse em praticar o es

porte, só entrar em contato

com João, pelos telefones
3370-8939 e 9603A1673.
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Balanço da Rede Feminina de Combate ao Câncer
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2005 31/1212006

ATIVO 481A66,88 893.370,91
CIRCULANTE 61.512.15 415.971,95

Dlsponl",,1
.

8.608,41 13.936,55
Caixa Geral 76,19 334,19
Banco do Brasil 3.862,29 4.336,60
Banco do Brasil· Subvenção 2.069,81 9.226,92
Banco do Estado Santa Catarina 2.600,12 38,24

Apllcaç!!.. 50.153,45 ·397.121,11
Banco do Brasil 0.00 311.145,29
Banoo estado Santa Catarina 60,153.45 79.981,82

Outro. R••llz6v.lt 2.750,29 4.908,211
AdIantamentos 8 Empregados 2,150,29 4.908,29

PERMANENTE 419.954,73 477.398,96
Ativo Imobilizado 419.954,73 477.398,88

Terrenos 120.000,00 120.000,00
EdlflcaçOes 17U25,00 171.92.5,00
Veleulos 7.000,00 54.711,33
Máquinas 8 Equipamentos 1.500,00 2.319,00
M6vels II Utenslllos 98.417,24 102.056,14
Direito Uso Telefone 0,01 0,01
Instrumentos 0,D1 0,01
Computadores 8 Sistemas 21.112,47 26.381,47

PASSIVO 481.466,88 893.370,91
CIRCULANTE 8.387,88 5.369,49

Obrigações Socials e Trabalhistas 7.101.46 2.003,31
Ordenados a Salários a Pagar 1.964,31 0,00
Previdência Social a Recolher 1.534,79 422,17
FGTS a Re<:olher 515,48 103.11
Contribuição Sindical a Recolher 13,00 13,00

: Férias a Pagar 3.073,88 865,03

Oulras Obrigações 1.286,20 3.366,18
Cheq\les a Compensar 1.286.20 3.366,18

PATRIMÓNIO SOCIAL 473.079,22 888.001,42
Patrimônio 473.079,22 888.001,42

Patrimônio Social 473.079.,22 888.001,42

Jaraguâ do Sul, 31 de Dezembro de 2006.

DEMONSTRATIVO CONTAS RESULTADO 31/12/2005 31/12120oe

Receitas Correntes 195.023,56 598.136.65
Contribuições Espontâneas 54.742,89 108.662,85
Promoçõas 14.314,00 30.789,00
Receitas Financeiras Diversas 5.832,50 17.524.61
Subvenção Municipal 113.850,35 105.651,53
Receitas Diversas 157,44 409,00
Apenados Fórum 4.723.00 3.978.85
Promoção Camisetas 1.403.38 998,00
Descontos Obtidos 0,00 0,40
Bazar - Prod. Receita Federal 0,00 330.122.41

Despesas Correntes 143.294,27 183.214,45
Salários e Ordenados 36.974.73 46.035,40
Previdência Social 5.755,73' 12.525,24
FGTS 3.561,74 4.708,34
Décimo Terceiro Salário 3.288,82 4.486,45
'Férias 5.776,05 2.669,63
Roupas Profissionais/Fardas 87,40 0,00
Vale Transporte 1.616,40 1.040.40
Alimentação 2.040,75 2.199.00
Gás 69.90 37,80
Energia Elétrica' 3.222,33 3.536,29
Consumo de Agua 714,28 300,37
Telefone e Telex 4.405,77 4.813,46
Fretes 0.00 14,00
Viagens e Estadas 35,00 2.364,24
Despesas cf Veiculos 600,00 1.228,00
Material Educative 276,40 0,00
Despesa c/ Livraria 29,50 64040
Maleriais de Escritório 958,50 916,48
Medicamen1Ds • Ambulatório 226,30 0,00
Farrnácla- Compra de Medicamentos 3.759,82 4.262,29
Despesas cl Cesta Básica 3.540.61 4.040,85
Despesas Postais 85,64 121,30
Despesas cl Exames 3.836,00 5.245,00
Serviços de Terceiros 2.340,08 180,00
Despesas Diversas 4.706,79 1.442.33
Prêmios de Seguros Diversos 1.023,85 .2.348,09
Combustive!s e Lubrificantes 469,90 396,91
Malerial de Segurança 596,26 121,80

DEMONSTRATIVO CONTAS RESULTADO 31112/2005 31112/2006

CPMF 637,88 1.582,12
Bens de Valores lrreíevantes 2.446.40 595,16
Consertos e Reparos 921.88 464,40
Impostos e Taxas Diversas 963,36 854,37
Informatica 45,00 750,00
Despesas com Limpeza 1.196.04 1.329,52
Assfsténcia Contábil e Fiscal 2.573,94 2.844,80
Jutos de Mora 0,00 0,20
Mullas Diversas 1,90 0,00
Despesas Bancárias!Juros 535.64 485,16
Despesas cl Cartório 2,00 0,00
Contribuição Sindical 203,11 105,20

JManutenção de Mâq. Equips. 580.00 0,00
Despesas cl Ambulatório 5.801,66 5.621,88
Conservação de Edificaçlles 4.244,13 8.367,44
Material Impresso 1.017,00 515,00 IDespesas cl Promoções 1.549,94 5.943,16
PIS si Folha'

.

389,17 524,41
PróteselPerucaiSutla 891,00 0,00
Serviços Médicos 23.820,83 23.788,43
Imposto Predial e Territorial 149,32 317,38 IDespesas c/Internet 297,50 520,00

-

Despesas cl Mastec 2.158.42 3.856,50
Despesas cI Promoções Humanas 2.862,80 6.676,10
Despesas aazar- Prod. Receita Federal 0.00 12.875.15

DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERClcIO. 51.729,29 414.922,20

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 2006

Futuro de Ronaldinho Robinho se reapresenta
nas mãos do irmão depois de amistosos -

BARCELONA

a meia-atacante Ronal

dinho, do Barcelona, esclare
,

ceu ontem que o futuro está
nas mãos do seu irmão e

�

empresário, Roberto Assis; a
- atleta, que interessa aoMilan,
disse que' está concentrado
apenas em sells compromissos
dentro dt cumpo.' O diário
italíano Comere ..k llo Sport,
publicou ontem que ele c:.be:g'll
a um acerto com o Milan em

.lu: \� , c m li

AGÊNCIA CBf OIVULGAÇAO

1

Ronaldinho pode deixar o Barga

MADRI

a atacante Robinho
treinou ontem em separado no
RealMadrid. a ex-jogador do
Santos chegou ao centro de
treinamento do clube após o

trabalho do restante do grupo.
O também brasileiro Emerson
treinou no mesmo ritmo dos
demais. companheiros, após
treinar em separado na terça.
O ala Roberto Carlos, machu
cado, não joga domingo,
con tra o Celta. Rabinho S8 apresentou ontem no clubp
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PARADA DURA: TREINADOR PREVÊ DIFICULDADES CONTRA O PERIGOSO TIME DO GUARANI

I

I

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES/OCP

. .

Juveníus (do meia Andrade) e Guarani voltam a se enfrentar hoje em Palhoça; no turno, o Moleque Travesso venceu em casa por 3x1

Juventus busca a reabilitação
diante do Guarani em Palhoça
Treinador terá a

volta de Itamar,
Ivo e Fábio lopes, qu.e
estavam suspensos

JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

Depois da derrota em

casa para oMarcílio Dias, por
4x2, o Juventus enfrenta
hoje, às 20h30 em Palhoça, o
Guarani, buscando a reabi

litação no Campeonato Ca-

tarinense da Divisão Princi

pal. Com apenas três pontos
no returno, o [uventus ocupa
a décima colocação e precisa
vencer para continuar man

tendo o sonho de classifi
cação para a Série C. Para o
confronto de logo mais, o

técnico Ernesto Paulo terá o

retorno do zagueiro Itamar e
dos volantes Ivo e Fábio

Lopes, mas não terá o za

gueiro Luciano Sobrosa,
expulso no último domingo.

Uma dúvida do treinador
é o atacante Leandro. Com

um problema no tornozelo,
ele devedar lugar a Rodrigo
Paulista. Já o lateral-es
querdo Alexandre ainda
espera a liberação para poder
jogar e, se for liberado, entra
como titular. "Temos de tomar
todo o cuidado, mas este jogo
é mais do que decisivo", disse
o treinador, depois do treino
de ontem. Ele ainda amarga
a derrota para o time de

Itajaí. "É preciso ter mais

concentração para vencer o

jogo", afirmou.
Outra notícia boa é que o

volante Alex Albert foi
liberado pelo TJD para
jogar. Ele foi julgado pela
expulsão contra a Chape
coense, no dia 7 de março,
e pegou apenas um jogo, já
cumprido. A arbitragem da
partida de hoje será de
Paulo Henrique Bezerra,
auxiliado por Alci-des
Pazetto e Kléber Lúcio Gil,
todos de Florianópolis.
Depois do jogo de Palhoça,
o Juventus terá pela frente
o Joinville, no domingo em

Jaraguá do Sul.

O CORREIO DO POVO

• LINHA DE FUNDO por: Julimar Pivatta

Schroeder
o 140 Torneio Aberto de Futsal é um evento grandioso, em seu

contexto. Leva sempre um bom público ao Ginásio Alfredo Pasold.
Não é para menos. Os bons jogos chamam público e a promessa de

disputas até o último minuto também ajuda. Foi o que se pode ver na
semifinal de terça-feira e é o que se pode esperar da final desta
sexta-feira. Além disso, a competição é bem organizada. Difícil
mesmo só apontar o favorito ao título. Tanto Tio Patinhas/AS Têxtil e
Posto Cidade/Águia Negra TransportesNoga Vedabrás têm chances
de ficar com o título. Um bom programa para sexta-feira à noite.

Recuperação
Quem também acompanhou
a semifinal em Schroeder foi
o pivô Fio, da Malwee, que
ainda se recupera de uma

cirurgia no joelho. Junto com

Valdin e Jean, eles fazem
fisioterapia todos os dias
para se recuperarem das
lesões. Destes, apenas o

último viajará para Portugal,
para disputar o mundial.

