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Guaramirim X Romário
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O goleiro do Botafogo, Júlio César, de Guaramirim, quer entrar para a histéria Como aquele' que evitou o milésimo gol de Romário
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OURO VERDE
. I

Dois empresários
são presos pela p:'

. em Jaragua do su.
A Policia Federal prendeu
15 pessoas em 13 cidades ( o

Estado durante a "Operaç. o
Ouro Verde", realizada
ontem em parceria com a

Receita Federal.
Em [araguá do Sul, dois
empresários de uma

operadora de câmbio fora r 1

presos, suspeitos de .

participarem do esquema .

• 5

NA CAPITAL �t
Peixer vai em
busca de verbas -

a fundo perdido
Prefeito de Guaramirim
passou três dias em Brasília

protocolando projetos nos

ministérios e visitando

gabinetes de parlamentan s

catarinenses para solicitar
emendas para o municípi, .
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G OPINIAO
• EDITORIAL

Setor estratégico
Pouco divulgada, mas

muito importante (estraté-gica
até) a reunião realizada esta

semana entre o setor tec

nológico, representado pela
Acate, Cetic-SC e Fiest -

Câmara de Tecnologia, e a

sesiadora Ideli Salvatti. A
senadora ouviu com muita

atenção as ponderações e

prometeu ajudar. O presi-dente
d<EAssociaçãoCata-rinense de
Empresas de Tecnologia
(Acate) e da Câmara de Tee

nelogia da Fiesc, Alexandre
d éÃvila da Cunha, e o diretor
del Telecomunicações da
Acate, Norberto Dias, apre
sentaram as reivindicações do
setor e cobraram da bancada
casarinense no Congresso
Nacional mais empenho na

defesa de umas das principais
ecsmomías e vocações deSC
a�cnologia da informação e

.

cemunícação.

O Estado tem grandes
empresas de software e

hardware e o setor já é a

principal economia de
Florianópolis e Blumenau"

Importante lembrar que o

Estado tem grandes empresas
de software e hardware e o

setor já é a principal eco
nomia de municípios como

Florianópolis e Blumenau.
"Mesmo

. assim, falta os

parlamentares federais de SC
conhecerem um pouco mais
deste dinâmico segmento para
trazeremoportunidades para o
Estado", disse o diretor da
Acate.
A falta de crédito para

financiar o desenvolvimento
das empresas catarinenses, na
suamaioria micro e pequenas,

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

também foi abordada no

encontro. Hoje o Estado tem
o programa Juro Zero, exe
cutado pela Finep, que já
aprovou financiamentos a 14
empresas inovadoras'. Porém,
para a continuidade do pro
grama, é preciso um novo

aporte no fundo garantidor
para acesso a novos R$ 10
milhões.
A senadora acenou posi

tivamente: garantiu a am

pliação da oferta de cursos

profissionalizantes e a inte

riorização da Univer-sidade
Federal. Outro projeto que a

senadora quer incentivar é a

consolidação do Sapiens
Parque, como centro de
referência nacional em

desenvolvimento sustentável
e convergência digital. E

prometeu apoiar a criação do
fundo garantidor. Vamos ficar
de olho.

• ENTRE ASPAS
o
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"Vamos atuar ainda mais fortemente no combate a alta de impostos".
Éilgar Malujta, empresária e presidente empossado, ontem, da ACIAG (Associação Comercial, Industrial e

�grícola de Guaramirim).
o:

'f!SSO é impossível de se prever".
Jbsé Carlos Pereira, presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), sobre o pedido
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ter "prazo, dia e hora" para o fim da crise nos aeroportos.

.

C'

• PONTO DE VISTA
.Carla Schreiner
Reitora da UNERJ - Centro
UniversITário de Jaraguá do
Sul

ic
IE

A importância da busca do
conhecimento além da sala de aula

Esta semana a Coordenação
dos cursos ligados à área de

Aãministração, através do Ciclo
Urier] de Palestras, deu início a

uma nova iniciativa cujo objetivo
é levar mais conhecimentos aos

a�dêmicos de nossa Instituição
sobre o mercado ..
.r

Na primeira edição os estu

dantes conheceram a experiência
da Cervejaria Eísenbahn, de
Blumenau, compartilhando
li<;?es de empreendedorismo que
dfficilmente teriam apenas no'
aftfbiente de sala de aula. Valiosa
céhtribuição que, certamente,
agregará valores à formação
acadêmica, a exemplo de outras

ações que acontecem commuita

fr�9üência no nosso campus ou

em espaços na comunidade, como
a Semana de Estudos Jurídicos, a
o
emana de Tecnologia, o

. Circuito de Moda Identidades
Latinas e o UNER] Mix, por
exemplo.

Essa interação entre teoria e

atividade prática tem sido
estímulada pelo interesse dos
estudantes e constitui tarefa
agradável aos professores porque
todos ganham. Os intekâmbios
internacionais proporcionam aos

jovens nova visão de mundo,
ampliam seus conhecimentos
sobre a cultura de diferentes
regiões e os orientam para
realidades nem sempre próximas
as da maioria dos alunos. Da
mesma forma, as viagens de
estudos representam oportu
nidades muito valiosas. Recen
temente, os acadêmicos de
Arquitetura e Urbanismo par
ticiparam de uma aula em São
Francisco do Sul e agora se

preparam para um roteiro por
cidades históricas de Minas

Gerais, o que vai lhes permitir
visualizar contrastes entre o

barroco e o modernismo, com .

suas influências na arquitetura
contemporânea, e como con

ciliar esses conhecimentos com:

as questões ambientais e o

desenvolvimento econômico.

Momentos assim nos en

chem de orgulho, pqis não há
motivo maior de satisfação para
um educador que perceber o

crescimento intelectual dos
acadêmicos quando tiram

proveito de atividades extra-sala
e, depois de formados, percebem
como tais oportunidades aju
daram a entender o mercado e,
numa visão mais modesta,
compreender o comportamento
humano.

O CORREIO DO POVO
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Diretor: Francisco Alves

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal 19
Centro - Jaraguá do Sul - SC

it.M4MENDONÇA
Bush, Lula e

Fidel
a psicólogo americano Robert Com seu colega Bush este

.

Sutton lançou no mês fim de semana, o presidente
passado nos EUA um livro Lula vai aprofundar as
com o sugestivo título "The No conversas e negociações
Asshole Rule", que entre Brasil e Estados Unidos
desenvolve a tese segundo a para uma cooperação mais
qual é necessário às grandes estreita na área de
corporações livrarem-se dos combustíveis alternativos -

funcionários cretinos. A idéia etanol e biodiesel. Lula
é, diz o livro, "construir um certamente não voltará ao

local de trabalho civilizado". Brasil com a ambicionada
Como registra a revista Time, eliminação da sobretaxa que
algumas empresas já . os americanos cobram hoje
adotaram a tal regra para o álcool brasileiro entrar
anticretinos, como a Google, e lá. a clima, porém, está
exigem dos candidatos a muito propício a novos

emprego que se avanços nesta e em outras
comprometam a não serem áreas, até na Rodada de
imbecis. Sutton define o Doha da aMC. A nuve.m que
empregado imbecil como pode nublar um pouco o

aquele que humilha gente em encontro veio
posição inferior. Mas o

.

inesperadamente de um dos
psicólogo faz uma concessão: amigos do presidente Lula; o '

os idiotas "brilhantes" - isto companheiro_cubano Fidel
é, aqueles que, embora Castro. Fidel voltou ao cenário
maltratem outros funcionários, político com um artigo,
desempenham muito bem divulgado ontem, criticando o

suas tarefas - podem ser acordo sobre o etanol. Parece
mantidos, desde que em um recado para Lula e uma

quantidades mínimas. provocação a Bush.

4.) bl.Og.esladao.com.br/blÕgJiosemarcio

"Caos aéreo" é balela
boicotar qualquer opiruao
discordante da teoria de que
está em curso um "caos aéreo".
E de verter uma torrente de
notícias sem conexão umas

com as outras de forma que,
juntas, passefn a impressão de
que tudo o que acontece nos

aeroportos decorre de má

administração do sistema e de
controle do tráfego aéreo.

Qualquer casinho de atraso vai

para o palanque. -

Sou usuário constante de
aciões e não só no Brasil. Sei
que aeroportos são um prato
cheio para se colher problemas.
A aviação comercial está

sujeita a muitos problemas.
"Overbooking", problemas
climáticos, panes diversas ... É
inesgotável o número de
problemas que podem surgir
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assim caminha
a Globo J

Soube somente ontem que a a

guilhotina global voltou a

funcionar. a colega Marco
Aurelio Melia, há quatro anos ,q
editor de Economia do
principal jornal da emissora, rr

foi demitido com a seguinte . v

motivação: "seu trabalho não .q
é mais compatível". Marco �B

Aurelio é culpado aos olhos
da Globo por não ter
assinado aquele célebre
documento preparado pela
direção, a obrigar
funcionários dos mais
diversos calibres a defender

' ,)

a cobertura feita durante a

campanha presidencial.
.

CartaCapital foi o órqão de

imprensa que desvendou a

manobra global, destinada a o

favorecer o candidato tucano, )e

de 'queriv aliáS'; neste ., r. i ,_, J:)
, ,

memento 'não recordo 0'-" .... ,.'q

nome. Consta que um certo 1:
Mariano Bani, graúda figura ,]
do Diretório, sentenciou: '\

"quem não estiver satisfeito J
com a cobertura da Globo, q
que vá para' a Record". )

B

p
ri

Há uma figura penal: a do arrependimento. Agora, é preciso que o

arrependimento seja eficaz. E caberá ao partido aceitar ou não essa

postura daquele que se arrependa da mlçração".
Mar,co Aur�IiQ MeIIQ, presjíente dO,�r.ibunal Superior Eleitoral, sobre decisão de impor
fidelidade partidária aos parlamentares.

l�m;ia.t1 GUTERMAN

Os imbecis são
necessários?

4.)bIOg,estadao.com.brlblogtguterman

• DO LEITOR

Esse "caos aéreo" alar
deado pela mídia é balela.
Continuarei dizendo mesmo

que perdure a censura que
essa mesma mídia está

impondo aos que tentam

alertar a sociedade para o

grotesco espetáculo circense.
A mídia está tentando

inflar o discurso da oposição,
que continua apostando nesse

factóide para, se não conse

guir comover as camadas
populares, aomenosmanter as
classes A e B revoltadas com

o governo. Está em curso uma.
escalada da mídia. Na terça
feira, Arnaldo Jabor fez um

ataque descontrolado contra

o governo. Insultou do
presidente ao contínuo do
Planalto. E mentiu. Muito.
A posição da mídia é a de

q

g

rr

--------�---------)
;1-

(
4.) blogdomino.�lig.lg.com.br

•Edljardo Guimarães
Empresário

nas rotas comerciais, tanto em [)
terra quanto no ar. Você vê na b

. TV aquelas imagens de gente Ü
dormindo em aeroportos. É B

absolutamente normal, em,l
qualquer lugar do mundo as

B
pessoas se estiraram no chão

bde aeroporto,s enquanto
AO p.esperam os vo s.

r

O doloroso é ver a socieda-P
de ser ludibriada. É doloroso'J
quando homens, mulheres ep
crianças que têm que viajarb
horas todos os dias em ônibus
superlotados, que atrasam,Oquebram, são assaltados, in
cendiados etc, têm que ver uns

Mauricinhos, umas Patríci-o
nhas, uns doutores e umas ma-A
dames entediados e histéricos B
devido alguns minutos a mais.,
de espera tomando cafezinho

q
em aeroportos refrigerados.

'[1

,
Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail f;
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 892.51 200, Caixa
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

, ri f?
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ATRÁS DE VERBAS: MUNiCíPIO QUER ENTRAR NA LISTA DO FÓRUM PARLAMENTAR CATARINENSE
.

Prefeito protocola projetos
para saúde e infra-estrutura
....Mario Sérgio Peixer

cumpriu agenda de

terça a quinta-feira
em Brasnia

CAROLINA TOMASELLI
GUARAMIRIM

O prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) foi esta semana
a Brasília protocolar projetos
na tentativa de conseguir
verbas federais a fundo

perdido, principalmente para
as áreas de educação, saúde
e infra-estrutura. De terça a

quinta-feira, o prefeito tam
bém visitou gabinetes de

parlamentares da bancada
catarinense para entregar

cópia dos mesmos projetos
protocolados nos ministérios
e pedir emendas para o

município.
No Ministério da Saúde,

o prefeito encaminhou a

solicitação de verba para

construção de dois postos do
PSF (Programa Saúde da

Família), um no Bairro Caixa

D'água e outro na Vila
Amizade. No Ministério de
Desenvolvimento Social,

. protocolou projeto para a
:

construção de uma creche

(Centro de Educação In

fantil) no Bairro Corticeira.

Já no Ministério das Ci-

-�
Peixer entregou cópia dos projetos aos deputados da bancada catarinense, entre eles Djalma Berger
dades, Peixer solicitou a Fórum Parlamentar Catari- coletivo urbano de Guara

liberação de R$ 300 mil para nense. mirim, que já foi aprovadoe
a realização de melhorias na Mário Sérgio Peixer depende apenas da Íibera-
infra-estrutura urbana, basi- (PFL) se reuniu, ainda, com ção dos recursos, da ordem

camente para pavimentação os senadores Raimundo de R$ 8,9 milhões.
de ruas. Colombo (PFL), para quem AUDIÊNCIA
Durante os dois dias, encaminhou pedido de O prefeito de Jaraguá do

Peixer também visitou os emendas na área de assis- Sul, Moacir Bertoldi (PR),
gabinetes dos deputados tência social, e Ideli Salvatti que esteve na capital federal
federais Carlito Merss (PT), (PT), para quem pediu para na semana passada, retoma a

Ângela Amin (PP), Nelson priorizar verbas para a Brasília na próxima segunda
Goetten de Lima (PR) e pavimentação da Rua Lauro feira, para audiência com o

I

Djalma Berger (PSB). Com Zimmermann, no Bairro ministro das Cidades, Márcio'
este último, além de pedir Guamiranga. A senadora Fortes (PP). Bertoldi vai
emendas, tratou da inclusão também é um dos inter- tentar viabilizar recursos para
do município na lista dos locutores do município com obras de pavimentação asfál
candidatosareceberrecursos relação ao projeto para tica e construção de n,ovas
do governo federal através do implantação do transporte ciclovias.

Dividas I
o Prefeito Moacir Bertoldi

(PR) prometeu quitar todas as

dívidas da Prefeitura até o

final de abril. Ele disse que a

atual administração está

fazendo o possível para "botar
as contas do município em

dia". "Peguei' a Prefeitura

quebrada, commuitas dívidas
de financiamentos a longo
prazo", declarou, informando
que no início de abril quita os

débitos referentes a fevereiro.

Compra
Bertoldi disse ainda que a

compra do imóvel da

Marisol, onde está instalada
a sede da administração
municipal, custa aos cofres
públicos R$ 2,4 milhões por
mês, desde 2005. "É uma

dívida herdada do governo
anterior que sou obrigado a

honrar", justificou o prefeito,
� informando que o débito

acaba em 2008.

Dívidas II
Segundo Bertoldi, entre

2001 e 2004, a dívida anual
média da Prefeitura era de R$
3,1 milhões e que esse valor
saltou para R$ 8,5 milhões de
2005 para cá. "Foi a herança
dos governos anteriores. Essas
dívidas são relativas aos

financiamentos feitos, que
começaram a vencer a partir
de 1996. Este ano, a Prefeitura
deve pagar R$ 9 milhões em

dívidas", revelou.

Propaganda
Na Internet, o PFL afirma

que o partido "sempre se

destacou na defesa da
democracia e sua trans

formação em Democratas é a

retomada do espírito criativo
e firme da ação política ... "
O partido já foiArena, PDS

e PFL Entre 1964 e 1985,
apoiou e sustentou a ditadura

militar, que não tinha nada
democrática.

Úrba;
nismo, o' iazera, está
na lista dos vereadores que
podem perder o mandato
por deixar o partido pelo
qual se elegeu. Aliás, o

troca-troca partidário é uma
constâncí a política
dele. Fqi. PTB e

do PSD como

secretáriomUnicipal.

Dieter Janssen entreg�
pleitos a Dado Cherem__'
JARAGUÁ DO SUL "Ele (Cherem) nos confirmdum

a importância do municípiêrs
Em audiência com o aderir ao consórcio", disseioz

secretário estadual de Saúde, lembrando que o Cis/Ameíon
Luiz Eduardo Cherem, na nesc favorece a compra deA

terça-feira, em Florianópolis, consultas para atendimentoâ.)
o vereador Dieter Janssen de média e alta complexidadeea
(PP) encaminhou uma série através da tabela do SUS .. [1::>2

de reivindicações para o O vereador encaminhouns
município pertinentes à pasta. ainda, reivindicação dorq
Em ofício entregue ao conselho do Hospital [aragúásb
secretário, Janssen pediu a de auxílio financeiro parad
priorização de recursos para compra de equipamentosoé.)
atender às demandas repri- adequação da estrutura. Dhrr
midas de exames especiali- Hospital São José, o pedido b
zados, para tratamentos na é de verba para compra deb
área de quimioterapia e para arco cirúrgico, aparelhoA
a certificação do Centro de orçado em 100 mil dólaressz

Especialidades Odontológicas para atendimento de altsea

em Jaraguá do Sul. comple-xidade na área dkf;:J

Segundo o vereador, in- ortopedia, neurocirurgia IM
formações repassadas pela outras especialidades. Sobreb
Secretaria Municipal da este assunto, Janssen vá>VS

Saúde dão conta de que o formalizar o pedido atrav€S B

município recebe R$ 56 mil de indicação, apresentada»
por mês para tratamentos de por ele na sessão de segunda-
quimioterapia, enquanto que feira.

:li
os gastos somam R$ 80 mil. Já Segundo Janssen, o

sobre o Centro de Especia- secretário sinalizou que

lidades Odontológicas, o deverá, em breve, vir�
município, it:lform�� q�e . J,arag.u�.�����e visitaros dl£l
restam apenas a certlÚcaçao.· llospltals,.panrtoflversar co�
e avaliação est'adh!allpara clifr'.] ,á:s.r,especÚV'à:s .'diretorias e

início aos trabalh�s:"
" .. ". ..

''.reTIficarosproblemas enfren-
Dieter Janssen também tados... ..

. \I"
pediu a opinião do secretário Ainda em Flórianópolis}§3
sobre o Consórcio Intermu- vereador visitou os gabine�b�
nicipal de Saúde (Cis/ Amu- dos deputados da bancada dO

nesc), do qual a Prefeitura Pp, que se colocaramejr
tem interesse em participar, e disposição de Jaraguá do Sul;;
que foi apresentado aos hoje sem representação ���.
vereadores no mês passado. Assembléia Legislativa.(CT)

Recondução
o diretor áa Câmara de Jaraguá do Sul, Ruy Lessmann, foi
reconduzido para mais dois anos como coordenador regional
do PDT. Ele acumula a função com a de presidente d<A
diretóriomunicipal da legenda.

.

Lessmann estáotimista com a visibilidade que o partido pod�
ter à frente do Ministério do Trabalho.

A�u�
.�

o vereador paulistano Agnaldo Timóteo (PR) disse que q§A
estrangeiros que vêm ao Brasil atrás de turismo sexual nãQíJ
deveriam ser presos e que não devem ser responsabilízados- J

pelo delito. Ele culpa os governantes.
.

,r '3

"Não defendo o turismo sexual, mas que os governantes"
tomemmedidas para impedir que asmeninas sejam expostas."
E se elas ficam lá, o que o turista pode fazer?", afirmou. tsb

Bb

Censo Previdenciário da

A partir do dia 2 de abríl, começa nova etapa do Cens�,�I
.

. ruo
Previdenciário.Nesta fase, terão os pagamentos bloqueadCfi'ffi
os 31.041 beneficiários que não foram encontrados pelg.,
servidor do INSS a partir das informações dadas pelo�J3
procuradores, tutores ou curadores (representantes legais dose
aposentados e pensionistas). :2I:;

Para regularizar o cadastro, o beneficiário ou o representantê"
legal deve comparecer a uma agência da Previdênciamunido"

. .�tl�
do cartão do benefício, CPF, documento de identidade. ,,'.

, I

Desafio Trânsito
Um integrante da chapa

Uma nova era, que disputa
.

hoje a eleição da Arsepum
(Associação Recreativa dos
Servidores Públicos Muni

cipais), disse que o objetivo
maior é impedir a volta de

pessoas envolvidas em

irregularidades. ''Não podemos
deixar que isso aconteça",
apelou.

Dois meses depois, as

alterações no trânsito ainda
não apresentaram os efeitos

prometidos pelaadministração
municipal. As reclamações
continuam e o fluxo não

melhorou nada. Tem pré,
candidato a prefeito prome
tendo rever as mudanças caso
vença as eleições. Haja
paciência!
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DE QLHO EM 2008: PROPOSTA É AMPLIAR NÚMERO DE FILIADOS E FORTALECER A SIGLA

PPS monta comissão dentro
de 60 dias em Massaranduba
....Dirigentes começam
a mapear nomes para
estruturar a criação
da sigra-na 'cidade

CAROLINA TOMASELLI
GUARAMIRIM

CESAR JUNKES/DCP

Dentro de 60:.diÇls, o PPS
deverá montar a comissão

provisória emMassaranduba,
único município do Vale do

Itapocu onde o partido ainda
não- está-const.ituído. A
informação 'fo(r.epassada etn

\ reuniã'o' �ntre os dirigentesL-1\.. ,."..... _ •

estaduais-e os coordenadores
regionais da sigla, na semana
passada, em Florianópolis. A
estruturação no município, Fogaça: "Preferência é para alianças com partidos que apoiaram Luiz Henrique em 2006"
assim comoern outras cidades

catarinenses, é estratégia
para o fortalecimento e

ampliação do partido com

vistas às eleições do ano que
vem.

Segundo o vice -presi-
__dente.do.Pl'S em.laragná do
Sul e coordenador regional,
Altevir Fogaça Júnior, a

determinação da executiva
nacional é que o partido
lance candidatos a prefeito e

vice, além de vereador. O
que, afirmou, não significará
que o PPS vai encabeçar
chapa em todos os municí

pios. "É possível abrir mão,

mas para se fortalecer um
partido tem que ter candida
to a prefeito, até para
favorecer a eleição para
vereador", comentou.
Além de Fogaça, o

diretório estadual aponta os

nomes de Gilda Alves,
presidente do diretório de

Jaraguá do Sul, e o

presidente de honra, Carlos
Alberto Reali, como os

cotados para a disputa
majoritária no município.
"Estes três nomes foram
listados pela estadual. S� não

tiver alguém com maior

densidade eleitoral que

ingresse no partido até

outubro, um de nós será pré
candidato", disse, informan
do que o PPS local, hoje com
cerca de 500 filiados,
pretende dobrar este número
até outubro, prazo limite para

quem quiser disputar as

eleições se filiar.
Outra orientação é de

que o partido de preferência
a alianças com o PMDB,
PSDB e PFL, que integra
ram a coligação que elegeu
Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) governador. Fogaça

avaliou que nem sempre os

grandes partidos tiveram
nomes para lançar ou

encabeçar a, chapa em

Jaraguá do Sul, citando como
exemplo o PMDB. "O partido
é forte, mas não tem

candidato. Faz quatro
eleições que não ganha. Em
2004, saiu como vice do PT e

na penúltima não tinha
candidato". Nas últimas

eleições municipais, o PPS fez
parte da coligação que elegeu
Moacir Bertoldi prefeito,
formada também pelo PL,
hoje PR, PDT e PTB.

Incêndio acaba com galpão daAuto Center Força Livre
JARAGUÁ DO SUL

A professora Tânia Mara
Lenzi, 40, assistia à televisão
quando ouviu os vizinhos gri
tarem.Aomesmo tempo, dona
Dulce, foiaté a janela do apar
tamento 'onde mora porque
ouviu-sirenes do Corpo de
Bombeiros. Quando as duas

perceberamoqueacentecíado
lado de casa Se desesperaram e

correrampara a rua, atitude to
mada tambémpor dezenas de
outras pessoasnaquelahora.Os
relógios marcavmn quase 23
horas de quinta-feira.

Motoristas, curiosos e en

volvidos, 'todosviramumacena
,

típica -de Hlffies hollvwoodia
nos.O incêndio que destruiua
empresa FQfÇl Livre, localiza
danaRuaBarão doRioBran-

,

\

co, Centro-dejaraguá do Sul,
p;�ci;5��de -25 bombeiros e 50
mil litros deá�para ser con
tido.Durantequase cincoho-

Fogo começou de madrugada na parte elétrica do galpão

ras, eles trabalharam no local,
mas, nada sobrou além de en
tulhos. O galpão tinha 300
metros quadrados.

'

Conforme o proprietário,
Mauro SérgioMartin, não há
comomensurara prejuízo, pelo
menosporenquanto. "Não sei
poronde começar. Estava tudo

, lá dentro", disse. Durante os

próximos dias, ele acompanha
aequipe daseguradoracontra
tada a fun de tentar uma res-

posta para esta pergunta. "Te
nho certeza de que não vai

chegar nem perto do que per
di", completou.

Somam- se às perdas de
Martin, as do dono do prédio,
Maurício Lenzi. Segundo ele,
a construção estava sem segu
ro desde o final do ano passa
do, porém, a decepçãomaior é
o funda coleção demotocicle
tas. Elas eram guardadas nos
fundos da Força Livre junto a

diversas peças e queimaram.
Situação semelhante ocorreu
como representante comerci
al Marcelo Batista. O carro

dele,umÔmegaguardadoden
tradogalpãoparaconserto, teve
perda total.

Sobre a possível causa do
fogo, nada foi divulgado. Para
Martin, a únicapossibilidade é
de algo errado ter ocorrido na
parte elétrica do lugar. O em

presário explicou ainda que
não havia chances de.vaza
mento de gás. "Se tivesse sido
por causadisso, os prédios vizi
nhos explodiriam", afirmou.
A empresa existe há 13

anos e agora está fechada
por tempo indeterminado.
Os funcionários e clientes

devemserencanaITU1adospara
outrasernpresas.Ametadopro
prietário é retomar o negócio,
mesmo não sabendo quando
esta idéia vai ter condições de
ser tornada realidade.

O CORREIO DO POVO
I

Deniz pede instalação
de agência do Procon
GUARAMIRIM

No mês em que se

comemora o dia internacional
do consumidor, o vereador

João Deniz Vick (PMDB)
apresentou uma indicação
para instalação do Procon no

município, aprovada em

plenário na semana passada.
O vereador resolveu fazer o

pedido depois de observar as
dificuldades enfrentadas
pelos consumidores de
Guaramirim para efetuar

qualquer procedimento de

competência do órgão.
"Ou o cidadão busca seus

direitos pela esfera estadual
ou, pela proximidade, vai até
Jaraguá do Sul, mas lá não

pode registrar a reclamação,

OUTRAS INDICAÇÕES

somente receber uma

orientação, porque a agência
só atende os moradores
daquele município", explicou
João Deniz, que antes de

apresentar a indicação
buscoumais informações sobre
o assunto ao analisar o Código
de Defesa do Consumidor. A

O vereador explica que, de\
acordo com o Guia de

Municipalização do Procon, a
agência de Guaramirim
exigiria, obedecendo ao

critério de número de'
habitantes, a contratação de

'1

três funcionários: um para o
(

-

setor administrativo, outro
jurídico e um profissional de
assistência social. O guia foi
encaminhado ao,Executivo,
junto com a indicação. (CT)

Mª,ia Lúcia Richard (PMDB)
- pavimentação das ruas do Lotearnenío Jardim Beira Rio;
- colocação de tachões na Rua Expedicionário Olimpio José

- Borges, no Bairro Avaí;

Marcos Mannes (PSDB)
- pavimentação das ruas Maria Zastrow, David Campigotto,
L.orenz Hahn, no Bairro Nova Esperança;

Jorge Feldman (PP)
- iluminação pública na Rodovia do Arroz

Edgar Malula lorna posse
na Presidência da Aciag
O empresano Edgar

Maluta foi empossado na

noite da última quinta-feira
na presidência da Aciag
(Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de

Guaramirim), paramanda
to de um ano. A cerimônia,
realizada no Parque de Ex

posições Perfeito de Aguiar,
reuniu lideranças políticas e

empresariais da região, en
tre eles o governador do Es
tado Luiz Henrique da
Silveira.
No discurso de posse,

Maluta destacou o papel da
Aciag no desenvolvimento
do município e reforçou a

importância do

associativismo para o cresci
mento das empresas e, con

seqüentemente, da econo

mia. "Émais importante ge
rar riquezas, porque assim te

remos recursos para aplicar
na área social, e depois ten
tar distribuir damelhor for
ma", afirmou.

O governador parabeni
zou o novo presidente e os

demais membros da dire to-

DIVULGAÇÃO

, ,

Maluta fica no cargo por um ano,
,_,

podendo ser recondozido pormais um

ria, afirmando que "a cida
de estará bem calçada, vai
dar no couro, vai gastar sola,

j' I

com passo firme, vai darmais
1

um salto no desenvolvimen- ; �
, I

to", numa referência ao
, t,

ramo de atuação do presi-
dente - calçados. "Tenho
orgulho de Guaramirim, 'o

pela determinação do povo '1

e do comprometimento das
autoridades", discursou o

governador.
A nova diretoria já ini- I

cia os trabalhos na segunda- /';
feira. :
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OURO VERDE': OPERAÇÃO MOBILIZA MAIS DE 700 POLICIAIS FEDERAIS E 161 AUDITORES

,

;PF prende 15 pessoas envolvidas em fraudes
CÉSAR JUNKES '1"

,'i
,

76 mandados de busca e

apreensão e cerca de 15
mandados de prisão temporária
e preventiva nas cidades de

[oinville, [araguá do Sul,
Guaramirim, Corupá, São Bento
do Sul, Balneário Camboriú,
Indaial, Blumenau, Itajaí,
Florianópolis, Brusque, Joaçaba
e Treze Tílias. Em Jaraguá do
Sul, dois empresários de uma

operadora de câmbio foram

presos, suspeitos de participarem
do esquema.

A organização oferecia

quase todos os serviços
bancários, comomanutenção de
conta corrente e investimentos

(abastecidos com dinheiro de
caixa dois de empresas), compra
e venda de moeda estrangeira
e remessa de valores para o

exterior por meio de canais

flllanceiros ilegais. Isso permitia
ao grupo ocultar e lavar o

dinheiro obtido através ·de
crimes como lavagem de'

dinheiro, contrabando, forma-

.

ção de quadrilha, sonegação
fiscal e tráfico de drogas.

As investigações começaram
em dezembro de 2005, depois da
apreensão de U$ 20 mil que

.

estavam sendo transportados de

Florianópolis para uma agência
de turismo em Joinville. A
organização tem como clientes
mais de 30 empresas dos ramos

de pneus, têxtil, de exportação
e outros. No Rio Grande do Sul,
detectou-se o envolvimento de
outra casa de câmbio e de uma

financeira, utilizada como

fachada legal para lavar o

dinheiro obtido no mercado

paralelo.
Os acusados responderão

pelos crimes de formação de

quadrilha, descaminho, lavagem
de dinheiro, evasão de divisas,
funcionamento de instituição
financeira sem autorização legal,
gestão fraudulenta e sonegação,
fiscal. Se somadas, as penas

podem chegar a 30 anos de

:1 Em Jaraguá do Sul,
o ois empresários
,:; são suspeitos de
;r 'ntegrar esquema ,'! .6

t2S
fib

A Policia Federal prendeu 15
c

. essoas em 13 cidades do Estado
,� urante a "Operação Ouro

erde", realizada ontem em

"',. parceria com a Receita Federal.
l }\ ação também aconteceu no

i Rio Grande do Sul, com o

,(' bjetivo de desarticular uma

'organização criminosa que agia
nos dois estados, instalando um

r: 'sistema bancário paralelo". A
, maioria dos suspeitos são doleiros

empresários, que estão no

J resídio de [oinville.
Mais de 700 policiais federais

161 auditores fiscais participam
a operação. Somente em Santa
Catarina estão sendo cumpridos

í51

1�5

PF e Receita Federal vistoriaram pátio de operadora de câmbio do município na manhâ de ontemprisão.
Eq

,II----Co-n-su-m-id-o-re-s-va--O-à-s-co-m-p-ra-s-p-ar-a-P-ás-c-oa-,-.F-uj-am-a-m-a-nt-ém-c-on-v-ê-ni-o-de-C-o-o-p-er-aç-ã-O�:
CÉSAR JUNKES/OCP

No começo da semana o

presidente daFujama, Ade
mir Neves Sanches, esteve
em Florianópolis (Fundação
Municipal do Meio Ambien
te), para assinar o termo de
convênio de Cooperação
Técnica com a SDS (Secre
taria de Desenvolvimento

Sustentável) e a Fatma

(Fundação do Meio Ambi

ente). O documento é um

instrumento legal que for
maliza o cumprimento de
atividades de parceria entre

a Fatma e a Fujama. Com
isso é possível a realização de

ações diretamente na enti

dade municipal, o que fací- ,

lira o tramite para os propri
etários rurais e urbanos.

O convênio já existia e

foi prorrogado até dezembro
de 2008. Entre as cláusulas
mais relevantes, está a ma

nutenção da ampliação de 3

para 5 hectares de área de
corte para fins agrope -

.

cuários. Somente é permiti-'
do o corte vegetação secun

dária nos estágios iniciais,
médio e avançado de rege

neração da Mata Atlântica.
Isso serve também para

. imóveis urbanos, para fins de .r::;:.b
edificação e parcelamento .r 12

.

do solo. Assim, caso um pro- í A.
.

prietário rural ou urbane eb

queira cortar a mata com li- srr

mite de 5 hectares, ele po� nn!
derá entrar em contato di-:5'iV
retamente com a Fujama, e ,"'p
não precisa se deslocar até ii: .'

a Fatma, em Joinville. San- .1 >,

ches lembra que todos os ''1
cortes de vegetação devem ..

respeitar a Lei Ambiental ;�
vigente. Informações sobre o ,��
termo podem ser esclarecidas
com os técnicos da Fujama no
telefone 3273-8008. (GR) ,Ai.