Site
Falando em Mundial, o SITe da

competição já está no ar. Lá
você pode encontrar todas as

informações da competição,
plantei das equipes e notícias
atualizadas diariamente. Ao
consuttar a tabela dos jogos, é
bom lembrar do fuso horário,
que é de quatro horas a mais.
O SITe é www.intercontinental
cup.com.

Transferido
A partida entre Figueirense e

Metropolitano, que
aconteceria no domingo, foi
antecipada para o sábado, às
16h, a pedido do time da

Capital, mandante da partida.
Vale lembrar que o estatuto
do torcedor prevê que as

mudanças de local das
partidas devem ser

anunciadas 48 horas antes.

Copa SC '

A Copa Santa Catarina,
vencida pela Malwee no ano

passado, já ,está na segunda
fase. Começou no último dia 8
e segue até o dia 14 de abril.
Na Chave O, São Miguel do
Oeste é o líder com nove

pontos, três a mais que
Canoinhas. Na E, ACF/
Patrimonial tem sete e

Siderópolis temseis.

Técnico ucraniano é

suspenso na natação
MELBOURNE
A comissão disciplinar da

Federação Internacional de

Natação decidiu suspender
provisoriamente o técnico

- Mykhaylo Zubkov, 38 anos, de
toda atividade relacio-nada à

'

entidade ou suas federações.
O ucraniano agrediu a filha

Kateryna Zubkova na terça
feira, no Mundial de Esportes
Aquáticos de Melbourne,
Austrália.

As imagens da agressão
foram captadas por uma

câmera fixa 'de um canal

Carlos Alberto não
deve enfrentar o Fia
RIO DE JANEIRp ,

O meio-campo Carlos
Alberto desfalcará o time do
Fluminense que enfrentará,
hoje, o Flamengo, no Mara
canã, pela quarta rodada da

Taça Rio. O jogador continua
sentindo dores no quadril. O
jogador sentiu o problema no
quadril na quinta-feira da
semana passada, durante o

treinamento. Contra o

Madureira, sábado, ele atuou
sob efeito de medicamentos.

Optem Carlos Alberto

exercitou-se' no gramado,
correu e dando voltas em

torno do campo, mas apenas
comomedidas de fisioterapia.
O técnico Joel Santana ainda
não divulgou o substituto,
entretanto, o mais provável é
que o volante David seja o

escolhido, pois era a alter
nativa caso Carlos Alberto
não pudesse enfrentar o time
tricolor suburbano. No
clássico se encontrarão duas

equipes em busca de recu

peração. Ambas têm três

pontos neste segundo turno.

\
w

Carlos Alberto sentiu o quadril no treino da quinta-feira passada

australiano, na Rod Laver
Arena. A Fina já havia
retirado a credencial que
permitia a entrada de Zubkov
no local de competição e

decidiu pela suspensão
provisória, até que uma

decisão final seja tomada,
depois de analisar a defesa do
ucraniano. Além da punição
da,entidade, o pai também foi
punido pela polícia
australiana. Uma ordem

judicial o impede de se

. aproximar a menos de 200m
de Kateryna.
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IMIGRAÇÃO JÁ LEVOU
MAIS AFRICANOS AOS
ESTADOS UNIDOS DO
QUE A ESCRAVIDÃO' ® 83

CONSUMIDOR BRASILEIRO
SE PREOCUPA MAIS COM
O PRAZO DO QUE COM OS
JUROS, REVELA PESQUISA

81

MELHOR RESULTADO NO NORDESTE

Oito milhões ascenderam economicamente em 2006
Mas, as classes A e B
tiveram queda em

torno de 18%. Gastos
com combustível, lV
e telefone, consomem
'44% da renda do topo

RIO DE JANEIRO

Cerca de oitomilhões de
brasileiros ascenderam para
estratos da população com

maior renda entre 2005 e

2006. A conclusão é da

pesquisa O Observador

, 2007, feita pela financeira
francesa Cetelem em par
ceria com o instituto de pes
quisas Ipsos Public Affairs:
foram ouvidas 1.200 famí
lias de 70 cidades brasileiras

no fim de 2006. " ting e Desenvolvimento da
De acordo com a Cetelem, Franck Vignard

sondagem, as camadas D e Rosez, segundo o portal
E reuniam 84,8 milhões de Estadão.

pessoas em 2006, equiva- Segundo a pesquisa,
lente a 46% da população 2006 foi o primeiro ano em

do país; um ano antes, esse que sobrou dinheiro no

contingente era de 92,9 bolso do brasileiro de baixa
milhões de pessoas, ou renda ao final do mês.

cerca de 51% dos brasi- Depois de pagar todas as

leiros. Já a classe C engor- despesas, as famílias das
dou no período: ela reunia classes D e E acumularam

62,7 milhões habitantes em emmédia 2,49 reais no fim
2005 e passou a abrigar 66,7 do mês. Apesar de aparen-
milhões de brasileiros. O temente insignificante, o

topo da pirâmide, isto é, as saldo indica o começo de
classes A e B, receberam uma virada no poder de
nesse período 6,3 milhões compra da baixa tenda. I

de pessoas. Um ano antes, essas

"2006 foi um ano mesmas famílias chegavam
extremamente bom para as ao fim do mês devendo
classes menos favorecidas", 16,56 reais. Também nesse

afirma o diretor de Marke- período, a situação melho-

rou para a classe C.A renda
familiar passou de 122,34
reais em 2005 para 191,41
reais em 2006 - um ganho
de 56%.0 grande destaque
da pesquisa é o Nordeste,
que reúne 25% dos
brasileiros. Foi a região do

país que registrou o maior

crescimento da renda
média familiar disponível.
A alta foi 38%.

Do outro lado da pirâ
mide, as classes A e B

tiveram queda de renda em
tomo de 18% no período:
631,79 para 518,29 reais. \

Além disso, gastos que não
são essenciais, como

combustível, telefone, TV
por assinatura, entre outros,
consomem 44% da renda
dos mais ricos;

CÉSAR JUNKES/OCP

MYRIAO BlANC. NA'CQi,.."IiA DA
COLôNIA MyRIAD BLANC

+ R$14,90 oBoticário'-
.,t)�., ��\t... 8ATOM

MYRIAD SLANC

Mandato pertence ao partido, decide TSE
BRASíLIA

"Não pode haver perda de
.

mandato se o candidato eleito
troca de partido, por-que essa

penalidade não está prevista
nem na Constituição Federal
nem em normas infracons
titucionais". Esse foi o voto do
ministro Marcelo Ribeiro, do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), o último a se manifes-

.
tat e o único a divergir na
resposta a consulta formulada

pelo Partido da Frente Liberal
(PFL) sobre a ocupação de.
vaga obtida pelo sistema elei
toral proporcional (para eleger
deputados fede-rais, estaduais
e distritais, e vereadores), nos
casos em que o titular da vaga

.

troca de partido.
Por seis votos a um, o TSE

decidiu na noite de' terça
feira, que o mandato perten
ce ao partido político ou à

coligação. Na prática, isso

AGÊNCIA BRASIL

Marco Aurélio defendeu punição
sígnífíca que, se trocar de

partido, um vereador, deputa
do estadual ou federal perde
rá o mandato - que perma
necerá em posse da legenda
pela qual o parlamentar foi
eleito.Amedida pode acabar
com o chamado troca-troca

de partidos e estabelecer a

fidelidade partidária.
O ministro Marco

Aurélio, que concordou com
o relator, defendeu que as

normas existentes autorizam

o partido político a estabe
lecer medidas disciplinares e

penalidades, caso o parla
mentar não acompanhe, em
atitudes ou no voto, as dire
trizes da legenda.

N a consulta, enca

minhada no dia 1Q, o partido
indagava: "Os partidos e

coligações têm o direito de

preservar a vaga obtida pelo
sistema eleitoral proporcional
quando houver pedido de
cancelamento de filiação ou

de transferência do candi
dato eleito por um partido
para outra legenda?" A pro

porcionalidade de votos

obtidos por partidos é avalia
da para o repasse de verbas

do fundo partidário. Neste
ano, a previsão orçamentária
do fundo é de R$ 126.405-

.380, para 28 legendas.

Marinho pretende
discutir impostos
oministro do Trabalho e

Emprego, Luiz Marinho,
afirmou que o país precisa
enfrentar o problema dos

impostos que incidem sobre
a folha de pagamento das

empresas. "É preciso deso
nerar a folha de pagamento .

Pode ser implementado de
forma gradativa para não

produzir desequilíbrios na

econômia", avaliou.
Marinho disse ser favo

rável à proposta do setor

empresariais, a passagem dos

impostos parao faturamento

da empresa. Ou seja, as

empresas que hoje são

menos competitivas por
teremmais empregados po
deriam contratarmais a um

custo menor. As que arcari
am com mais impostos se

riam as que faturammais."Se
tirássemos os tributos da
folha de paga-menta e

passasse para o faturamento,
creio que traria mais justiça
ao setor e um melhor
ambiente de com-petição
entre as empresas", disse.

·Financiamento dobra
I ,

para pré-vestibulares
BRASíLIA

Este ano, oMinistério da

Educação planeja duplicar
o volume de recursos

enviado a cursinhos pré
vestibulares, destinados a

estudantes afrodescenden

tes, indígenas e carentes. O

orçamento do Projeto Ino
vador de Cursos foi elevado
de R$ 1,75 milhão para R$
3,5 milhões. Com o aumen

to da verba, oMEC também

quer dobrar de 29 para 65 o

número de cursinhos aten

didos pelo PIC.
A comissão de consultores

e especialistas do programa
reuniu-se esta semana para
selecionar as propostas de
'cursos pré-vestibulares de
todo o Brasil. Aquelas que
forem aprovadas receberão
financiamento do governo,

.

correspondente ao número

de alunos. O maior valor
investido por projeto é de R$

54 mil. São 127 proposta"

que concorrem aos recursos,

vindas de 18 estados .brast
leiros. Os que inscreveram o

maior número foram Bahia,
Minas Gerais, Piauí, e R o

Grande do SuL

Segundo a coordenado-a

pedagógica Renata Melo, o
financiamento será repassado
por meio de convênio. "O�

que forem habilitados, v� o

receber o auxílio por UTI

convênio, assinado com o

MEC, em uma única par

cela", completa. RenataMeio
disse ainda que para o projeto
ser aprovado, precisa ter f o
mínimo 51% de alune s

.afrodescendentes ou ind/

genas inscritos. O resultad )
das propostas será divulgaco
no dia 4 de abril. Além o

auxílio às instituições, o

financiamento proposto pelo
governo dá uma bolsa de R$
40 a R$ 60 para cada aluno,
mensalmente.
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Apenas e egados
aderem a paralisação
Policiais Federais,
de SC, afirmam
que a negociação
já .foi encaminhada

FI.;,PRIANÓPOLIS
, Apenas delegados aderi

ram em Santa Catarina à

paralisação nacional de 24
horas organizada ontem, pela
Polícia Federal, dia em que
o órgão completou 44 anos

de existência.De acordo
com o presidente do sindi
cato catarinense dos poli
diais federais, Zilberto Lima,
a maioria não parou porque
o governo já está nego
ciando com a corporação.
, "A decisão do� policiais
federais de Santa Catarina
(de não parar) ocorreu em

yfrtude de o recém-empos
�atlo Ministro da Justiça
(Tarso Genro) ter demons
tl,tado boa vontade em nos

. ouvir", afirmou Zilberto.

liiS8Ç�.O .1£ onteceu

em �e ca de 15 Estados,
segundo a Federação Nacio
nal dos Policiais Federais
(Fenapef). A categoria quer
Ci u - o governo Lula cumpra
inteiramente o acordo de
reajuste salarial firmado em

fevereiro do ano passado.
O acordo previa 60% de

aumento em duas parcelas
de 30%, mas apenas a

primeira parte foi cumprida.
Os po-liciais federais também
reivindicam reestruturação
da carteira.

O sindicato nacional
ameaça começar greve geral
caso os pedidos não sejam
atendidos. Está prevista para
18 de abril umamanifestação
da categoria em Brasília com
a presença de três mil

policiais.
e

:

Grupo gestor define plano para educação
FLORIANÓP.OLlS Antônio Gavazzoni defini

ram, junto com Paulo Bauer,
as prioridades da pasta. Entre
as resoluções, está a liberação
imediata de recursos para o

cumprimento do artigo" 170,
c, '

_ rép�,SSes ,,1 -seg.irados para
colocar em dia os débitos de
2006 e, a partir de maio,
garantir o repasse mensal, até
de., mhro, dos valores des
r'rr =: ao sistema Acaíe para
1-';'. :C'. icnto de bolsas de
c.::r 11.:1< •

he ,u assegurado o repasse
pata transporte escolar e para
obras ernergenc ais em

escolas, além da compra de

Em reunião realizada esta

semana, entre membros do
grupo gestor e o secretário de
Estado da Educação, Ciência
e Tecnologia, Paulo Bauer,
foram definidos os crono

gramas para liberação de
tecursos para a Educação em•

�007.A reunião foi a primeira
de uma �érie de encontros

programados com as secre

tarias setoriais.
, Os secretários da Fazen
da, Sérgio Alves, Coorde
nação e Articulação, Ivo
Carminatti e Administração,

kits de material escolar para
distribui-ção no início do
próximo semestre para os 450
mil alunos da rede estadual.
Uma nova compra de
uniformes será licitada até o

final do ano,

Com O apoio do grupo
gestor na liberação de recur

sos, a Educação se compro
mete a aderir ao programa de
redução de despesas com cus

teio, que vem sendo incen
tivado em todas as secretarias.
Paulo Bauer se comprometeu
ainda em alavancar o progra
ma de bolsas para estágios na
secretaria de Educação.

f

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICípIO DE JARAGUÁ DO SUL

E n I 'I ,\ r, CONCORRÊNCIA N° 30/�007
GABINETE DE COMUNICAÇÃO
r=o TÉCNICA E PREÇO

I "r I ?I d" março d,' 2007,

r , I)
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Pelo Estado
TSE sinaliza punição para dança das cadeiras
os dois deputados federais de se que trocaram de partido - Nelson Goetten,

do PFL para o PR, e Djalma Berger, do PSDB para o PSB - correm o risco
de perder o mandato.A dança das cadeiras, que escapava à vista grossa do sis
tema eleitoral brasileiro, está desde ontem mais perto de ser penalizada. O PFL,
no mesmo dia em que trocou de nome para Democratas, obteve resposta do
TSE que abre a chance de reaver na Justiça as sete cadeiras perdidas este ano na
Câmara para partidos da coalizão governista. "Foi um gol de placa do senador,
quando todo mundo esperava a despedida, ele chutou domeio de campo e mar
cou mais esta mudança na vida da República", festejou o novo vice-presidente
de Comunicação da Executiva Nacional, Paulo Bornhausen, sobre a consulta for
mulada por JKB. "E é pra já, não e coisa para o futuro, não. Vão ter de voltar atrás
ou vão perder o mandato", assegurou o senador Raimundo Colombo. Também
o tucanato, de onde evadiu-se Berger, anunciou a decisão de reclamar as sete
vagas de deputados que deixaram a sigla. Por orientação e defesa do próprio
presidente do TSE, Marco Aurélio Mello, os partidos devem pedir à direção da
Câmara a devolução da vaga à legenda. Como há a expectativa de que o pedido
não seja aceito no Legislativo, o encaminhamento seguinte será uma ação no
Poder Judiciário. Com o convencimento já escancarado pelos ministros de que a

vaga pertence ao partido e não à pessoa, as legendas tendem a levar vantagem
na disputa. E não adianta nem a desculpa de que não havia a decisão quando
decidiram troca de sigla. Mello já adiantou que "(os políticos) conheciam mais
do que ninguém as leis, a Constituição Federal". Pelo menos deveriam.

ue venham os uru uaios
Sob o sol intenso deste início de outono,
o povo que ganha um troco nas praias do
Litoral Catarinense espera pelos uruguaios.A
partir do final de semana, grupos de terceira
idade especialmente chegam às pencas,
motivados pela Semana do Turismo no país
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Troca-troca
No total, 36 deputados federais já muda
ram de partido nesta legislatura. Nos últi
mos quatro anos, um em cada três dos 618
deputados, entre titulares e suplentes, tro
cou de partido. Dos 193 que mudaram de
legenda, 70 o fizeram aomenos duas vezes.
Ao todo, trocaram 285 vezes de partido.

Se hay poder, soy
Dessa vez, o PPS foi o que perdeu maior
número de deputados: oito. Como o cami
nho é sempre o mesmo - da oposição para
a situação - os maiores receptores foram o
PR (16) e PMDB (seis).

Reação ao risco
Nelson Goetten duvida que possa perder o
mandato até que ocorra a reforma política.
Ele acha que a consulta foi apenas em tese.
"Se não fui cooptado, pelo PFL quando sai
do PP em 2005, qual razão teria para ser

cooptado pelo PR?", questionou. Djalma,
que recém se livrou de denúncia na Justiça
Eleitoral, ontem, queria saber de Paulinho
Bornhausen que lip ..." era essa agora?

Sonho de suplente
Caso percam o mandato, Paulo Bauer e

Acélio Casagrande são efetivados na Câ
mara. Como Bauer e Mariani estão no co

legiado, poderiam seguir para Brasília Iosé
Carlos Vieira e Renato Vianna (ou Geraldo
Althoff). Se Adelor Vieira não estivesse na
frente,ninguém duvida que osDemocratas
fariam a roda chegar até Paulo Gouvêa.

Novo round
Oposição na Assembléia considerou de
fracas a insuficientes as explicações do
secretário da Fazenda, Sérgio Alves: Quer
agora novas sabatinas com Ivo Carminatti
e Antônio Gavazzoní.

Mídia regional
Eládio Vieira da Cunha, diretor dqJornai
do Poco, de Cachoeira do Sul, no RS, subs
titui a catarinense Isabel Baggio, do Correio
Lageano, na presidência da ADI/Brasil.

Diferentes interesses
Apropriadíssimo o lançamento do livro A·
democracia com pés de barro, hoje, às 19h, na
UFSC, pelo professor Luiz Vicente Vieira.
Ele sustenta que o Parlamento é apenas um
espaço de negociação de interesses priva
dos e não, como se apresenta, expressão dos
interesses públicos.

Agora os italianos
Geraldo Althoff articulou para hoje em SC
uma reunião de empresários italianos com
Vinícius Lummertz, São da Calábria e que
rem parceria no setor agrícola.

Fora do script
PrefeitoDário Berger tomou um banho on
tem ao discursar na inauguração de centro
de saúde noMorro das Pedras, na Capital.
"O que é isso? Um chuveiro?", questionou
quando o teto verteu água da caixa que ar�
rebentara. Refeito do susto, emendou queII

água é sempre uma bênção".

Entãotá
Diretor de Administração do Deter, Tufi
Michreff Neto, explica que o projeto de lei
em apreciação na Alesc não acaba com a

gratuidade da travessia entre Itajaí e Na
yegantes, mas apenas limita o direito a até
três salários mínimos. Para tornar o bene
fício mais justo e para quem precisa.

Workaholic
João Matos deixa hoje hospital em SP re

cuperado de principio de infarto. Segue
direto para Brasília.

Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadl@cnrsc.com.br
ADRIANA BALDlSSARELlI. COM COLABORAÇÃO DE PATRICIA GOMES/FLORlANÚPOLlS,

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco • O
Correio do Povo- Correio Lageano - Correio do Sul
Destaque Catarinense • Diário da Cidade· Diárip da
Manhã - Diário do Iguaçu - Diário de ltajai • Diário O
Tempo - Folha da Cidade· Jomal de Manhã· Jornal
O Iguassu - Municipio Dia·a-dia - Notisul • O
Atlantico • Jornal Perfil • O Vale • Sul Brasil • A
Tribuna- Tribuna Catarinense - Voz Regional

• I]. se
Associação dos Diários do Interior
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Para consumidor � prazo
importa mais que juros

Em apenas 40 anos, mais negros africanos entraram
. ,

nos Estados Unidos que durante 260 anos em que vigorou
o tráfico negreiro, segundo um estudo do Centr();'l\,

Schomburg para Pesquisas em Cultura Negra, da Bibliotecã"
Pública de Nova York.