Projetos do presídio viram referência para Itajaí _ 1

CÉSAR JUNKES/OCP
·�i .

'

Integração, formado por pro- .ro
fissionais da área de recursos r�J

'

humanos e assistência social. /.1'
"O grupo achou o comitê �::

.. , . •
. J"

uma imciatrva interessante e

planeja usá-lo como modelo
..

�
',(�

em Itajaí", pontua. ,.J
,

O projeto Âncora oferece ���
aos presidiários oportunidade .'81

de trabalho remunerado, J I

como construção de casas 'fi

populares, polimentos de me- ,n
tais e produção de grampos e ;cn

elásticos. Já o PAE possibilita ;lÍ
aos ex-presidiários conquistar
vaga de trabalho nas empre- CIf
sas do município. Os proje- .1 J

tos contam com a parceria da
.

'.'

Prefeitura, Caixa Econômica -,
j.

Federal, Secretaria d-e Esta- Í--,
do da Segurança Pública e ,�'-
Defesa do Cidadão e as em

presas Tritec, Textipan e Weg. :�:
(DZ) �,

,[1

O Presídio Regional de
Jaraguá do Sul recebeu, nes
sa semana, a visita de repre
sentantes de entidades de

R Roseni e o filho Victor: pesquisa de preço
A oito dias da Páscoa, os

;' consumidores começam a

• ; atentar aos ovos de choco
te nas prateleiras de lojas

ó e supermercados. A Acats
) (Associação Catarinense de
) Supermercados) informa
que 65% dos supermercados
afiliados ampliaram o esto

p que na comparação com

2006. O reajuste varia de 3
t a 6% em relação ao ano pas
sado.

Na rede Breithaupt, a

(I oferta de produtos ligados à
·1 Páscoa aumentou em 15%:

sâo 50 mil ovos de chocolate
à disposição nos corredores.
A estratégia desse ano é cha-

I mar a atenção das crianças.
�,.:-As atrações são os ovos de
zz

SO gramas, recheados com

26, já garantiram os choco
lates dos afilhados. "Sempre
compramos a mesma marca

porque sabemos que eles

(afilhados) gostam dos brin-'
quedos que vêm junto", co
mentou Sheyla. Eles preten
dem comprar outros dez ovos

para presentear os familiares.
Mãe de cinco filhos, a ca

beleireira Roseni Alves de

Brito, 35 anos; costuma fa
zer pesquisa de preço e com

prar a marca preferida cerca

de 15 dias antes da Páscoa.
"Eles (filhos) gostam do mes
mo chocolate há anos, então

compro este (chocolate) com
antecedência e monto ces

tas com outras variedades",
disse ao lado do filho Victor,
7. (DZ)

brinquedos, relógios e até

rádio FM, ao preçomédio de

R$15 .

O gerente comercial da
rede, Sérgio Kuchembecker,
diz que omovimento está em

torno de 22% maior que em

2006. Ele acredita que a cli
entela decidiu antecipar a

compra para não ficar sem as

novidades e as marcas tra

dicionais. Entre os atrativos

oferecidos está a facilidade
de pagamento. As compras
de Páscoa podem ser parce
ladas em até sete vezes no

Cartão Breithaupt ou quita
das com cheque pré-datado
para dia 6 de junho.

O casal de representan
tes comerciais Sheyla Lafin,
34 anos, e Sidnei Lostada,

Itajaí interessados em conhe-
.

cer o projeto Âncora e o PAE

(Programa de Apoio ao

Agresso) e implantá-los no

município. Entre os visitan

tes estavam o presidente da
1 ª. vara criminal de Itajaí,
Luiz Francisco Miranda; o

presidente da subseção da
OAB domunicípio,Wolfram
Ehrenharrd Echelmeier; o

presidente da Associação
Comercial e Industrial, Mar
co Aurélio Seara Júnior; a

presidente do Conselho Co
munitário Penitenciário, Yara
Querne.

O presidente do Conselho
Comunitário Penitenciário
de Jaraguá do Sul, Nilton

Roque Zen, diz que os traba
lhos desenvolvidos nomuni-

cípio são referência no Esta
do. Os programas são super
visionados pelo Ministério
Público e pelo Comitê de

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BOM PÚBLICO: GINÁSIO ALFREDO PASOLD FICOU PRATICAMENTE. LOTADO PARA ACOMPANHAR A FINAL

Posto Cidade conquista o 14o

Torneio Aberto de Schroeder
Na final, a equipe
venceu por 4xO o

Tio Patinhas e

'ficou com o título

JULIMAR PIVATIO
SCHROEDER

Uma final emocionante,
acompanhada por um

ginásio praticamente
lotado, mareou a decisão do
140 Torneio Aberto de
Futsal de Schroeder. O
Posto Cidade/Águia Negra
TransportesNoga Vedabrás
bateu o Tio Patinhas/AS
Têxtil por 4xO e ficou com

o título. O terceiro lugar foi
do Vitória Futsal, que
goleou a Loja Diversus/Ex
Astros por 7x3. A decisão
aconteceu ontem à noite,
no Ginásio Alfredo Pasold.

O terceiro lugar foi
decidido em um jogo de
muitos gols. Com três

minutos, a Loja Diversus/
Ex-Astros abriu 2xO, mas

..

tomou o empate nos três
minutos seguintes. Aos 14,
novamente a equipe passou

à frente, mas acabou
sofrendo o empate aos 16'.
O Vitória construiu a

goleada na etapa final,
fechando o placar em 7x4.

Na final que começou
logo em seguida, o Posto
Cidade abriu o placar aos

4'29" do primeiro tempo
com Clayton. No segundo
tempo, Fábio aumentou e

Clayton, com mais dois

gols, fechou a vitória e

confirmou a artilharia da

competição com 12 gols
marcados.
A coordenadora da

CME de Schroeder; Edite
Hang, comemorou o suces

so do evento. "Tivemos
uma fase diferente, que foi
a classificatória, que deixou
na fase final as equipes mais
equilíbradas. Acredito que,
pelo bom público que
esteve aqui hoje, comprova
o sucesso do torneio",
afirmou. A competição
distribuiu R$ 3 mil em

premiação, sendo R$ 1,5
mil para o campeão, 900
para o vice, 400 para o

terceiro e 200 para o quarto. Posto Cidade (camisa escura).ficou com o título em Schroeder

Juventus reencontra Sc'hulle amanhã no João Marcatto '

JARAGUÁ DO SUL

Depois de perder a

terceira partida consecutiva
no Campeonato Catarinense
da Divisão Principal, o

Juventus agora tem pela
frente a dupla Itamar Schulle
e Gamarra. Esta será a pri
meira vez que os dois pisam
no Estádio João Marcatto
como adversários do Mole
que Travesso. O confronto
com o Joinville será às ISh e

colocará frente a frente dois
dos times com pior campanha
neste returno. Ambos
marcaram apenas três pontos
e precisam da vitória para
retomarem a confiança das

respectivas torcidas.
As duas equipes chegam

com problemas na defesa. O
juventus não contará com os

zagueiros Itamar e Diego,
expulsos em Palhoça, na

derrota par 1xO para o

Guarani. ]f o [oinville não
terá o zagueiro Douglas
Marques, suspenso com o

terceiro amarelo. Com a volta
de Luciano Sobrosa, o

técnico dojuventus, Ernesto
Paulo, deve mudar o esque-

<'

Juventus, do volante Fábio Lopes, se prepara para o jogo com o Joinville
ma para o 4�4�2 oumanter os
três zagueiros com alguém
improvisado na posição.

Com a derrotá, e as

vírõrías fora de casa de
Atlético e Chapecoense, o

Juventus começa a ficar longe
do Brasileiro da Série C. O
Verdão do Oeste agora tem

31 pontos na classificação
geral, três a mais que o tri

colar e o time de Ibirama.
Depois de enfrentar o [oin
ville, o [uventus terá uma

semana para se preparar para
o confronto com o Metro

politano, no dia 8 de abril, em
Blumenau.

CONDOMINIO EDIFICIO DINATHUS
Rua Marina Frutuoso, 300 - Centro
CNPJ n. 00.082.956/0001-25
Jaraguá do Sul - SC

CONVOCAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os condôminos do Edifício Dianthus a se reunirem em

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, marcada para o próximo dia

12/04/2007, em primeira convocação às 19:30 horas e em segunda'
convocação às 20:00 horas, a ser realizada no salão de festas do edifício,

'I

para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia:

• APROVAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO ANO DE 2006;
• APROVAÇÃO PARA ORÇAMENTOS EM 2007;
• ASSUNTOS GERAIS;

Jaraguá do Sul, 30 de março de 2007.

Cid Rodrigues
Síndico

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Vigilantes e empregados em emoresas
.

vigilância e segurança privada de Jaraguá do Sul e regiãO. Convida a i,
todos os associados para a Assembléia Geral Ordinária, no dia 10 de "',

abril de 2007 ás 09:00h, na rua Leopoldo Janssen na 3 em Jaraguá do
, I

Sul- SC em primeira convocação.
Segunda e última chamada 30 min após; com qualquer número de
presentes, conforme estatutos Art. na 20 e seus parágrafos.

, .

,.:,

Com a seguinte ordem do dia:

*Eleições Sindicais.
*Outros assuntos de interesse da categoria.

,

Jaraguá do Sul, 27 de março de 2007.

Ademir Edson Fernandes
Presidente.

Edital de Convocação.
'il

Assembléia Geral Ordinária .

O Presidente da Cooperatlva de Produção Agropecuária de Jaraguá co Sul.- . i,
.

COPAJAS, Sr Elmo Mathias, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas
pelo artigo 40 inciso II, do estatuto social, Convoca os senhores associados para

.

participarem da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 18 de Abril, nas . c

dependências do salão centenário na Estrada Geral de Rio da Luz S/N- Jaraguá do
Sul -SC, Estado de Santa Catarina, para às 12.00 horas em primeira convocação
com 2/3 (dois terços) dos associados ou em Segunda convocação às 13.00 horas,
com metade mais um e dos associados e às 14.00 horas em terceira convocação :'
com a presença de 10 (dez) associados em condições de votar, a fim de discutir e

�

deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
. .

- ,

1. Apresentação do relatório da Diretoria, incluindo Balanços Gerais,
Demonstrativos de Resultados e demais peças contábeis referente
ao exercício encerrado em 31.12.2006;

2. Assuntos Gerais.

Nota: Para efeito de quorum o número de associados em condições de
votar é de 50 (Cinqüenta). Jaraguá do Sul, 31 de Março de 2007.

Elmo Mathias
Presidente ,

• LINHA o E FUNOO por Julimar Pivatto

Torcedor reclama
Um comentário no site juventusjaragua.com.br deixou a diretoria
do Juventus chateada. O torcedor Rafa Porto, que escreveu no

espaço dos comentários "Time sem comando, diretoria fraca ...
Adeus Série C ... " recebeu ontem uma ligação do presidente Lio
Tironi, que se mostrou insatisfeito com a crítica. "Ele chegou a

sugerir que eu vá na reunião e assuma o comando, para que ele I'

fique de fora pará falar mal do meu trabalho", disse o torcedor.
"Será que como torcedor que pago ingresso e vou a quase todos ,fi

•

os jogos fora de casa, não posso reclamar?", questionou Porto.

Diretoria 1
o presidente Lio Tironi
confirmou que ligou para o

torcedor, mas disse que não
condena as críticas. "Eu
acho que criticar é fácil.
Mas é precisa dar opção.
Fazer uma crítica
construtiva", disse o

dirigente. "É precisa saber o
que está criticando e apontar
o que pode ser melhorado",
emendou.

Diretoria 2
Tironi também acredita na

recuperação do Juventus e na

vaga para a Série C. "O time
está num mau momento,
mas quem sabe domingo a

gente se recupere, e a

Chapecoense perca. Tudo
pode acontecer", afirmou o

dirigente. "Não dá para ser o

melhor time do Estado com a

nossa folha de pagamento",
'

concluiu.

/'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IVO FIM-DE-SEMANA, 31/01 de abril de 200717CORREIO DO POVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

fRAR PARA A HISTÓRIA: JULIO CÉSAR JACOBI QUER EVITAR O MILÉSIMO GOL DO BAIXINHO

!ÇoleirO de Guaramirim pode
:i�pedir o golmil de Romário

Ifio Cés�r Jaco�i,
anos, e o camisa

do Botafogo no

[I 'ago de domingo
I .

1

:; JULIMAR PIVATTO
,I GUARAMIRIM/RIO DE JANEIRO

:_

Pais do jogador viajam
para acompanhar o jogo f

•
"

11quiser tentar marcar o gol",
disse Julio César. O Botafogo
precisa vencer a partida para
manter as chances de classi

ficação para a semifinal da

Taça Rio. "Nosso time está

empenhado em vencer e não

em evitar o milésimo gol do
Romário", afirmou.

ICom apenas 20 anos, o Julio César disse também

Jleiro do Botafogo, Julio que vem recebendo apoio da
I

cfsar
Jacobi, pode entrar para torcida em todo o lugar que

istória d� futebol brasileiro passa e também sofre com a

',[ ste domingo. Natural de- . gozação dos adversários. "Os

'G aramirim e desde junho de torcedores do Botafogo me

2�OS no alvinegro carioca, o pedem para eu evitar e os

- '9gador terá duas chances adversários tiram um sarro

,[

ra
conseguir o feito: evitar com o fato de eu tomar o

sofrer o milésimo gol de milésimo. Mas isso é normal,
mário, no clássico contra o uma rivalidade sadia".

. sco, às 18hlOnoMaracanã, HISTÓRICO - Julio
c�m transmissão da SporTY. César Jacobi nasceu em Gua-

reportagem de O Correio ramirim e foi para o Paraná

,: d? Povo conseguiu conversar Clube com 13 anos, onde ficou
· c�m o jogador, por telefone, até os 15. Depois disso, passou
, ontem à tarde. dois anos na base do

Lo goleiro, que começou Malutrom (PR) e voltou para
.. (

;divisões
de base do Paraná o Paraná, onde se profissio

:, lube com 13 anos, diz q1J�Pl;' .malizou. Ele chegou no

li omento é único. "Prefiro Botafogo em 2005 como
- i-, :� ...,,:..,. (�

, ertrar na his tória como o terceiro goleiro e estreou como

· gpleiro que evitou o gol mil. profissional no ano passado,
Sei queestou lá para defender contra o Corinthians, em

· el vou fazer isso com quem pleno Maracanã.

1/

.r
t

'L
g

'::5

,I

Goleiro do Botafogo terá apoio da família neste domingo, no Maracanã -

A família do jogador como o goleiro que tomou o i
continua em Guaramirim. Os milésimo gol de Romário. "Eu �

pais, Darci e Marzilda, viajam sei que ele não vai tomar este'
amanhã para o Rio de Janeiro gol. E se der um pênalti, eu sei :1

(RJ), onde vão acompanhar a que ele vai defender a cobrança .�

partida das tribunas do do Romário", disse, enfática.)
Maracanã. Amãe comemora o Marzilda disse ainda que quer ')

momento que o filho vive e diz estar perto do filho neste �

que a família sempre esteve ao momento. "Ele pode receber :,
lado do jogador. "Eu acho uma homenagern e a gente quer ;

espetacular o que está aeon- estar junto, representando a
'

tecendo com ele. Não sabía que nossa família".
r

ele ia chegar tão rápido aonde Enquanto os pais vão para o,
chegou. A gente sempre deu Rio de Janeiro, parentes,

J

apoio e ele sempre teve a vizinhos e amigos da família vão:
consciência de dizer que um dia se reunir dorriingo paran
a hora dele ia chegar €> a gente q- aeommanhar aiparrída. "Vamos.]
ia vê-lo pela televisão", todos ficar na torcida, eles aqui!
comemorou. em Guaramirim e a gente lá c

Mas elajá disse que não quer perto dele", afirmou a orgulhosa:
que o filho entre na história mãe.Júlio César está desde 2005 no Botafogo e assumiu a camisa 1 em 2006

otalogo se revolta com Federação e Romário diz que expectativa para gol �

"�meaça não entrar em campo amanhã mil vem tirando o sono do jogador
\, �o DE J�NEIRO "

para o.Vasco. O Botafogo ,�v"�, RIO DE JANEIRO profission�l, ele já balançou as
MAURicIO

VALNIP� !

. J O clm:a para o clássico exige seus ingre,ssos. Não
redes d? nval por3 � vezes, em '

; �ste domingo entre Botafogo podemos aturar esse tipo de O atacante Romário 38 partidas.
'"

e�va�co esquentou
ontem. O coisa. Se não tivermos meta- admitiu ontem que a pers- A desatenção do time do

.:
1

Pi esidente do ti�e alvi�egro, de dos ingressos, po�eremos pectiva do milésimo gol está �asco �o primeiro tempo dos

'u . eta de Freitas, afirmou não entrar no jogo. A Fede- tirando o sono dele. O cami- Jogos amda atormenta Rena-

r,:,q�o clube. não recebeu o ração do Rio u ltra�as�ou .

sa 11 disse que não vê a h�ra toGaúcho.O treinadorbusca
I' n : ero de ingressos a que todos os limites da decência", de marcar o milésimo gol na no passado os motivos para a

,; ti a direito para comer- esbravejou Bebeto de Freitas, carreira. "Isso não sai daminha sua preocupação. "Todas as

; c alizar e se revoltou contra em entrevista à Rádio Brasil. cabeça. Não consigo nem vezes ern que nósnâo enrramos

ij ai Fe,de�ação ,do �o, amea- Visivelmente transtornado, o dormir", disse o atacante em ligados, perdemos o jogo.
é çfndo, inclusive, nao colocar dirigente afirmou que o São Januário. "Quero acabar Tenho chamado a atenção
\ ;;JI seu ti�e em campo no Botafogo teria de ter rece- logo com essa agonia", com- deles para entrarem atentos",
, �aracana. bido 30 mil ingressos para pletou. Romário estará em disse o técnico à Rádio Brasil.