�, .

A "nova diáspora africana", nas palavras da

pesquisadora do centro Sylviane Diouf, autora de um estud�'i
sobre o tema, é posta em marcha pela imigração, não mais
por navios negreiros. .

sb
.

Entre 1600 e 1860, ano em que se registrou a chegada:1)
do último carregamento de escravos, esse comércio�;
transatlântico envolveu 500 mil homens, mulheres e

l

crianças africanos - um fluxo relativamente baix�11
considerando que cerca de 12 milhões aportaram nas"
Américas ou na Europa durante o período colonial.

As recentes ondas migratórias fizeram o panorama
mudar nos Estados Unidos: segundo o último censo, déB1
2000, cerca de 700 mil africanos vivem no país. MetadeGC!
deles entrou a partir da década de 1990, indicou o estudo,!r1

Até 1965, a imigração de não-brancos era fortementfPq
restrita por lei, segundo o estudo do centro Schomburg: o

Muito poucos imigrantes da África subsaariana, por)b
• exemplo, foram admitidos no país antes do chamado»

Immigration Act de 1965:

Imigração já levou
mais africanos aos
EUA que escravidão

Confiança na economia

f�vorece fin�nciamento
dada vez mais longo,

, tendência é de alta

sÃo PAULO

Cerca de 700 mil vivem
no país. Metade deles
entrou na década de 90

O prazo é mais impor
tante do que a taxa de juros

rr-a hora de o consumidor

optar por uma compra

financiada, segundo infor
mam a Anefac (Associação
Nacional dos Executivos de

Finanças, Administração e

Contabilidade) e a ACSP

(Associação Comercial de
São Paulo).

"Não é à toa que o

consumidor sempre pergunta
para o lojista em quantas
vezes ele pode pagar o

produto, não qual é a taxa

de juros. Ele quer saber se a

prestação cabe no orça
mento do mês", diz Miguel
de Oliveira, vice-presidente
da Anefac.

O consumidor gosta de

prazos mais longos, e as

instituições financeiras têm

hoje mais interesse em esti

cá-los porque têmmais con

fiança na estabilidade eco

nômica e porque precisam

�levar as vendas, já que caiu
� rentabilidade dos inves

timentos em títulos públicos,
na avaliação de Oliveira.

Em dezembro do ano

passado, o prazo médio de
financíamento de bens n9 país

FIM DO ACORDO 1 A menos de uma semana do aniversário
de 25 anos do início da Guerra das Malvinas, a Argentina,
que ainda reclama a soberania das ilhas, pôs fim ao acordo

que mantinha com o Reino Unido para a exploração de
hidrocarbonetos no Atlântico Sul.

Consumidor se preocupa com o tamanho das parcelas
2000. No ano passado,
somou R$ 10,77 bilhões,
valor 5,38% maior do que o

de 2005, segundo informa a

Anefac com dados do Banco'
Central. O volume de

empréstimo para a compra
de veículos foi de R$ 63,47
bilhões em 2006, 25,2%
maior do que o de 2005.

Apesar da expansão do

crédito, Oliveira diz que o

volume é baixo em relação
ao PIB brasileiro. "Signífíca
cerca de 34% do PIB [pela

. metodologia anterior do

PIB], quando a média
internacional é de 100%.
Não tem problema esse

percentual crescer quando o
, "

pais cresce.

era de 18 meses, e omáximo,
de 36 meses, segun-do
levantamento daAnefac. Em

2005, o prazo médio era de
16 meses, e, omáximo, de 36
meses. Em 2004, esses prazos
eram de 12 meses e 24 meses,
respectivamente.

Para a aquisição de

veículos, os prazos médio,
que, em 2005, era de 28

meses, e o máximo, de 60

meses, subiram para 32

meses e 72 meses, respec

tivamente, em 2006. "Há

potencial para aumento do

prazo e também de crédito
.

no país", diz.
O volume de financia

mento para a compra de
bens vem subindo desde

FIM DO ACORDO 2 Para justificar o rompimento, o governo
do presidénte Néstor Kirchner invocou uma licitação pública
convocada "unilateralmente" pelo Reino Unido na área de
conflito.

FIM DO ACORDO 3 Firmado em 1995 pelo presidente Carlos
Menem com o então premiê britânico, John Major, o

convênio estabelecia regras para cooperação na exploração
de recursos em zonas marítimas sujeitas a disputas de
soberania. A área, perto das Malvinas, é tida como

potencialmente rica em petróleo.

NOTA DE AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA A MISSA DE 70 DIA

A Família enlutada de Horácio Antonio Braun ainda
consternados com seu falecimento agradece a todos

que apoiaram a família.
E convida à todos para a missa de 70 Dia que será
realizada no dia 30/03/07 às 19h na Igreja Imaculada

Conceição, situada na rua Joinville, no bairro Vila Nova
em Blumenau.TRABALHADORES

Economia cresce 3,7%,

regundO novo cálculo
BRASíLIA

Conta-salário
vale no dia 2

A Família Enlutada

Começa a valer na

próxima segunda-feira, dia 2
de abril, a chamada conta

salário, para os contratos de

pagamento de salário
assinados a partir de 6 de
setembro de 2006. Para os

contratos assinados antes

dessa data, a conta-salário
valerá a partir de 2 de janeiro
de 2009. E para os servidores

públicos; somente em 2012.

Esse instrumento permite
que trabalhadores do setor

privado transfiram dinheiro
do banco em que sua

empresa deposita o salário

para outra instituição
financeira automaticamente
e sem nenhum Custo.

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul1,6%. O segundo trimestre

passou de 0,6% para -0,5%,
o terceiro trimestre foi de

0,8% para 2,6% e o quatro
trimestre caiu de 1,1% para

0,9%.
Segundo o coordenador

de contas nacionais,
Roberto Olinto, a nova

série com ajustes sazonais.
conta com modelos mais

instáveis do que o dado
fechado para o ano. Olinto
afirma que os números ainda

estão sujeitos a revisões com

a incorporação de mais

dados trimestrais. "Porém,
hoje esses números são os

melhores que existem", diz.

EDITAIS
Com a divulgação do

novo sistema de contas

hacionais, a expansão da
bconomia brasileira em 2006
foi elevada de 2,9% para um

crescimento de 3,7% -ern

valores, o PIB brasileiro

atingiu R$ 2,3 trilhões. A
taxa de investimento' em

1006, pela nova meto

dologia, ficou em 16,8%,
acima de 2005, quando a

taxa apurada havia sido de

16,3%.
Pela contas, o primeiro

trimestre de 2006 passou de
1,2% na série antiga para

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO '" I

. i
'- I

Modalidade Objeto Data da disputa " I
Pregão Presencial nO 033/2007 Cartuchos de tinta, novos (originais) compatíveis e remanufaturados. I
11/04/2007 - 14:00h

" �

Pregão Presencial nO 034/2007 Contratação de serviços de caminhão caçamba tipo basculante, trator ; I I
de esteira e retro-escavadeira. 11/04/2007 - 09h30m '.� I
REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de oufubro.. II
de2002.' :

INFORMAÇÔES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: RuaWalterMarquardt':' !
nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço !
www.;araauadosul.sc.gov.br.

. ;

Jaraguá do Sul (SC), 27 de março de 2007.'.) I
j

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração
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OCORREIono POVO,

A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO

Técnicas de teatro para pessoas de negócios
Mais de 5.000 pessoas já participaram dos cursos e palestras do professor e ator Nelson Borchard

As técnicas teatrais têm sido cada vez mais utilizadas para desenvolver, de maneira eficiente, disciplina, trabalho em
equipe, liderança, companheirismo, desinibição, memória e muitas outras habilidades necessárias para a formação do ser
humano consciente, responsável, sociável e comunicativo.

Assim, voltando-se para o mundo dos negócios, onde vivemos numa economia que inclui cada vez mais reuniões, mais
publicidade, mais e-mails e onde as pessoas passaram a ser medidas pelo O.E. (Ouociente Emocional) e não mais somente pelo0.1. (Ouociente lntelectual), as técnicas de teatro têm auxiliado, e muito, executivos, empresários, professores, universitários,
pessoas com cargos de liderança na competição pelo único produto que é disputado a tapa:

"

a atenção ". E não é nada
agradável você falar e perceber que o interlocutor está com a cabeça em outro lugar. Talvez, em 0,2% dos casos, a platéia pode
pertencer àquela espécie conhecida como bicho-do-mato, os tipos que pagam para ficar isolados. Aí não há o que fazer. Mas em
99,.8% dos casos, a culpa da falta de atenção é do locutor. Aí é que entra uma das técnicas atorais: " O poder de persuasão".Para ser persuasivo é preciso gerar um alto nível de energia. É algo que já faz parte da natureza humana, mas nem
sempre as pessoas sabem como acionar.

É lógico que isso só é possível se a pessoa se permitir estar em contato com o público, pois ainda não inventaram, pelo
que se saiba, fórmula alguma de combate a inibição sem contato social.

Graduado em Teatro pela UNIVERCIDADE, do Rio de Janeiro, desde 1997, o professor e ator Nelson Borchard pesquisatécnicas de teatro aplicadas à comunicação verbal para pessoas de negócios.
A empresa produtora das palestras e cursos A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO, Lisa Jaworski Produções, acrescena que

o calendário para o primeiro semestre de 2007 está praticamente fechado. Cidades como Lages, Pomerode, .lndalal, Chapecó,São Roque/SP e Sorocaba/SP receberão as palestras e cursos que serão ministrados em Universidades, Associações empresariais
e comerciais e Centros Culturais.