I "A Federação continua comercializar, mas apenas 16 campo neste domingo diante Renato Gaúcho também

;. querendo prejudicar o mil chegaram ao clube. do Botafogo, em jogo válido negou que a série de
(j �otafogo. Simplesmente não "Querem que a gente passe pela Taça Rio. O time de Ge- homenagens e festejos a

n jos deu a carga correta e por otário, por panaca até neral Severiano é 8' vítima Romário esteja prejudicando

['1 �rpassou os nossos ingressos quando?", emendou. Bebeto: mais ingressos para o jogo , predileta do atacante: como a equipe. Romário: ansioso para atingir marca

1:1
"

,

I

I.

..............................................................

'}

j

PREÇO DE FÁBRICA
(47) 3275�1926
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ISOlAMENT01ÉRMICOPARATB.HADOS
Residencial, Industrial e Comercial

*

intercepto até 97% da radiação térmica;
*. proteção eficiente contra vazamento do telhado; .

*
resistente ao rasgo, delaminação, furo e troçõo; '

* adapta-se a todo tipo de telhado;
* fácil instalação e dispensa manutenção .

.

Solicite orçamento sem compromisso.
Fone: (47) 3276-334.2 Celular: (47) 8409-2211

Estfutur de eventos
5tllil de fOllftllo eom

ctl,i\eldtld.@ llilfA (ué 100 ,e88Utl8
Ttlet\)1u�
Du�lH.e8� tft\tqr
tuc"çlo de eq,llpíltt\êtltu8
Itltetlt�t (tlUb@tltll'íl seI" Bu
elD. todã Am sudil)

Bem "onfortável
Apu.rtamerttó duplex tom 60m2
Vista pam ti rio
Co�inhfi ãm�flefina completa
Cama 'Solteiro!casal king size
Banheira de hidromassagem
Sala de estar e lavabo
Conexão rápida e lavado
Conexão rápida com internet

Lazer
Sala de alongrunt!nto
Sawu\ seca
Sauna 6.mida
Piscina'
Solarium emas de repouso
Jamul ( cnpaciclrute
�.8�oál§)

Restaurante
Aberro

aopUblioo
. comede
dam�

almoço e janm .

0:dfee11�
Coqneam
Bn&ts

F(Ú)�
�mtto:s

Tarifas que vão te deixar bem satisfeito

t» I
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GOL PODE HERDAR DíVIDA
ANTIGA DA VARIG. NOVE Mil
EMPREGADOS DEMITIDOS
CONTINUAM SEM RESCISÃO @

81

DIVULGAÇÃO

FIDEL ROMPE SILÊNCIO
E CRITICA, EM ARTIGO,
POLíTICA DOS ESTADOS
UNIDOS PARA ETANOL @

VIAGEM INTERNACIONAL
/

/ '.

Alcool e comerciomundial na pauta de Lula e Bush
, .

listas em comércio

exterior, as negociações
de livre comércio ini

ciadas em 2001 estão

literalmente na UTI:

depois de dois anos de
atraso na conclusão - a

rodada deveria ter sido
encerrada no fim de 2004
- e de um cancelamento
total das negociações, as

conversas foram reto

madas, mas há pouca
chance de acordo.

Além dos temas prin- ,

cipais, os dois presidentes
devem tratar também da
reforma na ONU, da

cooperação para o

desenvolvimento do Haiti
e de países da África e do
estabelecimento de um

foro de altos executivos

dos dois países. Lula e Bush visitaram este mês, o terminal da Transpetro, novo encontro acontece hoje nos EUA

�-----------------------------------------------------------------------------------'�----------------------------------------
.... ,

E impossível dar 'prazo" para crise

dial do Comércio).
As discussões sobre o

mercado de etanol foram
um dos principais temas

tratados durante a visita de
Bush a: São Paulo, no

início deste mês, com

ênfase na produção de
álcool de cana-de-açúcar
na América Central.

O que os presidentes
devem fazer, segundo
fontes do Ministério das

Relações Exteriores, é

mostrar vontade política
de avançar em ambos os

temas - embora as duas
iniciativas não possam ser

resolvidas no curto prazo
e sem a colaboração de
outras nações.

O assunto mais espi
nhoso é a rodada de
Doha. Segundo especia-

Presidentes procuram
saídas políticas para
acordo nas discussões
da OMe. Encontro pode
definir como será a

produção de etanol

BRASíLIA

O presidente Lu'iz
Inácio Lula da Silva viajou
ontem, para os Estados
Unidos para encontrar-se

com o norte-americano

George W Bush com dais
assuntos principais na

bagagem: a formação de
ummercado internacional
de etanol e a retomada das

negociações sobre o fim de
subsídios e taxas sobre

produtos agrícolas na

OMC(Organização Mun-

Jornalista cobra

relação tranqüila
A_CC(íj:fllê�:� {.\\�
,(10% If OES<Ot"'O'

, BRASíLIA medidas que a Infraero, a

Anac e o Comando da
Aeronáutica estão toman

do, "muita coisa será mini

mizada em curtíssimo prazo
de tempo". Mesmo assim,
disse que é difícil precisar
datas para a solução total
dos problemas. "É uma

previsão difícil de dizer, dia
27, terça-feira, às 10 horas,
estará tudo concluído, tudo
certinho".

De acordo com Pereira,
para a Infraero, a prioridade

é resolver "na maior velo
cidade possível" a situação
nos aeroportos de Cumbica,
em Guarulhos, e de Con

ganhas, em São Paulo.
Pereira diz que pretende
entregar ao ministro da

Defesa, Waldir Pires, hoje,
o resultado da' sindicância
feita para determinar as

causas e os culpados pelos
problemas que causaram o

.

fechamento do aeroporto
de Guarulhos durante o
último final de semana.

oministro FranklinMar
tins, que assumiu na quinta
feira, a Secretaria de Comu

nicação Social do governo
federal, disse que a sua decisão
de unir as áreas de imprensa
e publicidade do governo em
um mesmo órgão tem o

objetivomelhorar a estrutura
de comunicação do Palácio
do Planalto.

Franklin disse esperar que
a relação do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva com a

imprensa melhore no se

gundo mandato. Nos pri-.
meiros quatro anos, de
governo, Lula recebeu
críticas pela relação turbu
lenta que manteve com os

jornalistas.
"A relação do governo

com a mídia deve ser uma

relação mais fluida, tran
qüila, profissional, menos
defen-siva. Eu acho que essa

disposição existe no governo.
Acho que a imprensa, assim
como o governo, sofreu um

freio de arrumação com a

campanha eleitoral."

O pedido do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva

para ter "prazo, dia e hora"
para o fim da crise nos

aeroportos não pode ser

atendido, segundo o pre
sidente da Infraero briga
deiro José Carlos Pereira.
"Isso é impossível de se

prever", disse, em entrevista

àimprensa.
O brigadeiro Pereira

garantiu que, com as

üocumentos secretos

podem ser públicos
BRASíLIA total dos problemas. "É uma

previsão difícil de dizer, dia 27,
terça-feira, às 10 horas, estará
tudo concluído, tudo cer

tinho".
De acordo com Pereira,

para a Infraero, a prioridade é
resolver "namaior velocidade
possível" a situação r s

aeroportos de Cumbica, :

Guarulhos, e de Congonh. s,
em São Paulo. Pereira diz 'te

pretende entregar aoministro
da Defesa;Waldir Pires, ho;e,
o resultado da sindicância
feita para determinar as causas
e os culpados pelos probler .is

que causaram o fechamen,o
do aeroporto de Guarulhos
durante o último final de s:
mana.

O pedido do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva para
ter "prazo, dia e hora" para o

fim da crise nos aeroportos
não pode ser atendido, se

gundo o presidente da In
fraero brigadeiro José Carlos
Pereira. "Isso é impossível de
se prever", disse, em entrevista
à imprensa.

O brigadeiro Pereira

garanti'u que, com asmedidas

que a Infraero, a Anac e o

Comando da Aeronáutica
estão tomando, "muita coisa

seráminimizada em curtíssimo

prazo de tempo". Mesmo
assim, disse que é difícil
precisar datas para a solução

Últimas semanas de
,

.

Promeçãe na Yang
I Linha praia, fitness, vestidos e blusas
, Descontos de até 50% à vista

,
.

Yang Fashion, qualidade que valoriza o seu corpo!
Rua Bernardo Dornbush, 432 - Baependi
Jaraguá do Sul
Fone: 47.3275-3290

à 4
" �
1 � � ------
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DE OLHO NA BALANÇA

Pesquisa avalia peso
de alunos da Capital

II

e da Saúde do Município de setores de educação e saúde,
Florianópolis. visando prevenir doenças

N a pesquisa serão decorrentes do aumento de
coletados dados antropo- peso e da vida sedentária. A
métricos como peso, altura, coleta de dados está prevista
Circunferência da cintura e para o período de março a

do braço, dobra cutâneas e junho deste ano e um

alguns aspectos do desen- relatório preliminar será
volvimento corporal. Tam- divulgado a partir de agosto
bém serão pesquisados dados de 2007.
socioeconômicos, de consu- A primeira pesquisa foi
mo alimentar e prática de realizada em 2002 e cons-

atividades físicas e lazer. tatou que o índice de obesi-
A nova pesquisa (a dade e de sobrepeso foi de

primeira foi realizada há 5,5% e 22,1% respectiva-
cinco anos) tem como obje- mente. A prevalência de
tivo acompanhar a evolução sobrepeso (incluindo a

do número de estudantes obesidade) dos estudantes
com obesidade no período de na faixa etária de Floria-
2002 a 2007. nópolis foi maior do que' a

Os resultados vão das crianças brasileiras de
,I:

possibilitar a implantação de seis a 11 anos de idade, em
programas de educação 1997, e do que os alunos do
alimentar e nutricional nos ,Rio de Janeiro, em 1999.

Resultados servirão
r

de base para projeto
de educação alimentar
na rede de ensino

I

FLORIANÓPOLIS
o

.Alunos da Grande

Flôrianópolis serão objeto de
estudo de uma pesquisa
sobre obesidade. Serão

t¥liados 3.100 estudantes
�' sete a 14 anos, matri
�'>t'

f;�:��£����:::r�:£
�la Universidade Federal
ê Santa Catarina (UFSC),

@:� parceria �om a Secre-
,.�

:it?a de Estado da Educação,
'iência e Tecnologia (SED),

,��� Secretarias da Educação
..

·�.uiz Henrique inaugura
�urso focado em gestão Aneeldefinltvalll1,
.�: .... ��_..,",,'k

a cidades I

aUÍ1gid��;J;.DRIANÓPOLIS "

vinda da instituição francesa
,. A Aneel (Agência N a-

I':�' para Florianópolis e a efeti- ':iJ,óonal de Energia Elétrica)>'pO governador Luiz vação de um processo de, ,definiu os percentuais que

!Jenrique inaugurou ontem, parceria com o Governo d<t :.�fserão pagos, através da
na sede do Centro de Infor- Estado, que conta com a"" Compensação Financeira
mática e Automação do participação efetiva dJ,',' pela Utilização de Recursos
Eitado de SantaCatarina, em centros e institutos de pes-, Hídricos, para a geração de
Florianópolis,oprimeirocurso quisa e fomento nas·áre�s des, energia elétrica a quatro
resultado do programa con-, ciência, tecnologia e desen-j, municípios catarinenses em

junto desenvolvido com a volvimento. li conseqüência da inundaçãoIE�ole Superiéure des Mines A École des Mines de de suas áreas pelo rese r

�Saint-Etiene, umadasmais Saint-Étienne foi fundada na vatório da usina hidre
:restigiosas instituições de França pelo imperadorNapo• .If, létrica de Campos Novos,ijo�, '

::t'lsino da França. leão Bonaparte e já possui urna localizada no Rio Canoas.
�,""jo início do curso de base em Shangai, na China. Campos Novos, Abdon
lJlestrado em Gestão'da Ino- A plataforma de ensino agora Batista, Celso Ramos e Anita

�.àção, organizado através do implantada em Florianópolis Garibaldi. A área total
fíõ.stituto Heliópolis instalado será dedicada à pós-graduação inundada pelo reservatório da
'r'

.no Sapiens Parque, marca a ,com orientação de aplicação usina é de 40,76 quilômetros
etapa de concretização da direta de gestão empresarial. quadrados.

A capacidade instalada
da hidrelétrica, que entrou

em operação em fevereiro, é
de 880 megawatts. A Com- ,

pensação é um encargo pago
por 151 hidrelétricas, pelo
uso 'des rios para a geração
de energia. Os recursos po
dem ser aplicados pelas pre
feituràs em educação, saúde
e segurança.

Campos Novos teve

27,67% das terras inunda
das, Abdon Batista, 24,45%,
Celso Ramos 18,84% e Anita
Garibaldi, 29,04%

Em 2006, cerca de 700
municípios de 21 estados,
além do Distrito Federal,
foram beneflctados com esse

tipo de pagamento que
totalízaram R$ 153 milhões.

HIDRELÉTRICA

Registro de Imóveis da Comarcà de Jaraguá do Sul/SC ISAMARTAMOHR ZIEMANN,
Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torua
público pelo presente edital, que PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
DO SUL-SC, CNPJ n° 83.102.459/0001-23, estabelecida na RuaWalterMarquardt
n° 1.111, Bairro Barra do Rio Molha, nesta cidade, requer com base no art. 18
da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas

Ruas 815-Das Flores e 818-Nazaré, Bairro Tifa Martins, perímetro urband' d� ,

Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n° 275/2006, expedida em 05.10.2006,
assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Alberto João Marcatto,
CREA n° 52910-0,ART n° 2478001·5. O desmembramento é de caráter residencial,
possui a área total de 12.454,25m2 sendo constItuído de 14 (quatorze) parcelas,
sIstema vIárIo e remanescente. O prllzo de Impugnnçilo por terceiros é de 15(qulnze)
dias, contados da data do últlmu publlcoçllo do pre8ente edItaI, e deverá ser

apresentada por escrito perllnte a oncloht que subscreve lisle, no endereço do
SurvllntIal Av. Marechal Deodoro da Fon8f1co, U83· centro, Jarollllll do SuVSC.,

JARAOVÁ DO SVI" Z!I DE MARÇO DE 2007•.
AOFlCIALA

Pelo Estado
-Casan, da ameaça à chance de novo salto
Ao votarem a reforma administrativa, os deputados estaduais terão, mais do ill

que ajudado a Casan a espantar nuvens carregadas de incertezas, aberto ,)
um novo guarda-chuva para atuação estratégica da companhia. O item que rou
bava do futuro da empresa o controle acionário estatal dará lugar à emenda que,
ao inverso, lhe confere competência para atuação em três novos segmentos. No /1
tratamento e destinação de resíduos sólidos, na operação dê pequenas centrais ,

' b
hidrelétricas (PCHs) e no envasamento e venda de água mineral. liA Casan está

'

2preparada para um novo salto", assegura o presidente Walmor De Luca. Entre
os novos planos está a parceria com o Grupo ACS, gigante da área de construção' O

e saneamento da Espanha, para gerar energia a partir de três barragens do Alto
Vale do Itajaí. Diretamente com a Casan ou com intermediação da SC Parcerias.
O fato é que, no dia em que a missão do Governo de Santa Catarina visitou �' J

sede da Dragados de Espanha, em Madri, ficou clara a sede dos diretores por
projetos. na área de saneamento, em manejo de aterros sanitários, por exemplo. "

r"Dinheiro nós temos, queremos são bons projetos", disseram. Ocorre que esta é
uma das formas de excelência para que investidores europeus acumulem cré
ditos de carbono a partir de ações nos países em desenvolvimento, Além das

,

.I

possibilidades com capital internacional, a Casan conta'CO� recursos do Plano
"

de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Se os deputados estaduais já ,

semostraram generosos com a Companhia, ontem De Luca aproveitou a realiza-I','
ção do Fórum Parlamentar Catarinense na Fiesc para pedir apoio aos deputados
federais. Ele quer ajuda para emplacar projetos catarinenses no bolo de US$ 400
milhões do Pró-Água Sul financiado pelo Banco Mundial.

' '

duas versões
,',

O arquiteto Jaime Lerner trouxe suas linhas
avantajadas à Capital esta semana p�ra
tratar com Leonel Pavan e Marcílio Avila
da revitalização do Parque Cyro Gevaerd, o
parque da Santur em Balneário Camboriú.
Lerner já havia tratado do assunto anos
atrás com Edson Piriquito. Como o atual
deputado perdeu a eleição à época, a ...

," idéia ficoun6 papef Esta semana; antes '

que os tucanos sentassem com�fJ'.I9Ifdj; J'
peemedebista propôs que - melhor do que
a assinatura de um figurão - é fazer um
concurso entre profissionais catarinenses '

para escolher omelhor projêto. Nem é de' .

estranhar que Pavan e Piriquito queiram a

mesma coisa por caminhos diferentes.

Queixo caído
Industriais ficaram boquiabertos com a in
formação de Carlito Merss de que há proje
to para criação de 13 novos estados no País.

Daqui não saio
Altemir Gregolin já foi at€ convidado pelo
presidente Lula para a primeira reunião de
ministros. Está cada vez mais difícil, para
não dizer impossível, do PI catarinense
reverter a escolha em favor de José Frits- _

ch. Aliás, em Chapecó, ninguém entendeu" I

muito bem a história de que o primeiroé ,(
indicação do PT nacional e o segundo, do. '

'

estadual. Gregolin é bem identificado com :
jPedro Uczai e chegou a levar vantagem na

'

comparação com Fritsch - pela presença
'

I

e os projetos desenvolvidos na. região du
rante a interinidade.

.

Bingo
Deputado Odacir Zonta confundiu com

painel de bingo amovimentação de núme
ros projetada na parede durante evento da
Fiesc. Era na verdade reprodução do site
www.impostrometro.com.br que indica
em tempo real quanto os brasileiros pa
gam em tributos. Ontem à tarde, marcava
R$ 217,8 bilhões no ano de 2007. Merss iro
nizou a procedência "política-ideológica"
da cartela, ops, cartilha virtual . Lotearnentointerno

Há quem calcule que Uczai só teria mar

cado posição a favor de Fritsch e contra
,

Gregolin a partir de demarcação prévia de
espaço na disputa de 2008.

Repeteco?
O Ministério Público Eleitoral está pedindo
a cassação do diploma de Alcides Grohsko
pf que tem possemarcada para este domin-
go na Prefeitura de Rio Negrinho. Sustenta Vespeiro áereo
que houve compra de votos, com doação de Na dúvida se vai emplacar a CPI do Apa-
cestas básicas, e abuso de poder econômico, gão Aéreo, a oposição trata de abrir nova
com distribuição de cervejas em bar às vés- frente para colócar em xeque a atuação na
peras da eleição no último dia 11. Além do Infraero. Raimundo Colombo assinou junto
prefeito eleito, o vice Cleverson Vellasques, COJll o lutador de jiu-jitsú e tucano Arthur
o ex-prefeito Abel Schroeder (que deixou Virgílio requerimento para que o ministro
o cargo após denúncia de abuso eleitoral) do TCUAugustoNardes preste à Comissão
e inclusive o secretário de Infra-estrutura, de Infra-estrutura do Senado esclarecimen-
Mauro Mariani, aparecem em processo de tos sobre o relatório de obras superfatore-
investigação judiCIal eleitoral. das da a.dlninistradora. de aeroportos.
AIlSO(llfiQ�O dOl DIAriol do Interior· ADI/SC coluntltldl®cnrsc.com,br
ADruANAWISSÃ"RiiiT.-ftlMCMiA-riAIUÃNrJ-iPAfl\l�,MisiFLoruANõPõLTfl�fÕNIA QIÁRiTiA;t�1@����'�

-i,
Associação dos Diários do Interior

Aillociadol: A Gozela • Blguoçu em Foco • O
Colitllo do Povo· Correio Lmgeane • Correio do Sul- .Ó: :;

Destaque Catarlnense • Dlérlo da Cidade· Dlárlo da
ManhA· DIArlo do Iguaçu - Diário de ItaJer • Diário O
Tempo - Folha da Cidade· Jamal de Manhã· Jornal
O Iguassu • Municipio Dla·a-dla - Netlsul • O \

Atlântico • Jornal Perfil • O Vale - Sul Brasil • A
Tribuna - Tribune Cetarlnense • Voz Regional

,�

,
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Gol podeherdar dívida
antiga da empresa Varig
Nove mil empregados
demitidos continuam
sem receber rescisão'
ou salários atrasados

BRASíLIA'

A Gol' -que comprou a

nova Varig por ÚS$ 320
milhões- corre o risco de
herdar as dívidas da Varig
antiga. Segundo o Minis

tério Público do Trabalho,
milhares de funcionários
demitidos pela companhia ,

continuam sem receber
rescisão ou salários atra

sados ..
"Se a Gol comprar a Va

rig, vai ter que pagar a conta
de quem não recebeu até

hoje", afirma Rodrigo Care
iIi, procurador doMinistério
Público do Trabalho. "Al

guns poucos diretores rece

beram, pois se "au topa
garam", mas mais de 9.000
trabalhadores não recebe-

ram nada."Segundo ele,
como resultado de uma ação
civil pública do MPT, já foi
declarada sucessão trabalhi�
ta. "A decisão foi suspensa
pelo STJ porque a compe
tência ainda está sendo
analisada."

"A perspectiva técnica é

que o risco não foi total
mente mitigado. Qualquer
um que venha a adquirir a

empresa pode no futuro ter'
que enfrentar a questão do
riscode sucessão", diz Adol
pha Julio: Carvalho, advo
gado especializado do
escritório Pinheiro Neto

Advogados.
Para set vendida em 2006,

a Varig foi dividida em duas:
a velha, que ficou com o

passivo e que hoje não está

em operação; 'e a nova, sem

dívidas, vendida' para a

VarigLog.O sucesso da Varig,
defendem alguns, pode
depender da continuidade
da recuperação da fatia da

empresa que permanece em

recuperação' judicial. A
"velha Varig", fatia que
carrega as, dívidas, deve

apresentar nos próximos dias
à justiça seu plano para reto
mar as operações de _vôo ain
da neste ano.

A "velha Varig" precisará
de recursos para operar nos

primeiros quatro meses. A
necessidade de retomar

operações de vôo, prevista no
plano aprovado pelos credo
res, ganha ainda mais des

taque com a previsão de
'

término das receitas no fim
do ano.
A Nordeste, a chamada

"Varig remanescente", preci
sa de cinco aviões para iniciar

'

suas operações. Ela deve ter

foco na aviação regional.
O risco de sucessão

trabalhista é considerado

grande, segundo especia
listas especialmente porque,
para demitir os funcionários
estáveis, a "velha Varig"
admitiu que havia parado de
voar.

Desemprego e renda sobem em fevereiro
SÃO PAULO

A taxa de desemprego em
seis regiõesmetropolitanas do
país passou de 9,3% em

janeiro para 9,9% em

fevereiro, segundo a Pesquisa
Mensal de'Emprego do IBGE
(Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística). A
taxa é amaior desde setembro
de 2006, mas é a menor das
série para meses de fevereiro.

. 'Jáno confronto com feve
reiro do ano passado, quando
registrou-se 10,1% de

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAIS

SECRETARIA DE SAÚDE·FUNDO MUNIC,IPAL DE SAÚDE'

Após oito meses de silêncio, o

presloente afastado de Cuba, Fidel
Castro, atacou a política energética
do presidente americano, George W.

Bush, em artigo publicado no jornal
oficial "Granma".

O, artigo critica a estratégia dos
Estados Unidos para promover o uso

de combustíveis alternativos, como o

álcool, e suas repercussões nos '

países pobres. Mesmo elogiando a

tecnologia brasileira, Fidel descarta o

seu uso em Cuba.
'

É o primeiro artigo de Fidel desde que
se afastou do governo após' uma

, cirurgia intestinal, em 31 de julho,
sendo substituído por seu irmão Raul.
No texto, Fidel acusa Bush de
condenar 3 bilhões de pessoas "à
morte prematura" com o plano de
converter "alimentos em combustível".

_________�

f
� �,� j

Modalidade Oblete, Data da disputa

Pregão Aquisição de medicamentos
Preseneial destinados a pacientes

para atendidos pelo Sate - Serviço 13/04/2007 -

, Registro de de Assistência Social do 09:00h

Preços n" Fundo Municipal de Saúde.
011/2007

Pregão Aquisição de medieamentos
13/04/2007 -

Presencíal n" diversos, destinados para 14:00b
012/2007 Farmácia Básica.

REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro

.
de 2002 e DECRETO 5.862/2006 de 09 de outubro de 2006.

,
' ,', .

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: RuaWalter Marquardt
nà 1.111, bairro: Barra do Rib Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no' endereço
www.janiguadosul.sc.gov.br.

s
,

desemprego, a taxa ficou

praticamente estável. O IBGE

pesquisa dados em Belo

Horizonte, Porto Alegre,
.Recife, Rio de Janeiro,
Salvador e São Paulo.

Segundo o IBGE, houve
aumento de 6,5% no con

tingente de desocupados, o
que significou mais 136 mil

pessoas a procura de trabalho.
O total de desempregados
atingiu 2,2 milhões de pessoas .

O contingente de
trabalhadores com carteira

assinada no setor privado

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração

,

cresceu 4,1% em relação ao

mesmo mês do ano anterior.

J á o rendimento médio

apresentou, alta de 2,5% em

relação a janeiro. O salário
ficou estimado em R$
1.096,30.

decisivo enquanto dormia
na rua, em um banco da
cidade de Bolu, no oeste do

país.Karacan contou que, no

sonho, um homem velho de
barba branca lhe disse que
devia jurar que não voltaria a

roubar nunca mais, e que

começasse a rezar.

Jaraguá do Sul (SC), 28 de março de 2007.

•. PELO MUNDO
�,

Marinheiro
Britânico
assume invasão
em águas
iranianas

Um dos 15 marinheiros e marines britânicos detidos há
uma semana por forças iranianas, Nathan Thomas Summers,
aparece em um novo vídeo divulgado ontem, pelo Irã, no quái\
pede desculpas pelo. grupo ter supostamente invadido áreasJ
territoriais iranianas.

O Ministério de Relações Exteriores britânico condenou a

gravação, dizendo que ela é "ultrajante" e tem "fins d�F!
propaganda". "Usar nosso pessoal militar com o propósítç b.

de fazer propaganda é escandaloso", afirmou um porta-vor
ministerial. eb

"Eu peço desculpas por ter entrado em suas águas", afirm�n
Summers, que é marine, no vídeo exibido pela rede de TV AI
Alam. "Nós ultrapassamos a fronteira sem permissão".

Em novo vídeo, marine britânico pede desculpas polji
invasão de águas iranianas. O britânico aparece sentado ao

lado da marinheira Faye Turney, 26, a única mulher do grupo.
Ela apareceu em um primeiro vídeo divulgado pela Irã naB

quarta-feira (28). Na gravação, a marinheira também admita,
que o grupo violou o limite da fronteira entre o Iraque e o Ir�'()2

Nathan Thomas
Summers pediu
desculpa por ação

HOMENAGEM 1 Reza a tradição que o pai da noiva a leve
até o altar nó dia do casamento. Para cumprir o rito depois
de ter perdido o pai, a britânica Celeste Egan inovou:
transformou as cinzas do pai em um diamante que foi

carregado pela noiva durante a cerimônia.

HOMENAGEM 2 O britânico Mike Egan morreu de

hemorragia cerebral no ano passado, e a viúva dele, Susan, .

com quem conviveu por 30 anos, queria uma lembrança
mais viva que um túmulo. A solução foi encomendar um
diamante produzido a partir das cinzas do marido morto. 'I

DETIDO O autor da tentativa de seqüestro de um avião de

passageiros sudanês que decolou de Trípoli com destino a

, Cartum foi detido .ontem, após aterrissar na cat. '.I
sudanesa, segundo um comunicado, dais autoridades de

,
J �_"", �, ... ,_

ayiaç�p ,,ciyil do. $ud�o" '

.

>

',,,,:,

Ladrão arrependido devolve tudo
Um ladrão turco, que jurou deixar de roubar após ter tido

um sonho, começou a devolver tudo o que roubou em treze

anos, segundo' a edição de ontem, do jornal "Sabah'', de
Ancara. Bulent Karacan, 30, que começou sua "carteira" de
ladrão aos 15 anos, teve um sonho decisivo enquanto dormia
na rua, em um' banco da cidade de Bolu, no oeste do

país.Karacan contou que, no sonho, um homem velho de
barba branca lhe disse que devia jurar que não voltaria a

roubar nunca mais, e que começasse a rezar.

"Depois desse sonho, decidi deíxar de roubar e devolver
tudo o que tinha tirado dos donos de 22 lojas", explicou
Karacan, que agora vive na cidade de Ordu, nas margens do
Mar Negro.

O ex-ladrão afirmou qúe nos últimos dois anos e rneio
.

conseguiu pagar a metade do valor cos roubos de 13 anos, e

que agora trabalha em uma companhia têxtil, onde pode
economizar dinheiro para devolver o resto.

.

Fide'l critica política dos EUA para etanol -"1;l\'DIVULGAÇ�é
'J-

,I
l
i

,I
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As fotos publicadas nessa página vão
concorrer uma peça de roupa no final do mês
da NICOLODELLI. Mande sua fotinho também!

PÁGINA DA CRIANÇA

A princesinha.Elysa Monique Reinke, completa
hoje 2 aninhas e recebe os parabéns dos pais
Sidnei e Andréia, avós Valfredo e Leoni e das

dindas Viviane e Vanessa

(
\ O gatinho Alex Sipert completa 11 J
�,,\anos no di 10. Felicidades é o qWil'
'''''''''{jes ajs,)Jal�Tr'1r"RUf'"/

O tio Ingo .
avó Gerda desejam muitas

felicidades pàra a fofinha Eduarda Camile
Schünke q�e completa 2 aninhas no

próximf dia 03/04. Parabéns
J

Em pose de sapequinha, Guilherme Francisco
Veiga recebe homenagem dos avós Valdemar

.

e Teresa e de toda família, pois completa seu

10 aninho no próximo dia 10

"�.� ,

. �'.""
Em pose para a coluna Beatriz Glatz que

completa 5 aninhas dia 03/04. Quem m"âliJda um
super beijo são os pais Wanderlei e Miriâ e

seu_s irmãos Dayane e Rafael
.

of") �,
,

.
A mãe Adriana e os avós Waldemar e Marli

mandam um beijo pro gatinho Bruno Henrique
Reeck."Te Amamos muito"

. JC

O gatinho muito esperto Felipe Goetz
'

No último dia 28, Kyllyanne Estpefanny completa 2 aninhas no dia 05/04. A mãe
Erdmann completou 4 anos. O pai Iria e toda Adriana e toda família mandam os parabén�

família desejam muitas felicidades ,I

.

Em um dia lindo de passeio a gatinha Laura
. Robertha Dencker com 6 anos não poderia

deixar de registrar o momento

Num passeio de barco, o garotão Nicolas
Dencker de Marco com 7 anos fez pose

com o lindo mar

I f/

.. r:

A pequena Bianca completou 1 ano e 2
meses no dia 29. Os pais corujas Valde.ci e

Emildes mandam muitos beijos

.,

A linda Jaqueline completa hoje 8 anos. Os pais, irmão
Matheus e toda família deixam registrado votos de muitas

felicidades

Nascimentos
)]

16/03 18/03 ,23/03 .j
Manuel Carlos Borges Alan Pereira da Silva Marinho Nicoly Garcia da Silva Pedro Henrique Schwaab I

A

15/03 Sara Cristina Lémke Gabriel Gustavo Montowski Isabeli Sayuri de Lima 22/03 t "

Gabriel Reinke Isabelle Alessandra Cantoviek Guilherme Bauner Lais Cristini Weiss Daniella Fernanda Kroin 24/03
Luan Kruger Bianca Carolina Rahn Amalya Fernandes Nicoli Ketlin Nascimento Willian Gabriel Mendes Timóteo Jantrch I':1J

Tainá Fernandes Alinson Gabriel dos Santos Gabrieli Carolina Maas Luana Camile Mathias Ana Carolina Carloto de
Isabela Meyer Fernandes Oliveira 26/03
Laura Junckes Barbosa 1.9/03 20/03 , Kauã Guillyan Silva Oliveira Marcela Ualler
A'ndriele do Nascimento 17/03 Arthur Mafra Eger Gabrielly Aparecida do Prado Duarte Érika Cristina Lange ,i

,

Silva Rodrigues Ana Vitória Lajes Engel Pedro Henrique Panstein Ribeiro Eduardo Augusto de Souza Stephany Guimarães l"

Thalita Janchkovski dos Cláudio Roberto Dalsochio Amanda Letícia Bona Maria Clara Eichenberger Pereira J;
.samos Gabriely Dieckmann Pereira Felipe Demarchi João Victor Freiberger 28/03

Brenda Maiara Dias Victor Machado

� I I
,

,

i PREÇO DE FÁBRICA
e-» (47) 3275-1926

.,.
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Depois
de três de

meses, chegou
ao fim o relacio-

namento de Adriane Galis

telj e Gabriel Betti. A loira,
qrte apresentou publica-

� 'ente o novo namorado na

festa de aniversário de Angé
lica, em dezembro de 2006,
está solteira há quase duas
semanas. O casal teve uma

conversa na quinta-feira, 15,
e chegaram ao consenso de

que não ficariammais juntos.
Mas Adriane Galisteu

Q3), como todo já sabe, não
faz o perfil da mulher soli

tária, ela precisa estar apai
xonada para ser plenamente
feliz e admite, sem falsos pu
dores, todo e qualquer perca
lço nesta busca pelo amor.