O CURSO NO CENTRO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

O objetivo principal do curso consiste em aplicar na prática, a importância do desenvolvimento da inteligência
emocional, instigar o auto-conhecimento, alertar sobre a necessidade de se adaptar a mudanças e saber exatamente o que se
vai falar.

Direcionado para executivos, empresários, políticos, comerciantes, comerciários, professores, pessoas com cargosde liderança e público em geral, o conteúdo programático do curso traz:

1) O drama do mundo moderno: O medo
2) Premissas sobre a "Competência Emocional" e seus efeitos
3) Aulas práticas de improvisação teatral
4) O ritmo, o corpo e- a voz no teatro/comunicação e seus efeitos
5) Filmagem de improvisações (permite a auto-análise)
6) Análise Isot:Jfe ·as' apresentações/improvisações
7) Vícios que tornam uma comunicação ineficiente
8) As qualidades de um bom comunicador: A memória, a habilidade, a inspiração, a criatividade, o entusiasmo, a determinação,
a observação, a teatralização, o ritmo, a voz, o vocabulário, a expressão corporal, a naturalidade, o conhecimento
9) C.omo se dirigir a vários tipos de público
10) A expectativa criada pelo púbâco e pelo ator/comunicador
11) A linha de pensamento
12) Considerações fináis

Demonstrar, através de aulas teóricas e, principalmente,
práticas, a importáncia do desenvolvimento da inteligência
emocional.

Li Alertar sobre a necessidade de se adaptar á mudanças e
estimulara ser"observador'.

,oo, Aplicar, na prática. lécnicas de teatro pera instigar O aula -

conhecimentoe quebrar a couraçada desinibição.

C Instigar as pessoas a uma auto-avaliação de qualidades para
uma comunicação eficaz e compará-Ias com as qualidades
mínimas necessárias para um bom orador/comunicador.

. : Chamar a tenção para a importância de se conhecer o público
que irá ouví-lo. .

EM PÚBlIC:O
A Importância do conhecimento sobre o que se vai falar e da

preparação e apresentação de um discurso.

-Antecipe sua inscrição.
Vagas limitadas!!

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

" A "Competência .' Como surge o medo de
Emocional' e seus efeitos falar em público Carga horária: 12 horas. 3 horas semanais

Inicio: 1" Semana de Abrll/2007
, O corpo, a, voz e o ritmo
na comunicação
, Vicias que tomam uma
comunicação inefiCiente

, As qualidades de um bom Turmas:
orador/comunicador Terças.felras, das i9h as 22h, dias ctl, 10, 17 e 24 de Abríl

Quartas-feiras, das i9h as 22h, dias 04, ii, 18 e 25 de Abril
• A expectativa criada pelo Sábados, das 9h as Uh, dias 14 e 28 de Abril e 05 e 12 de Mal."
públlco e pelo orador Obs.: Turmas de no máximo 15 pessoas

A ÚNICAFóRMULA DE COMBATE À DESINIBIÇAO:
"O CONTATO SOCIAL"

, O conhecimento do
assunto Local:

centro Cultural de Jaraquá do Sui - SCAR
Rua Jorge czenrowtcz. 160 � Jaragua do sul/se

, Auto-avaliação de
qualidades

Local:

Centro Cultural de Jaraguá do Sui - SCAR
R. Jorge Czerniewicz, 160

Jaraguá do sor- SC

, Como se dirigir à varíos • Apresentação de
tipos de público discursos e improvisações
• Como usar o ambiente
a seu favor

• A Preparação e

apresentação de um

discurso
INSCRIÇOES: Secretaría da SCAR

INFORMAÇOES� (47) 3275-2477 ou 3273-0989

APOIO: REALIZAÇÃO:
l
) I..

.

---.--�

LJ::W�p�CORREIO DO POVO

Balanço da APAE
BALANÇO PATRIM. ENCERRADO EAI 31112/2006 31/1212005 31/1212004

ATIVO 1.729.914,.14 1.801.962,15 t.B39.047,07

CIRCULANTE 89.229,76 99.895,64 92.1122,09
DI.ponlvel 8.815�3 35.690.;!8 15.175,61
Banco do Brasil S.A 8.701,50 35.416,72 3.770,58
Besc S.A 100,00 234,00 11.368,13
Caixa Econômica Federal S.A 14.03 39 .•66 36,90

Aplicações 56.100,91 43.756,18' 57.133,92
Banco do Brasil S.A 24.106.71 0,00 36.920,56
Bes<cS.A 30.427,52 40.074,76 8.660,27
Caixa Ecômina Federal 1.566,68 3.681,42 11.553,09

Outros Realizáveis 24313.:12 20.449,08 19.712�6
Adiantamento a Empregados 24.313,32 20.449,08 19.712,56

PERMANENTE U4U94,58 .1.702.066.,�1 1.747.024,9#'
Imobilizado 1.640.694,58 '1.792.066,61 1.747.024.98
Terrenos 266.550,96 266.550,96 266.550.96
Edificações 1.601.561,18 1.601.561,18 1.601.561,18
Móveis c: Urcnsüics 145.466,28 lJ4.468.19 130.974,19
Direito Uso Telefone 4.883,13 4.883.13 4.883,13
Mãquinas e Equipamentos 29.291,51 15.133,99 13.508,99
Blíbíoteca 91.41 91,41 91,41
Veicules 213.592.95 196.773,50 136.773,50
Computadores e Sistemas 23.071,01 18.421,42 16.571,42
( - ) Depreciação Acumulada 643.81.3,85 ) 535.817,17 ) 423.889,80 )

BALANÇO PATRIM.ENCERRADO EM 31/1212006 31/1112005 31/12/2004

PASSIVO t.719.914,34 1.801.962,:15 UIJ9.04-7,07

CIRCULANfE 40.883�3 33.559,60 45.762191
Obrigações Soe. e Trabalhista. 40,465,53 j3.361,90 45.482,97
Ordenados e Salários a Pagar 18.435,34 11.909,21 16.776,16
Previdência Social a Recolher 2.532,96 2.756,68 2.830.17
FGTS a recolher 5.316,72 5.871,29 4.128.38
Cont. Sindical a Recolher 12,25 728,00 0,00
Décimo Terceiro a Pagar 0,00 244.23 0,00
Férias a pagar 14.168,26 11.852,49 21.748,26

Obrigações Tributária. 0,00 3�62 277,94
I.R. Na Fonte a Recolher (j,OO 35,62 277,94

Contas a Pagar 418,00 162,08 000
Conta Empregados 418,00 162,08 0,00

PATRIMÔNIO SOCIAL 1,689.040,81 1.768.4OZ.65 1.793.186,16
Patrimônio Social 1.689.{)40.8t 1.768.402.65 1.793.286,16

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 2006

DRMONS'f. DAS CQto.TAS DF. RESULTADU f;hi 31/12/2006 31/1212005 31/1212004

RECEITAS CORRENTES 927.415,69 875.559,31 757.435,12
Sócio Contribuinte 14.814,31 10.655,00 10.639.00
Receitas Aplicações 5.601,1 i 7297,17 11.017,32
Convênios Prefeituras 312.766.00 274.023.50 236.000,00
Secretaria da Família 64.948,20 85.999,62 58.675.23
Comributção de Pessoas Jurídicas 73.242,40 116.350,84 57.180,54
Contribuiçêe de Pessoas Físicas 28.643.43 48.328 ..85 135.. 875,10
Campanha Adote um Excepcional 131.587,86 105.796,97 99.056,40
Receitas comPromoções Sociais 36.143,73 63.699,15 32.578,60
AJugueis 0.00 0,00 270,00
Apenados Fórum 1390,29 2.156,40 0,00
MEC PNTElPDD.ElPAED 16.151,00 39.202,90 14.436,86
Isenção das Contrib. Sociais 142.843,35 122.048,91 101.706,07
Fundo Social 99.284,01 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES 1.028.510,61 900.442,82 820.048�7
Salários e Ordenados 364.480,28 319.086,88 305.325,87
Décimo Terceiro Salário 36.366,26 29.125,28 30.120,69
FGTS 36.519,79 47.234,33 34.304,51
Roupas Profissionais 324,63 480,49 1.974,45
Viagens e Estadas 3.717,00 0,00 6.740,52
Despesas com veículos 78.339.60 38.326,86 9.737,13
Quotas dedepreciação 129.616,51 II 1.927,37 96.945,82
Energia Elétrica 27.892,90 26.857,78 24.747,75
Tele(one e Telex 10.752.12 9.356,29 7.898,96
Despesas Postais 359,75 490,63 281,48
Material de Escritório 1.412,82 2.966,46 48,00
Serviços de terceiros 222,71 3.511,28 0,00
Seminários e Cursos 12.571,28 5.171,41 4.255,51
Conservação de Edificações 17.542,61 6.928,24 23.438,54
INSS Patronal 134.018,16 111.420,38 91.303,84
Cofins 8.825,19 10.628,53 10.402,23
Bens de Valores lrrelevantes 1.482,60 804,11 0,00

IJRMONST.D,\S (,x)N1'AS n£.R.ESULT�PO.EM 31/1212006 3111212005 31/1212004

Manutenção deMáquinas e Equip. 4.129,68 2.439,34 874.76
Conservaçâo de Móveis e Utens . 4.4JI,00 3.537,34 . 2.784,78
Prêmio de Seguros 798,73 891,07 10.916,80
Despesas Bancárias 1.220,96 1.078,69 689,54
PIS 2.644,94 3.852,35 2.964,45
Consumo de Água 2.6.92.31 2.671,08 2.125,02
Despesa cl conservação piscinas 1.935,43 9.122,77 1.230,35
Despesas com cobranças 6.277,64 2.304,90 5.540,40
Higiene e Limpeza 3.937,69 9.706,41 10.354,75
impostos e Taxas 1.223,63 872,77 5,85
Vale transporte 567,36 672,90 647,39
Material de segurança 250,00 542,50 340,00
Despesas c/mat, Esportivo 629,99 603,60 1.868,70
Material pedagógico 23.637,66 23.213,41 14.969,22
Despesas Ambulatório 901,88 67,70 33,80
Despesa" com Promoções 8.986,40 31.471,99 4.847,QO
F(.,.ias 46.120,40 30.574,93 39.884,70
Anúncios c Publicações 1.466,00 622,63 1.744.00
Despesas Diversas 0,00 0,00 3.656,06
Serviços de Promoção Humana 1.963,50 6.413,89 3.710.79
Material de consumo 715,00 0,00 4.152,80
Assistência médica e Oêontolôgica 1.364,90 1.324,68 1.128,48
Ajuda de Custos 0.00 0,00 782,12
Conrribuição Sindical 578,80 836,28 57,00
Material de expcdiente 1.751,26 0,00 195,00
Multas impostos 0.00 1.216,33 113,72
Alimentação 7.363,57 15.412,32 26.843,68
Serviços Contábeis 26,13 0,00 0,00

D&.\fONST. DAS CONTAS Df.RESULTAPO.ltM 31/12/2006 31/1212005 31/1212004

Combustíveis c lubrificantes 32.484,75 .

21.122,59 23.396,20
Gás 3.659,50 4.919,50 2.700,00
Despesas Cartorio 0,00 16,00 0,00
F retes e Carretos 0,00 0,00 1.167,50
CPMF 104,06 307,39 72,17
Jornais e revistas 375,53 0,00 452.97
Jnformética 1.757,86 226,60 1.289,66
Imposto Predial e Territorial 89,84 84,54 983,41

RF.�Ul,TADOS NÃOOPERACIONAIS 21.733,08 0,00 10..188,33

DESPESAS DE CAPITAL F9.361t!4! !24.883,st1 152.4241921
Resultado do Exercício (79.361,84) (24.883,51) (52.424,92)

Jaraguá do Sul. 31de dezembro de 2006
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ul Gil não tem

do que reclamar,
om mais de 45

anos de carreira, o

apresentador virou o pupilo
da Band e apresenta dois

programas na emissora. Aos

sábados, às 15h15 vai ao ar

o tradicional "Programa
Raul Gil" e aos domingos
"Homenagem ao Artista",
programa onde é relem
brado a trajetória dos

grandes nomes da música

Brasileira. Para quem não

sabe, Raul Gil já havia sido
sucesso na Band há muitos
anos atrás. "Eu tinha um

programa na Band em 1968

chamado "Raul Gil Show".
Era um humorístico diri

gido por Valentino Guzzo.

. Ia ao ar todas as quartas, das

21h às 22h30", conta o

apresentador.
Filho de imigrantes

espanhóis, RaulGil nasceu
no Ipiranga, em São Paulo,
20 de janeiro de 1938.

Começou a trabalhar cedo,
como feirante, vendendo

pastéis, frutas e azeitonas.

Depois foi metalúrgico em
empresas como' Fundição
Brasil e Termomecânica.

Também trabalhou na

empresa Transporte Lon
drino e naRodoviáriaSanta
Fé.A paixão pela vida
artística começou aos 8
anos quando, levado pelos
irmãos, foi assistir ao

programa "Clube do Papai
Noel", naRádioTupi.

Anos mais tarde, Raul
Gil iniciava a carreira artís-

A ex-BBB Flévla

já firmou contrato

para posar nua,
Mas dessa vez, a
revista que levou
a melhor foi a

Sexy, a Playboy
val ter que se

contentar com a

Fani.
.B7

um programa de relevrsão,

Hebe Camargo ti a a
,

apresentadora e o concurso

chamava-se "Calouros

Toddy". Começava :.í um

reinado de vitórias para
Raul. A facilidade para fa
zer imitações também lhe
rendeu muitas oportuni- .

dades na televisão. Foram
muitos troféus e boas (;t;:m- .

tias de dinheiro.
Em 1967, José Vascon

celos, que aprésentav cl um

programa na TV Excelsior,
desistiu da função ern cim..

da hora. Raul Gil ii'clhr

lhava como ani r..» \.'

numa boate e foi chan lúd·

para ser o substitute. ,f'. ,"aI
reira de apresentador esta
va apenas começando.

Ainda em 67, o artist,
estréia seu primeiro progra
ma de televisão, "Raul OU
Room", pela TV Excelsior.
O sucesso foi tanto que ou.'

tras emissoras disputavam ü "

animador. Nas déca-das �k:

70 e 80 foramBandon 'm res,

Tupi, SBT, e Recoru. ::dén·j

da própria Excelsior.
Já na década de 9l' !·i.a,!�

passou novamente p'eb_
Record e fez urna iem

porada também na \ 'lan,

chete. Nessa traje S.:'ÍêI, ,

Raul Gil revelei vár>,:, ta

lentos da música hF,' leira.

Sidney Magal, (/:,. c,".,en,
Crístian e fell''::, ':>', Prrl

Contrariar, Kau", ':.dt'·

Simony, Mara lvi ,> ilha,
Gera Samba (;;tu2i; E I,

Tehan), Ultraje ,., Ri:,:;<lL' ,:
Titãs sâo alguns �.:,_.:- ··�.�st:'t,,�

que receberam �·,.i(.,:,.,: d,

apresentador no n,:'. ,I c,

carreira.

Comandando duas atrações no tinal -

de semana, Raul Gil é audiência

garantida para a emissora que vem 2

trilhando seu espaço na Quen;.• por '

telespectadores

tica como calouro em pro

gramas de rádio. A primeira
apresentação foi na Rádio

América, no "Salomão Faz

Justiça", em 1954. Foi

"gongado" (rejeitado) 17
vezes. Mesmo assim não

desistiu: "Eu fui gongado 17
vezes seguidas -.Era para ter

desistido, . mas aí eu não

desisti não. Eu cantava bem,
mas o único problema era

meu o ritmo. Eu me perdia
no ritmo porqueme afobava.
'Naquele tempo, os jurados
eram mais rigorosos. Uma
palavra errada e eles gon

gavam a gente. Também

quando comecei a ganhar,
ganhei muitas vezes", revela
o apresentador.

Em 1957, Raul foi
convidado a participar de

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

CINE SHOPPING 1
A Turma da M�nica - Uma
aventura no tempo
(14h, 15h40 - Sab/Dom/Qua)
Letra e Música
(17h20, 19h20, 21 h20 - Todos os

dias)
CINE SHOPPING 2
Perfume: A História de um
Assassino
(18h20, 21 h - Todos os dias)
A Grande Família - O Filme
(16h10 - SeX/Seg!Ter/Qui)
(14h, 16h10- Sab/Dom/Qua)
CINE SHOPPING 3
Motoqueiro Fantasma
(14h30, 16h50, 19h1 O, 21 h30-
Sab/Dom/Qua)
(16h50, 19h1 O, 21 h30 -

SeX/Seg!Ter/Qui)

Joinville

Cine Cidade 1
A Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(15h - Todos os dias)
Motoqueiro Fantasma
(16h40, 19h, 21 h20 - Todos os

dias)
Cine Cidade 2
Deja Vu
(18h30 - Todos os dias)
Apocalypto
(15h30, 21 h - Todos os dias)
Cine Mueller 1
Apocalypto
(15h50, 18h40, 21 h30 - Todos os

dias)
Borat
(14h - Todos os dias)
Cine Mueller 2
Arthur e os Minimoys (dub)
(14h40, 16h50, 19h, 21 h1 0-
Todos os dias)
Cine Mueller 3
Borat
(18h15 - Todos os dias)
Motoqueiro Fantasma
(14h, 22h - Todos os dias)

i Norbit -

, .

� (16h15, 20h - Todos os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
Atirador
(14h, 16h45, 19h20, 21 h50 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Motoqueiro Fantasma
(15h15, 17h30, 19h45, 22h
Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
A Rainha
(18h30 - Todos os dias)
Cartas de Iwo Jima
(21 h20 - Todos os dias)
Norbit
(14h20, 16h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
Arthur e os Minimoys (dub)
(14h15, 16h30, 18h40, 20h50 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Deu a louca em Hollywood
(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os

dias)
Cine Neumarkt 6
Borat
(17h20, 21 h30 - Todos os dias)
Notas sobre um escândalo
(15h20, 19h15 - Todos os dias)
� SERViÇOS

Exposição
JARAGUÁ DO SUL
Museu Emílio da Silva
'�ogos de todo o mundo"
(2 de março a 22 de abril)

Festa
. UBATUBA - SÃO FRANCISCO
DO SUL.
Banana Joe
Ingressos a R$ 10 e R$ 15
(7 de abril)

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
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• O DIA DE HOJE

Sol predominante em Santa
Catarina

A massa de ar seco e quente segue no

Estado, mantendo o predomínio de sol e

pouca chance de chuva no estado. Umidade
relativa do ar baixa. Temperatura elevada
para época do ano. Vento predominante de
nordeste a noroeste, fraco a moderado.

� Jaraguá do Sul e Região

Vila Lalau protesta abandono
Uma nota de protesto com 80 assinaturas dos na época moradores da

\

rua Friedrich Wilhelm Sonnenhol, na Vila Lalau, foi apresentada no final
do mês de março de 1987 à imprensa e ao poder público. A nota
chamava a atenção para o que qualificavam como "grave problema".
Segundo a matéria do Correio do Povo, edição semanal de 28 de março
a 3 de abril, há mais de dez anos os moradores conviviam com os

alagamentos, sendo que a água danificava o leito da rua e residências,
provocando também entupimento de esgotos e valas de escoamento,
além de muita lama.
A nota informava que há cerca de seis meses haviam descarregado
tubos que solucionariam o problema, no entanto, "foi uma atitude
meramente política visando as eleições de 86". A não conclusão da obra
além do transtorno, vinha impedindo até mesmo a construção de novas

moradias, concluía a nota.

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

extra@Qcorreiodopovo.com,br

Ponto de encontro e descanso de muitos jaraguenses, a bela Barra Velha foi
clicada pelo leitor Simão Pedro Clau'dino dos Santos.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Formatura
Dia 31 de março acontece a

formatura dos cursos

Técnico em Informática,
Eletrônica e Eletrotécnica, às
19 horas, no auditório do
Sesi.