Sobre o final do namoro,

"" A..driane é objetiva. "Gabriel
é uma pessoa especial, um

homem maravilhoso, mas

não nos encontramos no mo

mento certo. Acabou de ma

neira consensual, pois perce
bemos estar sem tempo para'
dedicação integral um ao

outro neste momento de nos
sas vidas. Não sou feliz sem

dar o que eu tenho para dar",
completou a l�ira que, assim

que estrear a peça de [uca, já
começa a ensaiar novo espe
táculo' a comédia argentina
Quem Está Aí?, sucesso há
oito anos em Buenos Aires.

Mas ela ainda quer

recuperar o tempo perdido,
depois da crise profissional
vivida no SBT. Estreou na úl
tima segunda-feira seu pro
grama Charme, agora um talk
show com trinta minutos,
que será exibido de segunda a

sexta, àmeia-noite e meia, no
mesmo horário do programa

O CORREIO DO POVO

Adriane Galisteu dt� que 'estásolteita, 'ma�'>,::
feliz. O principal motivo está relaCionado ao

"

,

trabalho. Ela está énvolvida com o énsaicide
'

duas peças e ainda ganhouumN)voprogràrriá"
no SBT. Seu objetivo?' Set,lídeyd&à�dlêhçfa'>'i/' ",

• '. "
,,'

_

•. ','o ",:t· ,

� . .

',: ';':'" ,,{
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,

. � . .' ,",' >".1: {., ':. i . .'
," 'f'

-: ,

de.jô Soares (ô;9), seu,amígó; "

,

viúnhô',e� 'a'p�rti� de: agora; .,

"

" iIl�viiavel��n'f�
i seu rival ,d'e',

· audiência." , ,� ,i

' ,

p
• ,;

,"Vivo urn momento espe
cíalno. SBT,.com a chegad.a) ,

,da fillía c{� Silvió',Santos;;,J)��.·'
"

riidaiBe�rlité; nova dir�tQrat,
.,,: artística' da: casa, Erà, diss.� e

... fi�l�����fíJi,.
, 'nos poup�rtdó dós .desgiÍste$·;.
:, .... ,' .; .:':;' "'c;,< ',','" ': "', ' ,''',�J
na(Jir�is,que'�stetipo: de ��lâ�:' ,

·

'r:'°J��2·���d�{��f�!:;t���
'.

fort�vel;'.MeJ.,t' 6bJétiv(»:.�,·sei ,
.: '.

• ��6toQ�2lt1�f:?Cs��:�:��f".
·

isso. Como não tive urn gra��' -,

.. de ano em·2006, ficou mais
. q�e,'p,h�vacf;':'qti% ��shf�¥�'

·

ser
.' apreséiitgdorª: Motivos'"

para desanimar.eu' tive d¢ 'sd� :.r

bra", díz garantírido que .p6r'
.

�:���:����:u��f:i��!tt..
Antes de engatar' o

namoro com Gabriel ·,B�tti;' "

.' GaÚs�eu havia terminadô o
.

r,el�ci?��mentd'â�rtf�; anos····.
" ,com qjdgadorOclé'futéb,Ql Rp-;'
: gerFlb're,s. N�,épocâ:, ,el� afii:- .....

�t�i���i.�····
pos .� .qúe;.,pot �s,se;1llb�1V:Ó, ..

' ..

decidiu>' ç6lücat 4Q:l�'·póntôi,.··'·
final na reláção:l'beiJodas as', ..

'. chances.so Ine�'ex� 'Pãss�i por t',·
.

. Cima d� muita coísa qUe aca�.j .....
· 'bei désb6hrindô;' .o ac�iteLde:'; ,.' ..

'

·

v()lt� Ap,as .,duâS '$epar�ç�es.:,:':'
.

. ACreditei' nele: Más; acàboü�.(
,

Méu',projetd'é,"o d�;,t�r';tima�J'"
,

'família; filh5s; :,um casàtúflito��:. .

.

"

que clure ·pahl·seinpr�tf.Ditêf�, ':' .

'miriaçãp, Bata \:6rler ,atrás' dOi�' ".
quer' ag�nt:e sáhe queAdti�tu�;
tem de sobra. > ':.�';

,
.•
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• PROGRAME-SE

• CINEMA

Jaraguá do Sul

CINE SHOPPING 1
300
(14h30, 16h50, 19h1 O, 21 h30 -

Todos os dias)
CINE SHOPPING 2
APeie
(14h30, 16h50, 19h1 O, 21 h30 -

Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Motoqueiro Fantasma
(14h30, 16h50, 19h10, 21h30-
Sab/Dom/Qua)
(16h50, 19h1 O, 21 h30 -

Sex/Seg/Ter/pui)
.

Joinville

Cine Cidade 1
3ÓO
(147h, 16h20, 18h40, 21h
Todos os dias)
Cine Cidade 2
A Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(15h30 - Sex/Seg/Ter/Qui)
(14h30 - Sab/Dom/Qua)
Motoqueiro Fantasma
(17h10, 19h20,11h30
-Sex/Seg/Ter/Qui)
(16h30 - Sab/Dom/Qua)
300
(18h40, 21 h - Sab/Dom/Qua)
Cine Mueller 1
300 '

(14h, 16h30, 19h1 O, 21 h50-
Todos os dias)
Cine Mueller 2
Apocalypto '

(18h40, 21 h30 - Todos os dias)
Arthur e os Minimoys (dub)
(14h30, 16h40 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
A Rainha·
(16h20, 21 h40 - Todos os dias)
Cartas,de Iwo Jima
(13h50, 19h - Todos os dias)

BlumenaH

Cine Neumarkt 1
300
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
300

(14h20, 16h50, 19h20, 21 h50 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
Motoqueiro Fantasma
(15h15, 17h30, 19h45, 22h -

Todos os dias)
Cine Ne.umarkt 4
Arthur e os Mínimoys (dub)
(14h30, 16h40 - Todos os dias)
Atirador
(19h1 O,21 h40 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Deu a louca em Hollywood
(15h, 17h, 19h30 - Todos os

dias)
Notas sobre um escândalo
(21 h20 - todos os dias)
Cine Neumarkt 6
O último rei da Escócia
(14h10, 19h15 - Todos os dias)
Pecados íntimos

.

(16h45, 21 h45 - Todos os dias)

� SERViÇOS
Diversão
JARAGUÁ DO SUL
Escola Luiz Gonzaga Ayroso -

Jaraguá 84
Projeto "Brincando no Bairro"
(31 de março, das 9 às 17

horas)

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

,

;

�.I' I"�

Extra
extra@ocorrelodopovo,com,br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
Deputado sugere parque ecológico

o Correio do Povo de 28 de fevereiro a 4 de abril de 1987 noticiava que o

então deputado Raulino Rosskamp (PMDB - Joinville) havia requerido o

envio de mensagem ao Governador do Estado e ao Secretário de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, no sentido de que sejam
procedidos estudos para a criação do Parque Ecológico da, Serra do Mar,
partindo da divisa do Estado e abrangendo o litoral norte' e nordeste de
Santa Catarina.

Segundo a matéria o parlamentar afirmou na época que Ué chegando o

momento de se estabelecer uma política clara e rigorosa para a

preservação da Serra do Mar, tomando providências imediatas à
proteção daquele patrimônio natural. Nos últimos anos acelerou-se o

processo de devastação apesar da crescente conscientização da
sociedade para a necessidade de conservar os recursos naturais".

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

extra@ocorreiodopovo,com.br

Os sonhos são o alimento da alma. A soneca da fofa Nina foi clicada pela
, ,

leitora e dona Rosiléa Krawulski.

• UTILIDADE PÚBLICA
.Feira
O Núcleo de Automecánicas
da Acijs organiza uma

Missão Empresarial à Feira
Automec, em São Paulo,
nos dias 14 e 15 de abril.

Informações pelo fone
3275-7033,

�Inscrições
O Festival Alternativo
2007 terá as inscrições
abertas a partir de abril
na Escola de Música
Bicho Grilo. Serão 20
b�ndas, ainscrição
custará R$ 5 por
integrante.

�Treinamento
A aula espetáculo em

atendimento ao cliente
será realizada dia 26 de
abril, às 20 horas, na
Scar. O assunto do teatro
treinamento será "Linha
Direta com o Cliente".

• PREVISÃO DO TEMPO

• ANIVERSÁRIOS

O CORREIO DO POVO

Tempo instável em Santa Catarina

Sol com aumento de nuvens a partir da tarde
e chance de pancadas de chuva com

trovoadas devido ao forte calor e a

aproximação de frente fria. Há risco de
temporais isolados do Oeste ao Sul do
estado no fim do dia e noite,

• Jaraguá do Sul e Região

M��J�30 C cJ ��M���� cJ
MÁ)(: 35° C MÁX: 34° C
Sol com pancadas de Sol com pancadas de
chuva chuva

• Fases da lua

M��G�;oO� cJ ���Ç2� ° C cJ
MÁX: 320 C MÁX: 31° C
Sol com pancadas de Sol com pancadas de
chuva chuva

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE � Legendas

\1> (��) Çf) Ô O _
Ensolarado Parcla!rnv'lte Nub!ado instável Chuvoso Trovoada

nub!8do

Ó
LORIANÓPÓUSj
MíN: 22°/ MÁX: 33° ,:i
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, O .Profeta
Herculano conta que Laura falou com

seu filho. Clóvis o expulsa. Marcos vê

Rebeca ao lado de Henrique. Rebeca

empurra Ester, que procura Hilda e,

Francisco. Clóvis manda Paulita dar

urTI susto em Herculanq.' Rebeca
instiga Henrique. Henrique diz que não

pode deixar mais o espfrito dornlná-lo.
Marcos aconselha Eurico a .comprar
ações de uma empresa de ônibus.
Marcos manda Carola cuidar da sua

própria vida.Teresa ouve o médic.o

dizer a Renato que talvez Zélia tenha
pouco tempo de vlda.. Rébeca pede
perdão e segue a luz. Henrique diz que

_ vai desfazer o mal que feto Carola.
descobre que Herculano é

o pai de

Analu.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca .,':

FIM-DE-SEMANA, 31/01 de abril de 2007 I 78
extra@ocorreiodopovo.com.br,

��PARTICIPAÇÃO ��SONHO ��NAMORO
OS ex-BBBs parecem ter Pérola Faria, uma das Maurício Mattar e Paola
uma veia humorística. revelações da novela .Oliveira assumiram o

Após íris atacar de atriz no
. Páginas da Vida, no papel

romance. Os dois foram
Zorra Total, foi a vez de

da bailarina Giselle, não
vistos abraçados várias

Alberto fazer uma vezes e desde o Carnaval já
participação no programa. quer saber de descanso. davam idéia de que algo
Ele gravou na terça-feira, Com o final da trama, a estava acontecendo. Juntos
no quadro Jajá e Juju. Nas atriz se dedica às aulas de há três meses, Paola já foi
cenas, que devem ser canto. A jovem, que apresentada aos filhos de
exibidas amanhã, o casal dança desde os sete anos Maurício, Luã, 18 anos,
assiste ao reality show de idade, quer dominar Rayra, 15, e Petra, 13. "Eles
enquanto o participante é .

também a voz. Tanto
estão juntos e como

, eliminado. Juju, então,
esforço tem uma

Maurício tem uma

sonha que é uma convivência estreita com os

dançarina de can-can e explicação: Pérola sonha filhos, Paola já os conhece",
que caubói está atuar em um grande confirmou a empresária do
ínteressado nela. musical. ator.

Gui acusa Arthur de 't�r voltado a ser

alguém que só pensa em dinheiro: • SUDOKUTadeu foge pela janela oa casa. de
Sandra. Morgana diz a Elizabeth que
transformou Cãndido em um homem
lindo e quieto. Arthur faz Vanessa

7assinar o divórcio e mostra o papel para .i·
Gui. Tio José insiste que Arthur, Gui e

Lance têm que se unir. Arthur pede ,

ajuda a Lance. Maria se interna em uma:
clínica. Lance descobre que Barrão

trabalha no laboratório e manda Arthur
examinar a água em outro:' locat.
Dorinha diz a Lance que vai cojn 8.le .

4para São Paulo. Maria insIste'> para' ."
....

Guguta tirá-Ia da'cliôic,a, s!J'rm�uc·esso.
Leila vê Tadeu beijando Sandra. Lance.
se despede de Tadeu. Arthur expÚlsa
Elizabeth do sitio. Taeeu di� que nada, 5.'..aconteceu com Maria e 'que é melhor

.

Lance ir embora mesmo.Dõrfnha fica
,;

indecisa ao tazet.a .'milla. Mar.ia pede
para Nuno tirá-Ia da cllnlca. Plácido
chega com uma TV de plasmá e fala der

viagem à Europa para Dorinha. "

� GLOBO - 21 H
' ,��""

Bicho do Mato
Joaquim conta para Verônica o

escândalo de Tom no bar do Baixo e ela
concorda com a atitude dele de
proteger a filha. Tom pede desculpas
para Georgi, que diz ao pai que nunca

nada irá acontecer a ela, que passa a se

depreciar, dizendo-se feia, gorda, sem
graça e que jamais vai arranjar
namorado. Vicente conta para rosa que
não irão mais se mudar. Escondido de
Eliana e Vicente, Agenor oferece
vender seu negócio para sair de

Saquarema. Chega um carregamento
sem nota fiscal 110 estaleiro e o

funcionário manda chamarWilllam.

Vidas Opostas
No melo da eOI0!lva, l0t:lnIUCO ped�
parâ falar com Nogu®lre, qu� pilde QUê
®I� upm !!oabaF li Mlrilvlstm, MIlB c
promotor IMlsto II revela, na Iren!!! d(;)�
Jornalistas, que Mlou!!1 CmmpoDillo BIl

entregaFll11 !lIe e que está agor!) sob a
guarda da promotorta Nogueira fica
Ilvldo e pede que a lmprensa sala,
Leonardo é firme com Nôgueirs, diz
que Miguel está na casa da mãe e que
precisa de acompanhamento policiai

. parlrpaFao hospital.

9 4 7

8
r ••

,

9 1

A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês, o gue mostra exactamente o
. objetivo do jogo. O Sudoku existe desde a década de 70, mas começou a ganhar
popularidade nofinal 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

II HORÓSCOPO

Áries 20/3 a 20/4
só você pode organizar o que espalhou no

último temporal. Coisas largadas sobre cadeiras,
entre páginas de livros, anotadas na lista do

supermercado, em meio a maçãs, chocolates e

xampus ... É, o inconsciente é capaz de feitos
incriveis. Temporais e ventanias mudam tudo de

lugar, revelam o que sempre esteve ali e você
não enxergava.

Touro 21/4 a 20/5
Relacionar-se, magia e arte, Sempre há
surpresas, sentimentos inéditos, ações e

reações inusitadas, ainda que continuem sendo
os mesmos personaçsns. Até você, que é de
Touro, e tem ia constância 9 II estabilidade como
caractsrlstlcas, tamb�m tem 9!lUS

atF()peli\lmrnntb� de emoção e d1ilsvlol'l de -

conduta", Ah, é, você n�{l?!

Gêmeos 21/5.2 20/6
Você quer @volulr, por certo, Geminlano, vocli ê
mestre do movimento, faça rodar a espirai da
mudança, suba as escadas e acenda o farol,
01l1e mais longe, além mares, céus e terras,
sintonize com 11 rota das estrelas e com o que
lhe completa 'no caminho para a totalidade.
MomeMtos da repouso, necessárias iltlvldades
de rsorlentaçào.

, Paraíso Tropleal
Fred começa a encantar Cam'ila'.':' "j."
Marion troca o cheque de BelisáJja,pp\! 2 ;_;,
um seu com o maitrê dpr�pt�WWJe'l ,,':C;'
Ana Luisa pede desculp�íS: a Ivrárion.
Daniel não consegue falar: cern Tais,
Paula cozinha para Virgi�ia.e Belisárip,
que adoram. CásSio" começa a

desconfiar que Ta,is e,$tá aprontando
alguma coisa. Rodrigo combina ir à
festa de c'áMade':Gtlm\Tiago: Marion
decide ganhar a conttançà de

� Antenor.Sobral consegue o nome, o

telefone e o endereço ;ôe lsi dora.
lsldoro viaja. Belisário e Virginia
convidam Paula para ir à testa. Ana

.'

Luisa recebe os convidados e fica SOBRE O SUDOKU
tensa quando Sérgio diz que Antenor
está em São Paulo, mas não sabe se

.

chega a tempo. Amãmílo 'avisa a

Gustavo que seu pai teve fi!)! enfarte e

diz que, em função disso, ele lerá que
desmarcar o jantar com Dlnorá para
ficar no hotel. Daniel procura tstooro no,
Copamar. Mateus pede de presente' de
aniversário que a mãe lhe revele quem é
seu pai.