�Programa
Dia 3 de abril, no Sesi de
Jaraguá do Sul, acontece
o "Programa de Inclusão
da Pessoa com

deficiência na Indústria",
às 14 horas. Informações
no fone 3372-9426.

• ANIVERSÁRIOS -

. AihdréKosloski

�rthtl,ç%Diet�nth�ler
Bruna Tavares da Silva
"+�

,

_.".'
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Soeli rÇq. da Silv�

LEIA O MUNDO'
Se o seu mundo é saber tudo o que

.: I

acontece na sua cidade e região, então, �
seu jornal é O Correio do Povo.

Ele traz uma cobertura completa da sua":
•

� ·i

cidade e região, com dados comPletos� :
dos fatos de sua comunidade, ou I

seja, ° mundo que interessa a você. ,;\:'1 I

i'J If"
,

�� I29·

�Curso
Acontece de 2 a 5 de
abril o treinamento
Operador de Tele
Atendimento. O curso
será no Centro
Empresarial de Jaraguá
do Sul. Informações
pelo fone 3275-7024.

HOJE SEXTA 6 SÁBADO DOMINGO �MiN: 21° C MiN: 21° C MiN: 21° C MiN: 22° C
MÁX: 35° C MÁX: 33° C MÁX: 34° C MÁX: 34° C
Sol Sol com nuvens Sol Sol

� Fases da lua

� LegendasCHEiA MiNGUANTE NOVA CRESCENTE

O 03/03 12/03 18/03 25/03 �(==)�âG_
Ensolarado Parcialmente Nublado instável Chuyoso Trovoada

nublado
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, NOVELAS
I � GLOBO - 18H

o Profeta
Carola expulsa Clóvis. Julieta descobre

que Sônia e Analu sumiram. Sônia e

Analu pegam um ônibus. Carola se

chateia ao saber que Marcos ganhou a

casa por causa de seu dom. Marcos

rebate que vai lutar contra Clóvis usando

a mesma ferramenta que ele: o dinheiro.

Clóvis pede ajuda a Henrique e Paulita

para encontrar Sônia. Alceu vai à

farmácia e comenta com Tarcisio a falta

que sente de Miriam. Miriam se joga em

seus braços, mas ele não a perdoa.
Afonso diz a Moreira que Paulita voltou à

casa de Camilo. Sônia pega uma carona.

Sabine chama Marcos para uma

consulta exclusiva de um empresário
chamado Érico. Clóvis tira Sônia do

carro.

I} GLOBO -19H

Pé na Jaca
Gui percebe que Lance está com dor no

braço, depois que ele segura no braço
machucado de Ed. Elizabeth propõe
pagar o preço que Maria pediu pelo
açúcar. Vanessa gosta de saber da nova

fase de prosperidade. Cigano diz que
Lance dá sorte aos outros e que sua

missão pode ser ajudar as pessoas.
Elizabeth fica inconformada com a

noticia da nascente. Tadeu se apresenta
para Sandra. Gui dá bronca em Tadeu

porque ele não trabalhamais. Dorinha se
anima com a possibilidade de Lance

ganhar dinheiro. Marquinho percebe que
ela não está decidida. Arthur decide

tazer compras. Morgana consegue um

ibópo utilizado por Juan para fazer exame

�ê DNA. Leila diz a Tadeu que não se

�r.rependeu de ficar com Lance. Lance

.�ugere alugar o apartamento de Gui,
:mas Dorinha permanece confusa,
�émbora negue. Maria aparece no quarto
de Lance, que chama Tanaka .: Arthur
contrata Juan como cozinheiro. Tadeu

beija Sandra. Gui prepara um jantar a

-dois, mas Arthur convida todo mundo

para ir a um restaurante. Elizabeth beija
Deodato. Arthur se dá conta que Gui não
'foi ao restaurante. Gui come sozinha o

rtsoto que preparou. Giácoll'lo passa mal,
mas não quer ir ao hospital e Tadeu pede
a Lance quetente salvá-lo. Lance segura

: as mãos do pai.

� GLOBO - 21 H

Paraísn Tropical
Marion insinua que Antenor talvez se

interesse em ver o extrato bancário de
Olavo. Olavo, sem saida, dá dinheiro a

Marion em troca do extrato. Antenor

pede que Fabiana lhe dê duas semanas

para ele resolver a situação com a

. esposa. Isidoro comenta com Clemente

f que precisa pegar o telefone de Daniel.

! Eloisa diz a Tais que ela engana Evaldo.
i Daniel se reúne com o chef Wagner
�A!encar, que se recusa a aproveitar os

��ncionários do restaurante, mas acaba
!�dendo um pouco. Tais se recusa a

�iàgar o que deve a Evaldo e o insulta.

�;()IJarion vibra por ter tirado suas jóias do

�Ílenhor. Olavo reconhece Tatiana quando
ela entra no hotel para se encontrar com

Ivan.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Agenore Eliana transam. Vicente bate na

porta do quarto e diz que Rosa foi presa.
O policial avisa ao delegado que Rosa
está sendo incriminada, mas que ele não
acredita que amenina tenha feito alguma
coisa grave, pois a familia dela é do bem.
Vicente, Agenor e Eliana seguem para a

delegacia. Cléo e suas filhas chegam na

delegacia para ver Verônica. Helô
debocha de Rosa ao ver que ela está
sendo incriminada.

� RECORD - 20h

Midas Opostas
Isis ensina Madalena a manipular os

talheres com elegância e as duas se
.

entrosam multo bem. No jantar na casa

de Mário, Maria Lucia lembra da tórrida

relação entre Felix e Cláudia, que
resultou no "sulcídlo" de Oscar. Em

seguida, propõe que se casem, para o

desconforto do casal e de Mário. Felipe
continua muito rebelde e Neusa explica a

PatrIcia que ele tem no pai um verdadeiro
herói. Boris vê Nogueira passar de carro
pela orla à "caça" de companhia. PatrIcia
e Margarida sugerem que Neusa suma

de circulação para não ficar exposta à ira
[), do marido ao receber a notificação da
f' separação.

Extra
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��ACERTADO
Depois de Fani acertar

com a "Playboy", foi a vez
de Flávia do BBB7, bater o
martelo com a revista

"Sexy". Mas os fãs da

moça terão que esperar
mais um pouquinho. Isso
porque, como a edição de

abril da revista já estava

definida, com a atriz Carla

Regina, Flávia s6 dará o ar

da graça em maio. Vale

lembrar que a dançarina já
posou para a revista "Sexy
Preminum" e para o

Paparazzo.

��SERÁ?
Começaram a surgir
rumores sobre um

possível rompimento da

apresentadora Adriane
Galisteu e Gabriel Betti. Se
a história se confirmar,
Reynaldo Gianecchini

pode celebrar, no infcio de

março o ator lamentou

que a loira estivesse

comprometida. No
entanto, ela pode não
estar tão triste assim,
porque sua estréia em

novo horário, com o

programa Charme, foi u
sucesso!

Enquanto no "BBB" ocorria a

definição dos três finalistas 3
ao prêmio de R$ 1 milhão, �
Iris entrava na casa do "Gran !
Hermano", versão argentina
do reality show, na terça-
feira, 27. Logo na entrada, a
loira já se apresentou,
contou detalhes de sua vida.

Iris foi escolhida com 88%
dos votos dos

telespectadores para fazer

.

"intercâmbio" com-a versão

argentina do reality show. A
loira fica no "Gran Hermano"

até sábado, 31.

��TALVEZ
Afilaly foi e!iminada do
BBB com 69% do; votos.'
Aq...��ir da c?sa, a QJ nãg

.

dé'scartou a
. .'

possibilidade de um

relaelonamsnto como
ex-BB Alan Pierre: "Par

gP.� não?�ão d�. �raatltmâr, n'âo sei o q0ue vali
k?C'qntecer(mas pode ser.)
ii:':::':<t>;��, .dÚ/ ';::'::::'::_: :' dJW- ': ,)
;'A{�hica cOisa quê �'ei é l
que ele é uma pe

rr:f<l�avilhQ�;a e q.
m�ito encó�trá
nQvg. EI
-NrNf:)(

fâlt� de

II SUDOKU

2

1

��INTERCÂMBIO

II DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

2

Pai Aflito
Um jovem pai chegou ao pediatra, com um criança nos braços.
Logo, de cara o pai pergunta aflito para o doutor:
- Doutor, meu filho está com seis meses e não abre os olhos! É
muito grave?
O médico examinou bem e disse para o jovem pai:
- É sim ... Pois, quem deve abrir os olhos é o senhor, meu amigo!
O moleque é filho de japonês.

Visita da Chapeuzinho
A Chapeuzinho Vermelho foi visitar a avó, depois de muito

tempo sem ver a velinha:
- Vovó, como a senhora tem olhos grandes ...
- É para lhe ver melhor, minha querida!
- Nossa, vovó, que orelhas tão grandes sao essas?
- São para ouvi-Ia melhor, netinha ...
- E que dentes enormes a senhora tem!
- Êpa! Espera aí! Você veio aqui para me visitar ou para me pôr
defeHos? "
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SOBRE O JOGO

É um jogo de

lógica muito

simples e

viciante. O
objetivo é
preencher um
quadrado 9x9
com números de
1 a 9, sem
repetir números
em cada linha e

cada coluna.
Também não se

pode repetir

3 9

III SOlUÇÃO

• HORÓSCOPO

Libra 23/9 a 22/10
Muitas indagações, dúvidas e incertezas?

Sempre existirão, sinal que você está bem vivo e

evoluindo. Que bom que você está atento para
elas, observando seus movimentos internos, se
questionando e procurando se entender. Não vá
se perder por aí, porém. Fique presente no

momento, há atitudes e rumos a serem tomados,
vida que segue.

Capricórnio 22/12, a 21/1
Uma porta que se abre, alguém que entra> traz o

vento ... O vente mexe as cortinas, traz a luz.,
revela objetos que você considerava perdidOS e

que nunca haviam saído de seus lugares. É, você
andava tão ocupado fazendo outras coisas,
compreende-se. Agora esgotaram-se
justificativas e adiamentos, porém. Tudo pode
ser mais leve ...