Virgem 23/8 ti 22/9
Justamente pela complexidade e profundidade
do assunto, SUi! exposlç�o deve ser cuidadosa,
com um toque artlstlco até, Você é tão
habilidoso nas transacOes do rrumdo, descubra
seus talentos nas tran"saçOes afetivas, O
colorido não afetará a objetividade, multo pelo
contrário, poderá trazer seu interlocdtor para
mais perto de vocé.,

��AJUDINHA
Britney Spears e Justin
Timberlake vão gravar a
rnúslca.vou're Alii Need to 1

l'
Get By' em dueto, informa o :

jornal Sunday Mirror. O cantor:
estaria cumprindo a

promessa de ajudar a ex
namorada a se recuperar,
após a sarda da clfnlca de

reabilitaçao, e a salvar sua
, carreira. Justin, que namorou

a popstar por quatro anos, I
está convencido de que a 1
música pode trazer sucesso
novamente a Brítney e

aumentar sua confiança.

Mande sua piada para o Extra:

extra@Qcorreiodopovo.com.br :

Primeiro o Trabalho
O cara chega pro amigo e fala:
- Minha sogra morreu e agora fiquei em dúvida, não sei se voú
trabalhar ou se vou pro enterro dela ... O que é que você acha?
E o amigo:

.

- Primeiro ó trabalho, depois a diversão!!!

.

Amnésia Alcoólica
Dois bêbados, um de aproximadamente 50 anos e outro de uns 23,
encontram-se em um bar, começam um papo animadoe em poucos
minutos parecem veJhos amigos. Na hora de ir embora eles param
em frente a uma casinha verde, em uma rua próxima e o bêbado
mais velho diz:
- Ei, amigão esta é minha casa, quando quiser aparecer, pode chegar.
O mais novo retruca:
- Que é isso parceiro, essa casa é minha ...
E começa uma discussão: é minha - não, é minha ... No meio da
briga aparece uma senhora na porta da casa e grita:

.

- Que coisa feia, hein! Pai e filho discutindo bêbados uma hora'
dessas!

,

,
.

!
,

,

I

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
números em cada
quadrado de 3x3.

ill SOlUÇÃO

,

,

.
;

Câncer 21/6 a 21/7
Não concentre todas as fichas em um só

número, diversifique atividades e ações. A
roda da vida gira imprevisivelmente e, afinal, é
isso que faz tudo ainda mais interessante.
Abra seu arco de influência e amplie a área de

cobertura, cultive sua rede de contatos em

vários campos. O que você faz agora sugere
colheitas futuras..

Libra 23/9 a 22/10
Como reclamar das incoerências alheias, se
você também se contradiz? Entre palavras e

aütudes, mil e várias combinaçôes e

permutações. Claro, como bom libriano, talvez
você consiga criar argumentos melhores para
sair das saias justas em que você mesmo se

mete, mas às vezes seria melhor costurar a boca
e se fazer de surdo.

Capricórnio 22/12, a 21/1
e sempre, boas frases valem ser repetidas.

Citando o músico Nei Lisboa, que aliás é de

Capricórnio: pra viajarno cosmos não precisa .

gasolina. Por que continuar aterrado ai, quando a

sua alma pede mais, pede horizontes mais
amplos, visão panorâmica, liberdade de
pensamento e ação? Justificativas para não fazê
lo nada iusfificam.

Leão 22/7 a 22/8
Para Leão, filho do Rei Sol, nada como glamour,
purpurina, fanfarras, pornpa e circunstância,
mas há momentos em que a simplicidade e a

funcionalidade têm peso de ouro, Atente para as

verdades essenciais, para 09 detalhes naquilo
qua está fazendo, megure a qualidade no

QI'and� e no pequlltltl, O que tem esplrlto orllho
por sI.

.

Escorpião 23/10 a 21/11
Insight que ascende à consciência, acessos que
se decifram, portas que se abrem e Iluminam
novos caminhos, Quando você pensava que não
havia sarda, seu ferrãozlnho antenado descobre
uma brecha, uma forma de transformar o
chumbo em ouro, Nao precisa se levar ao
máximo da t!lnl�i(;), el!corplano, confie milia em

sualntulção,

Aquário 21/1 a 18/2
Florescente e luminoso, sempre vivo e sempre
novo, experlmentando surpresa e aventura, não é
assim que você gostaria qu� sempre fO:sse? ,"'

Nada vivifica mais que a emoção, que Impulsiona
seu pulso e leva, à velocidade da luz, para todos
os canto!) do universo, Pedra 1110801111, elixir da
Vida, tudo !lI no seu aquérlo, fluindo livre dentro
dll vocll,

Sagitário 22/11 ti 21/12
Pols ê, as pessoas de tlOsSalntlmldll.d'e Babem
os pontos certinhos pra mexer com a gente,,,
Depen�endo da situação, da Intenção e da
intensidade, pode ser legal, mas também pode
Inquietar e Incomodar um bccado. Sinalize,
resolva 09' assuntos na hora em que acontecem:

reaçóes em cadela, quando acumuladas, podem
fazer estra�os Indescrltfvels,

Peixes 19/2 ti 19/3
No céu, no mar, na Terra, tudo lindo para os
amores e para o social, plsclano, Estenda sua
rede de afeto, pesque o que lhe Interessa e passe
seu fim de semana no malooor embalo, Olho no

lance, porém, que a rede é grande e pescarlas,de
todo o tipo caem na sua: se não pegar coisa boa,
devolva para a água, Você merece quem lhe
merece,

,
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• "TE CON'TEI?
Ontem à noite, num clima de muita festa, foi
inaugurada a Choperia da Academia do Chope. O
novo point, que está localizado na Rua Walter
Marquardt, será comandado pelo boa praça Carlos
Eduardo Martin, o popular Cadu e sua namorada
Alana Cristina. A choperia, além de servir o
tradicional chope, terá também uma máquina
Jãqerrneister e a grande novidade: o chope de vinho!

AGORA É PRA VALER
Segundo fonte fidedigna, o jovem
empresário Carlos Chiodini (PMDB),
foi confirmado como o novo

comandante geral da SDR, Secretaria
de . Desenvolvimento Regional de
Jaraguá do Sul. A posse deve ser agora
no mês de abril.

TOP EXECUTIVO
O jaraguaense Décio Silva, presidente
do Grupo WEG, acabou de receber
pela quarta vez o prêmio Executivo de
Valor, promovido. pelo especializado
jornal nacional Valor Econômico.
Quem o elegeu foi uma bancada
formada por representantes de l1
empresas de headhunting (caça
talentos) ativas no país. A premiação
foi apresentada pelo jornalista Carlos
Sardenberg , no Caesar Business São
Paulo Faria Lima, em São Paulo. Além
de Décio, apenas dois outros

executivos já foram eleitos quatro
vezes, dois já foram eleitos cinco vezes,
e um já foi eleito 6 vezes. Ou seja: para
as equipes que selecionam executivos
no país, Décio é um dos melhores!

O boa praça Anderli Bell, um dos últimos playboys
da urbe sorriso, está mais feliz que ganso novo na

lagoa. Não é por menos: ele está desfilando a mil
com um Audi A3 zero bala.

ÚLTIMA COLUNA
É bem neste sábado que estarei
fazendo a última coluna diagramada
em meia página. A partir da próxima
terça-feira, dia três de abril, com aval
do diretor do jornal. Francisco Alves,
este colunista estará registrando as

fofocas e acontecimentos sociais de
Jaraguá e região em página inteira.

Na próxima segunda-feira (02), a empresária Irene
Muller (Musa Modas), esposa do amigo Nelson
Muller, festeja ao lado dos familiares a estréia de
mais um aniversário.

Amanhã, mais conhecido como domingo, quem
corta o bolo e recebe coro de parabéns é Márcio
Ewald. Os nossos maiores cumprimentos!

Neste domingo (01), o jogo do Juventus contra o

Joinville, no João Marcatto, terá novo horário. A
partida começa às 18 horas em ponto. E às 16h tem
preliminar entre Veteranos do Juventus contra um
selecionado de Guaramirim, capitaneado pelo prefeito
Dêgo Peixer.

A novidade agora em jaraguá do Sul é
a V8 Master's Treinamentos: cursos
de informática (básicos e avancados),
marketing,' administração de TI,
empresariais, Auto Cad, 3D e outros

30 cu.r s o s , Realmente muito
interessante, vale a pena conhecer a

estrutura. Maiores informações pelo
3055-4001.

Neste sábado, às 18h, na Rede TV (canal12 a

cabo, e canal 4 na TV aberta), para todo estado de
. Santa Catarina, tem programa Moa Gonçalves
inédito. No domingo às 14h30min terá reprise.

Ai ai ai: 704 agentes da Polícia Federal e 161
auditores fiscais da Receita Federal tiraram o sono de
muita gente em diversos municípios da região,
incluindo Jaraguá, na madrugada de quinta pra sexta,
e durante o dia todo. Foi a operação Ouro Verde, que
teve como objetivo cumprir 131 mandados de busca
e mais de 40 mandados de prisão relacionados a um

esquema bancário informalligado a 560 contas
bancárias. Parte da operação atinge também Paraná
e o Rio Grande do Sul. Tá um Deus nos acuda!

._--------

GE LJ
Cidade é escolhida pelo potencial de mercado

Maior rede de franquias especializada em revestimentos
cerâmicos, a P-ortobello Shop está investindo fortemente
em sua expansão. A cidade que acaba de receber o novo
formato de loja compacta criado pela rede é Jaraguá do
Sul, em Santa Catarina. Ela é a oitava unidade no estado e

a segunda nesse modelo, que tem como principal
diferencial a racionalização da área física,

aproximadamente 60 metros quadrados, com portfólio de
produtos é serviços iguais aos da tradicional.

. Atendendo desde o início do ano, a loja realizou sua festa
de inauguração no dia 22 de março para

especificadores e clientes. O arquiteto e mestre em

revestimentos cerâmicos Marcos de Almeida Luz e
Carmen Deschamps Luz, sócios e franqueados da nova

unidade, decidiram investir no próprio negócio. "Os
principais fatores que definiram nossa escolha foi o

conhecimento do mercado de construção civil, a paixão
pelo produto e o sistema de trabalho adotado pela
franqueadora. Optamos por Jaraguá do Sul por
conhecermos o potencial promissor que a praça

oférece", explica Marcos.
.

Com produtos exclusivos, loja agradável e moderna,
atendimento especializado e diferenciado, condições de
pagamento, compra e entrega programada, colocação,
entre outros, a loja tem o prazer de oferecer o que há de
melhor em revestimentos e serviços Portobello para a

cidade.
Atualmente a empresa possui 96 lojas e está prese
Alagoas, Amazonas, Bahia, Brasília, Ceará,
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas

Paraná, Pernambuco, Rio se Jãl3éifQ, Rio ®ràr:tõe im·i
Rondônia, Santa Catariníi4 São Paulo, Sir
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Cerca de 30 mil fiéis da

Igreja Evangélica de
Confissão Luterana no Brasil

comemoram amanhã, dia 10
de abril, 100 anos de

presença em Jaraguá do Sul.
A Igreja preza pela ética,
transparências, sobriedade e

integridade. O marco da

constituição oficial foi a

construção da Escola

Evangélica Jaraguá no ano

de 1907. Para lembrar o
centenário, a cnmunldade

.� '

..

�: �....

".1

""1"

VISÃO DE FUTURO

Heirinch Marquardt é um

dos pioneiros da

índusírlallzação e do
empreendedorismo em

Jaraguá do Sul. No início do
século passado, instalou
um comércio na cidade e
mais tarde um gerador de
energia elétrica. Também
deixou sua

-

•

�. '.'. "'. r:;
•
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FÉ: CERCA DE 140 FAMíLIAS VINDAS DA RÚSSIA INICIARAM A IGREJA LUTERANA NA CIDADE

100 anos de presença Evangélico
Luterana em Jaraguá do Sul
A Escola Evangélica

. foi a constituição
oficial dos Luteranos
fundada em 1907

GEflJIELLI RODRIGUES
JARAGUÁ DO SUL

:A Igreja Evangélica de
Cohfissão Luterana no Brasil

,

comemora amanhã, dia l°de
abril o seu primeiro. cente
nário. A história dos Lute
rarios na cidade é semelhante

"

a história domunicípio. Cerca
de 140 famílias que fugiram
da Rússia, por motivos reli
giosos, migraram para Join
ville, mais exatamente a

região de Brüderthal (onde
I hoje é Guaramirim). Essas

.

famílias vieram então para
J araguá do Sul e formaram
uma pequena comunidade,

• onde hoje é o centro de [ara
guá. Outra parte damigração
veio de Pomerode, que
formou as Igrejas do Rio
Cerro e da Barra.

O Pastor Ferdnand Schlü
zen foi quem constituiu a

comunidade em [aragua e a

estabeleceu no local onde es

tá atualmente: a Escola
Evangélica Jaraguá e a Igreja
Evangélica do Centro. O
marco da constituição oficial
da comunidade Luterana na

cidade foi a construção do
educandário, em 1907. "Du
rante anos os cultos eram

celebrados na Escola", lembra
o PartorCláudio Herberts, da

ARQUIVO/IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA

Paróquia Apóstolo João na

Ilha da Figueira.
Somente no ano de 1935"

foi construída a Paróquia
Apóstolo Pedro, a cornu

nidade Luterana do Centro.
O Pastor da Igreja, Willian
Bretzke, conta que na época
havia pessoas que consi
deravam uma loucura a

construção de uma Igreja
daquele porte. "Ela foi
edificada na base de mu

tirões e até hoje muitas
famílias se orgulham pelo

feito", descreve.
Hoje a Igreja Luterana

tem mais de 30 mil fiéis em

Jaraguá do Sul. Para o Pastor
Cláudio, todos os fiéis aju
daram a construir essa histó
ria e o desafio é a sua

continuação: "Ê uma Igreja
que preza pela ética, trans
parências, sobriedade, inte
gridade", declara o Pastor
Willian.

Para lembrar a data, a

Igreja reservou um calen
dário bastante diversificado,

mas quatro momentos são
considerados marcantes. O

primeiro será o Culto Festivo
do Centenário, no dia 1 º. O

segundo será a inauguração
da Praça Martin Lutero, no
dia 25 de julho. O terceiro é
o lançamento de um livro e a'

comemoração do Dia da
Reforma, marcada para 31 de
outubro. Por último, será o

Encontro da Família Lute
rana, na Arena Jaraguá que

compreenderá todos os

municípios da região.
.

CÉSAR JUNKES/OCP
)

Programação
Programação dos 100 anos da Igreja Evangélica Luterana
em Jaraguá do. Sul

Paróquia Apóstolo Pedro
01/04 - Culto Festivo
01/04 - Inauguração do Salão Comunitário
11/04 - 20h - Concerto de Grupo Metais da Alemanha -

Salão Comunitário
12/05 - 16h - Café Colonial - Salão Comunitário
12/05 - 20h - Concerto do Grupo de Câmara da Scar -

Templo
02/06 - Café Concerto Casa e Cultura - Salão Comunitário 1

16/06 - Noite de Salgados e Show de Talentos - Salão T
Comunitário
07/08 - Café Bazar - Oase 30 Feira
05/08 - 20h30 - Concerto Organista
12/08 - Concerto do Coral Cplegium Vocale e orquestra
02/09 - 20h - Concerto Coral Evanqéllco e Orquestra
28/11 - 20h - Concerto Natalino
16/12 - 9h - Concerto de Advento Coral Evangélico e

Orquestra
18/12 - Concerto Encerramento Casa e Cultura - Salão
Comunitário

Paróquia Apóstolo Tiago
15/04 - 9h30 - Culto e Festa Anual - João Pessoa
18 a 20/05 - Exposição Cultural, Artesanal e Industrial de
Santa Luzia
01/07 - 9h - Manhã Evangelística e Almoço
07/07 - 15h - Café Colonial - B. Amizade
20/07 - 9h - Culto - Santa Luzia
22/07 - 9h - Manhã Evangelística - Com. P. Sinodal
Manfredo Siegel
19/08 - 9h - Encontro das Bodas - B. Amizade
23/09 - 9h30 - Culto e Festa Anual - B. Amizade
21/10 - 9h30 - Culto e Festa Anual - Três Rios do Norte

Paróquia Apóstolo João
06/05 - Festa Anual Comunidade Martim Lutero
17/06 - Palestra Evangelística
19/08 - Festa Anual na Comunidade dos Apóstolos
16/09 - Festa Anual na Ilha da Figueira
29 e 30/09 - Evangelização na Comunidade dos Apóstolo
31/10 - Aniversário da Paróquia Apóstolo João

Paróquia Apóstolo Paulo
26/05 - 20h30 - Palestra - Vila Lenzi
17/10 - 19h - Culto especial - Vila Lenzi

Paróquia Barra do Rio Cerro
Eventos festivos na data da fundação das comunidades
29/04 - Com. Apóstolo Paulo
13/05 - Com. Da Paz
12/08 - Com. Cristo Salvador
09/09 - Com. São Lucas
16/09 - Com. Pastor Albert Schneider
11/11 - Com. Martim Lutero

14/09 - Legião Evangélica Luterana fará palestra
19/09 - Semana Nacional da Oase
23/09 - Culto

Rio Cerro
15/04 - Missão criança - 5 anos de Batismo
09/09 - Festa anual
11/11 -·Jubileu de inauguração do Templo
02/12 - Jubileu dê confirmação (25 a 50 anos)

Colégio Evangélico Jaraguá
21 e 22/05 - Seminário - Colégio Evangélico Jaraguá
06/07 - Festa Juliana
10/08 - Baile dos 100 anos do CEJ
19 a 22/07 - Olimpíada Nacional de Futsal da Rede
Sinodal de Educação - Arena Jaraguá
11/12 - Auto de Natal - Ginásio Arthur Muller

Hospital Jaraguá
Cultos alusivos ao centenário
20/06 - 15. - Café da Mistura das Raças - Salão
Comunitário Ap. Pedro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO ENTREVIS 1\.
------------------------�"" ------------------------

À frente da Comunidade Evangélica Luterana

de Jaraguá do SuI, Waldemar Behling tern, ao

mesmo tempo a honra de presidir a organização
cristã no ano do seu centenário (a ser comemorado

amanhã, 1º) e a responsabilidade de coordenar os
trabalhos desenvolvidos pelas paróquias que

integram a comunidade � Apóstolo Pedro, Paulo,
Tiago e João.
Com a experiência de quem já foi por várias

vezes integrante da diretoria da comunidade,
Behling faz da missão um prazer. Dedicado e

disciplinado, realiza com brilhantismo as tarefas

para as quais se propõe, motivos mais do que
suficientes para ser reconduzido à presidência da
Comunidade Evangélica Luterana no próximo ano,

como aconteceu nos mandatos anteriores, entre
1983 e 1987.