Escorpião 23/10 a21/11
Relaxe o coração. Difícil? Talvez por ser tão

simples. Deixe o ar entrar e sair, isso, suspire:
uaaaaahhhhh ... Não se preocupe, não tem

ninguém olhando, achando que você é maluco.
Permita-se parar quieto um pouquinho, desligar
a cabeça, só pulsar e encontrar seu silêncio.
Conecte-se: o flo da alma é delicado, seja gentil
com ela, com você.

Sagitário 22/11 a 21/12
o que há no lado oculto da Lua? Qual o sabor na
outra metade da fruta? Que respostas guardará a

caixa preta? Mistérios de você se dando a

conhecer, passagens que se abrem, paisagens
que se descortinam. Lance suas setas de fogo,
ilumine o escuro, vença os fantasmas e saboreie
a fruta, todinha, hummm ... 1 Você quer, você

pode.

Aquário 21/1 a 18/2
Chegada ou partida, a linha está esperando que
você a cruze. Períodos de transição podem ser

mesmo um tanto estranhos, a gente se sente
estranho: mas Isso é bom, pols nos tira do
congelamento, dos padrões do passado, nos faz
questionar um monte de coisas e a nós mesmos:
Ondas vêm, ondas vão. Há que deixar Ir, há que
deixar chegar...

Peixes 19/2 a 19/3
É preciso posicionar-se com decisão, pOr a
cabeça pra fora d'água e não se desviar por
afluentes. Quem disse que se você esperar um
pouco mais estará melhor preparado do que
agora? Você vem elaborando planos e mapas há
um tempão, conhece essas águas como
ninguém, domina todos os estilos com arte e

maestria ... Não deixe seu sonho naufragar.

9
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SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês, o que mostra exactamente

o objetivo do jogo. O Sudoku existe desde a década de 70, mas começou a ganhar
popularidade no final de 2004 quando começou a ser publicado diariamente na

sessão de Puzzles do jornal The Times. Entre Abril e Maio de 2005 o puzzle
começou a ganhar um espaço na publicação de outros jornais Britânicos e, poucos
meses depois, ganhou popularidade mundial. Fonte: wikipedia.org

Áries 20/3 a 20/4
Se você olhar bem, verá que suas buscas não

mudaram, mas sim o modo de fazê-Ias. Pode

parecer que você está começando de novo, só

que, de fato está entrando em outro estágio,
aprofundando-se. Com o tempo, você e sua

meta vão se integrando, tornando-se um, na

verdade o que sempre foi, desde a origem. Nada
como viver a pleno, ser inteiro!

Câncer 21/6 a 21/7
Tudo lhe toca profundamente, ainda que a

superficie se mantenha inabalável. Areias se

revolvem, emoçôes assentadas flutuam, se
acham e se perdem, escondem-se urnas das

outras, viram canto de sereias. Preste-se

atenção, leia as mensagens que manda para si,
não espere uma somatização lhe dar uma

gravata e obrigá-lo a se ligar.

Touro 21/4 a 20/5
Você sabia que seria assim. Do jeito que você
se envolve com tudo, não daria pra fazer só
uma coisinha ou outra, dar um beijo ou dois e ir

embora. Que bom que dessa vez você não se

travou nem evitou situações, negando
curiosidades e emoções. Você está fazendo

progressos, tourinho, que belezallsso mesmo,
sorria e relaxe, veja no que dá.

Leão 22/7 a 22/8
Muitas são as ações e os movimentos, mas o

que, disso tudo, é uma expressão autêntica de
você? O que traduz suas vontades, sentimentos
e dá forma ao espírito que o anima? O que
carrega sua essência, reflete sua singularidade,
potência que tudo transforma? Uma pegada sua

pode dizer tudo, Leão, falar da sua força. Ou
será que não?

Gêmeos 21/5 a 20/6
Ainda que, como geminiano, você transite pela
dualidade e que os contrastes, ambigüidades e

contradições sejam mais evidentes, o que lhe

dá uma boa margem de atuação no processo
de se conhecer, você sempre encontrará

.

surpresas no avesso de si. Na evolução da

consciência, a compreensão e a totalidade das

experiências.

Virgem 23/8 a 22/9
Como conciliar aquilo tudo que você quer fazer
lá fora com os movimentos que acontecem aí
dentro? Abra o olho, não se perca de vista. Você
é um excelente administrador: não esqueça de

aplicar suas técnicas de gerenciamento na vida

pessoal. Suas plantinhas não estão precisando
de água, adubo, vasos maiores, e que você
converse como elas?
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Por Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

CEGONHAA atriz Ana Paula Vieira (que no ano

passado esteve na Feijoada do Moa e

representando na Scar a peça Qualquer
gato vira-lata tem uma vida sexual mais '

sadia que a nossa) vai fazer sua estréia
na lV, na novela Maria Esperança, no
S8T,. dentro de um mês. O seu

personagem será Fabiola.

FUTEBOL
Na próxima quarta-feira (4), o
pessoal da imprensa regional,
capitaneada pelo repórter Jailson
Angeli, promove no campo da
Karlache mais uma "baba". Desta
vez, somente entre p quarto poder.

(47) 33704522

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

confira em nossa versão on.tine as coberturas completas dos eventos

EM PRIMEIRAMÃO
Como sabe-se, a Notre Dame
fechou e há a promessa da
inauguração de nova casa noturna
no mesmo endereço. Fazendo
cantata com os promoters do novo
point, a coluna traz aos leitores as
novas: com capacidade para 1800
pessoas, haverá na estrutura
mesanino com 18 mesas mais 2
camarotes VIPs. Os camarotes
VIP ficarão no piso térreo de frente
ao palco, com capacidade para 20
pessoas cada. Em ambos pisos
haverão WCs fem. e masculinos

proporcionandomaior conforto.
A inauguração está marcada para
dia 18de maio. Após tal, a agenda
da casa funcionará com duas
aberturas mensais, sempre entre
sextas-feiras e sábados, tendo
ainda dentro deste esquema
previsão de promover pelo menos
um show nacional à cada dois

.

meses. Para a noite de abertura
serão atrações: Banda Lizzbi -

Ctba, DJ Sabrina Tomé - Agência
Play, RS (na foto ao lado) e DJ
RodrigoAguiar (Mega Beats) .

.

Ainda há a logomarca e o nome da casa a serem divulgados - além de grandes artistas
que já 'constam na agenda - mas a pedidos da organização guardamos sigilo e

divulgaremos apenas mais à frente. Sendo só no momento, agradecemos pela
exclusividade nas informações aos amigos Flávio Narloch e Thiago Mattos (que junto
à Charles Herbst e Rodrigo Souza serão os promciters da casa) e desejamos sucesso
neste que, desde já, revela-se um grande adicional ao lazer e entretenimento da cidade.

o bem lançado empresário e amigo
Robsom Garcia e a sua bonita
namorada Vanessa Leier é o casal
mais novo da urbesorríso a receber

. a visita da cegonha. Agora, tudo
indica que a dupla, muito em breve,
deve dividir o mesmo edredom e usar

a algema de dedo.

POR EXCELÊNCIA
Clodovil ganha novo programa de TV, e a

partir de uma ou duas câmeras instaladas
em seu gabinete irá mostrar parte de sua

rotina como parlamentar. Chamado de
"Por Excelência", fará parte da grade da
JB TV (ex-CNT). O apresentador
pretende gravar telefonemas que dará

para ministros e secretários federais'
cobrando providências de questões
públicas. Útil, enfim!

CHEMICAL BROTHERS
Anote: marcado para junho o lançamento
do sexto álbum do duo britânico, cujo
título será We are theNight. No aguardo!

,

.COKEMONEY
A Coca-Cola prepara na Europa
lançamento de um programa de
fidelidade especial, que envolve a criação
de uma espécie de moeda vinda nas latas
ou garrafas. Tal "dinheiro" servirá para
compra de produtos (em sua maioria
eletrônicos) através da internet. A

campanha que vai virar pesadelo dos
catadores de latinha ainda não tem

previsão de lançamento no Brasil.

CLIMATIZADO
SCAR Lounge Bar ficou ainda melhor

.

com seu recente investimento: agora
além do chopp gelado, desfruta-se no

local todo conforto de um ambiente
. climatizado. Agende o happyhour.

O CORREIO DO POVO

"TE CONTEI?

A Rivage, uma das casas noturnas mais
movimentadas da região de Blumenau, traz
para megashow a banda Papas da Língua.

Hoje, mais conhecido como quinta-feira, o
empresário Nei Lombardi, na companhia do

sogrão Célio Ropelato, será um dos capitães da
cozinha no 6T Society. O prato do dia será um

leitão à, pururuca, pagamento da dívida de seu

aniversário, 22 de março.
**

Meu abraço de hoje cheio de energias positivas
vai para o boa praça Rogério Germano Daniel

(leia-se Denan), o popular Jiraia, porque nesta

quinta-feira é a vez dele cortar o bolo e receber o
coro de parabéns.
**

Comentei na minha coluna de ontem que a

partir de maio seriam os jovens Thiago e Felfa
os novos comandantes da Notre. Na verdade
serão Thiago (ex-Combat), Pepe, Rodrigo (ex
Moinho) e Leco. Taí a correção!
**

Segundo fonte fidedigna, em breve Jaraguá do
Sul terá nova choperia no pedaço, pilotada pelo
boa gente Carlos Eduardo Martin e sua namorada
Ana Cristina. Por enquanto, a pedida do dono do
babado, o nome e o endereço ficam em segredo,
mas volto ao assunto.
**

Em maio, a Revista Nossa, numa parceria com

uma entidade da cidade, promove a primeira
Noite da Champanhe, só para elas. A renda
será 100% revertida para a instituição.
**

Para a galera que curte uma Stammtisch; rreste
sábado (31), com a particlpação de 196 gr,_upo's,
acontece nas ruas anexas à Vila Germânica
(Blumenau), mais uma edição da festa.
**
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