,

Para falar dos trabalhos desenvolvidos pela
� comunidade evangélica, dos projetos definidos pela
diretoria para as paróquias, Colégio Evangélico e

Hospital Jaraguá, e da história do surgimento da

organização cristã da cidade, Waldemar Behling
concedeu ao Correio do Povo a seguinte entrevista:

.

Correio do Povo � Desde

quando o senhor é presi
dente da Comunidade Evan

gélica?
Waldemar Behling -

Havia sido vice-presidente em

1969; depois fui presi-dente
entre 1983 e 1987; e voltei a

presidir a comunidade em

março do ano passado,' para
ummandato de dois anos, com
a possibilidade de ser recon

duzido por mais dois, como
aconteceu anteriormente.

A Comunidade
Evangélica tuterana,
é uma entidade
filantrópica que
coordena os trabalhos
de saúde e de
assistência social"

CP - Como se dá a elei

ção?
Behling - É convocada

uma assembléia geral ordiná
ria para a apresentação dos
candidatos a todos os cargos
da diretoria. Se existir mais

de um candidato, é feita uma

eleição secreta, caso haja
apenas um candidato, o

presidente é escolhido por

aclamação.

Hospital Jaraguá e do Colégio
Evangélico e o presidente e

as voluntárias de saúde, a

Oase (Organização Assisten
cial das Senhoras Evangé
licas) .

CP � E quem vota?

Behling - Os membros da
Comunidade Evangélica,
que compreende as quatro

paróquias (Apóstolo Pedro,
Paulo, Tiago e João): os presi
dentes, pastores e represen-

'

tantes das comunidades,
diretores e presidentes do

CP - Quais as funções do
presidente?

Behling - O presidente
coordena os trabalhos que
envolvem a organização da
comunidade e é o responsá
vel pelo hospital, colégio e

pelas ações a serem desen
volvidas pelas voluntárias de
saúde. Ele, porém, não

interfere nos trabalhos das

paróquias, que têm as pró
prias diretorias e as respec
tivas comunidades afiliadas.

CP � O que é a CEL?

. redacao@ocorrelodopovo,com,br
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Behling - É a Cornuni
dade Evangélica Luterana,
uma entidade filantrópica
reconhecida pelo governo

federal, que coordena os tra

balhos de saúde e de
assistência social. Fazem

parte da filantropia a gratui
dade no Colégio Evangélico
para alunos carentes, os

projetos de educaçãoartística
e esportivo, além da assis

tência médica, em parceria
com o SUS, e social, feit�
pelas voluntárias da saúde

que, entre outras ações,
distribuem cestas básicas.

CP � Amanhã, a comuni
dade evangélica de Jaraguá
do Sul completa 100 anos,
existe uma programação
especial?

Behling - Sim, o centená
rio será comemorado durante
o ano inteiro, com uma

programação em todas as

paróquias, iniciando com o

culto festivo no dia primeiro
e terminando com o Encontro
da família Luterana, que
acontece no dia 30 de março
do ano que vem, na Arena

Jaraguá.
Queremos muito mais do

que uma festa, queremos uma
-confraternização. Para nós, é

julho, dia do aniversário' de

Jaraguá do Sul.

o desafioé
transformar o
Hospital Jaraguá
em referência; fazer
da instituição
modelo no

atendimento e na

prestação. de
serviço"

•
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. CP - eOmO cBmeçext'ila" "i,

comunidade evangélica?
Behling - Foi com o pastor

Ferdinand Schlünzen, em
1907, quando foi desigr ado
para administrar a paróquia
do Brüdertal. N '1 ,�ll, ) "

teve como incurnbên ; 1 1

expandir a cornunidade

evangélica para a região -

Schroeder, [araguá do Sui,
Francisco de Paulo, Estrada
Blumenau, Rio da Luz, entre
outras localidades.

Em Jaraguá do Sul, não
havia um ponto de pregação,
então o pastor Ferdinand
criou a comunidade evangé
lica. Como também era

professor, criou a Escola Ale
mã (Deutsche Schule).

Mais tarde, com o cresci

mento da comunídade e da
escola, foi preciso um novo

espaço, mais amplo, que é o

atual terreno, onde hoje
estão instalados' o Colégio
Evangélico,a igreja, a antiga
escola e o prédio da comuni

dade, doado por Domingos
da Nova.

WALDEMAR BEHLING: PRESIDENTE DA COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA

"Completar 100 anos é motivo de muita alegria''')!
,

' : ,IQUE E: '�,,"��
.

uma data muito importante,
um fato inédito.

CP - Entre as atrações
programadas para o cente

nário está a inauguração de
uma praça...

Behling - Sim. Será a

Praça Martin Lutero,' no
Bairro Amizade, cujo terreno

foi doado pela Prefeitura e as

melhorias custeadas pelo
poder público. O projeto
também foi elaborado por
técnicos da Prefeitura.
A praça terá dois mil

metros quadrados e será uma

área de lazer para toda
comunidade jaraguaense. E

será inaugurada no dia 25 de
CP - Quais os projetos

que o senhor pretende im-

:�
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O.ueremos muito -v

J
mais �(j que uma
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Para nós, é uma

data mui'hl
ímperíante"

',i"! =r
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,
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plantar durante o mandar&!jiJ
Behling - Nosso maiO'ib5

desafio é transforrnar ';fjnl
Hospital jaraguá em ref4?J5::>
rência: fawr ela instituiçã�fI o
modelo no atendimento e na

prestação de serviço.
Temos arnbém como

1 l( ta a \1'11<.10 das cornuni-
ades evangélicas, pregamos

L) bom relacionamento entre

elas como foco principal. Por
outro lado, está em anda
menta um projeto para tornar
as paróquias independent
objetivo que deve ser c

cluído em seis meses.

Também. trabalhamos p
o crescimento da comu

dade e a melhoria da qu
dade do ensino ministra

pelo Colégio Evangélico.
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HISTÓRIA DE VIDA QUE SE MISTURA À DA IGREJA LUTERANA E A DA REGIÃO DO VALE DO ITAPOCU

Pioneirismo marca

trajetória de imigrante
Nascido na Alemanha,
Heinrich Marquardt .

encontrou em Jaraguá
lugar para se instalar

EGONJAGNOW
PESQUISADOR

H�inrichMarquardt, filho
). \�,;-.-�

de.}I�et:l}.�i"í��·Marquardt e

Wllh:elm1nêi'Manske, nasceu
em:' Retzin b"ei Arnhausen,
Pomérânia, Alemanha,.em 7
de dezembro de 1863.
Faleceu no dia 1Q de janeiro
de 1915, em Curitiba (PR).

Veio ao Brasil aindamuito
jovem, com a família. Che

gou àColôniaDona Francisca
no vapor Victoria, em 29 de
dezembro de 1867. De

Joinville rumaram a Blume ...

nau, onde se estabeleceram.
Casou-se com Minna

. Benz, no dia 20 de abril de

18�3, naquela cidade. Os

filhos do casal são Carlos
Ernesto Walther, Erich

Ludwig Albert, Alfred,
Oswald, Robert, Erna e

Amo.
Na Revolução Fede

ralista, em 1893, Heinrich
participou da defesa da
cidade, organizada pelos
colonos no interior de
Pomerode, na estrada Blu
menau - [oinville , via a

localidade jaraguaense de
Rio da Luz.

No final do século 19,
quando da efetiva coloni
zação da área, que hoje é o

centro de Jaraguá do Sul,
iniciou os primeiros empre
endimentos. Estabeleceu-se,
definitivamente nesta área,
em 1900.
Abriu, no J araguá

Central, junto ao caminho

Joinville - Blumenau, à

margem direita do Rio

Itapocu, um comércio de
secos e molhados. Como era

comum na época, junto ao

comércio também manteve

uma hospedagem. Nela os

viajantes podiam se abrigar
em jornadas de Blumenau a

Joinville, ou vice-versa, que
levavam cerca' de dois, três
ou mais dias para serem

encerradas na época. Tam
bém montou uma serraria,
movida à máquina a vapor, e

adquiriu diversos imóveis no
então povoado Jaraguá.

Em 1905,juntamentecom
seu filho Walther (Walter),
adquiriu, na localidade de
Garibaldi um comércio, ao

qual este anexou açougue,
moinho e queijaria. Anos

depois, com a ajuda do
eletricista "Willy"
Sonnenhohl (Friedrich
Wilhelm), Walter instalou o

primeiro gerador de energia
elétrica de Jaraguá do Sul e
fez a primeira iluminação
pública do município, nesta
localidade.

DIVULGAÇÃO

ParaWalter e Erich entregou
os comércios. Aos filhos
Robert e Amo deu a opor
tunidade de irem à Alerna-
nha, onde aprenderam o

ofício de odontólogos prá
ticos. Robert Marquardt foi
político, intendente e o

primeiro dentista de Jaraguá
do Sul. Amo trabalhou em

[araguá, em [oinville, esta

belecendo-se, definitiva-

mesma fo�a os filhos Alfred,
Oswald e Ema tiveram apoio
para iniciarem os próprios
negócios e se estabeleceram
em Joinville, sendo que
Oswald, de [oinville foi pam

São Paulo e, de lá, retornou
a Jaraguá do Sul.

Uma das propriedades,
situada na Rua Marechal
Floriano Peixoto, abrigou o

surgimento das duas mais

importantes comunidades de
Jaraguá do Sul. Na Evan

gélica Luterana (até 1907) foi
um dos fundadores e o

primeiro presidente (até
1910). Na Comunidade Ca
tólica (1911-1912), teve

participação direta cedendo
uma casa para que as ativi

dades educacionais (escola -

"Deutsche Schuhle"lJaraguá
e São Luís) e religiosas
(cultos e missas) pudessem
ter início.

Além disso, abrigou os

primeiros religiosos destas
comunidades. Da Evangélica
Luterana, deu espaço ao

pastor Ferdinand Sch:lünzen,
desde Brüdertal, nas visitas

pastorais na organização da
comunidade e da escola,
culminando com a instala

ção, como pastor em abril de
1907. Outro abrigado foi o
Pastor Otto Kuhr de passa

gem/pesquisa (1904). J á da
Católica, os padres Henrique
Moeller e Pedro Franken
(1912) receberam auxílio, na
casa que na época era

conhecida como sendo "das
Pfarrhaus" (casa dos pastores,
padres).

t

Gratificações e reconhecimento
Heinrich Marquardt foi

reconhecido e homenageado
com o nome de uma rua em

Jaraguá do Sul e outra em

Joinville. Mas, o pioneirismo
não se constitui apenas no

fato de ter sido um dos pri
meiros a se estabeleéer no
povoado do Jaraguá. Ele é

reconhecido pelas iniciativas
pioneiras e arrojadas - "o

. . "

pnmeuo apa-rece em

inúmeros empre-endimentos
pela visão de ho-mem
empreendedor; como pai de

família que possibili-tou aos .1

filhos um futuro de sucesso,
.'

na terra em que se radicou;
pela par ticipação e(

comprometimento comunitá- Ii
rio, despojado dê precon- u

ceitos e sectarismos, visando
o desenvolvimento cultural,

.

,

social e econômico de Jaraguá r

do Sul. Isto O faz merecedor :1

de nosso reconhecimento, (

comb pioneiro, que enfrentou
as agruras que esta condição
impunha e, ainda, vencer
commaestria.

tida dedicada ao empreendedorismo
i Dois anos mais tarde,

Héinrich �ontratou trechos
�

n� construção da Estrada de

FeiTO São Paulo - Rio Gran

d1 ramal são Francisco do
S1..I1. Em 1909, construiu a

primeira ponte viária sobre o
R�:a Itapocu. Era toda de

m�deira e ficava alguns
metros à montante da atual

pite Abdon Batista. Esta
o ra durou pouco, em 1911,
u a grande enchente a

t

calrregou.
I Nesta mesma época, em

cdnjunto com o filho Erich,
aBriu mais um comércio na

lo�alidade de Três Rios' do
N6rte (jaraguá do Sul).

I Terminada a construção

dp trecho da ferrovia con

t�atado, o mais difícil do ra

mal por ser a subida da Serra
db Mar, exigindo diversos

t�ne�s, �arquardt ve�deu ocbmércio e a serrana em

J lraguá, indo com a esposa à
Alemanha. Viajou com a fi

�±lidade de adquirir máqui
�as para uma indústria.

�uando retornou, foi residir
efnJoinville. O neto, Heinz,

ttais tarde se tornaria o mente, como dentista na

pioneiro da indústria de cidade de São Paulo. Da

�alhas em Jaraguá do Sul.
� Nota-se que o ernpre-I

endedor teve um cuidado

e�pecial para com a família,
�rocurando encaminhar e

garantir o futuro dos filhos.
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TRATAMENTO: A FAMíLIA É PARTE IMPORTANTE NA RECUPERAÇÃO DOS INTERNOS

asa Padre Aloísio Boeing precisa de voluntários I
erca de 26 pessoas
oram recuperadas
o longo dos dez
eses de atuação

�

GEríJIELLI RODRIGUESI ,

JARAGUA DO SUL

A Casa de Apoio Padre

Aloísio Boeing, no Bairro
Nereu Ramos, está pr eci

Isand� de voluntários. A

entidade necessita de profis
sionais formados em psico
lo�ia e de assistentes sociáis,
além de agentes' comuni
tários. A entidade tem dez
meses de atuação e já recu

perou cerca de 26 pessoas. O

período de reintegração é de
nove meses. O tempo é uma

nalogia à gestação. "É uma

'ase de renascer", conta o

coordenador da casa, Willian
Francener.
A instituição se mantém

com a mensalidade de um'

salário mínimo paga pelos

internos e por doações.
Atualmente vivem na casa

cerca de 20 pessoas, que

seguem uma rotina de trata

mento e tarefas. Conforme
Willian, a casa se sustenta em

três pilares: disciplina, traba
lho e espiritualidade. 'O dife
rencial está na presença
constante da família. Todos
os sábados os parentes mais

próximos dos internos parti
cipam de palestras e orien

tações com psicólogos e apro
veitam para fazer a visita.

Antes da internação a

pessoa passa por uma triagem
com exames clínicos e psico
lógicos. Sérgio Pedrotti, dire
tor da casa, lembra que os

internos estão lá por inicia

tiva própria. "Não permitimos
a internação forçada, ele é

orientado quanto ao tempo
de tratamento, mas está livre

para sair quando achar ne

cessário", explica.
No final a pessoa passa por

um trabalho de reintegração
com a sociedade, e depois de

três meses de internação eles

podem visitar suas famílias,
com horário estipulado. Na
última, podem procurar

emprego para voltar ao meio
social.

A casa' de' apoio leva o

nome Padre Aloísio, pois a

fundação coincidiu com a

semana da morte do religioso,
dia 17 de abril de 2006. O
sacerdote sempre se preo

cupou com dependentes de

drogas e álcool.

Endereço:
Estrada Bela Vista, 3950
Ribeirão Grande do Norte
Bairro Nereu Ramos

Telefone:
9159-4637

E-mail:
casadeapoio
aloisio@yahoo.com.br

PifA0 RAilAZII/OCr'

t
�

.�
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Atualmente a casa de reabilitação já recuperou cerca de 26 pessoas.

:;og
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Falta de muro e calçada pode dobrar valor do IPTU
JARAGUÁ DO SUL

Proprietários de imóveis
semmuro e calçada em ruas

pavimentadas devem provi
denciar as obras até fim do

, no para não pagarem IPTU

(Imposto Predial e Territorial
Urbano) com valor dobrado
em 2008. A notificação é

feita pelos fiscais da
Prefeitura e a cobrança do

imposto é registrada para o

ano seguinte.
Para deixar a propriedade

de acordo com a lei muni

cipal, é preciso retirar licença
na Prefeitura e informar à

secretaria de Urbanismo
quando a obra estiver

pronta. Em seguida, os fis
cais vistoriam a construção.
Donos de terrenos baldios
em manutenção - que
acumulem entulhos ou que

CÉSAR JUNKES/OCP entre cinco a dez dias. A
secretaria de Urbanismo
aconselha construir muros

nesses terrenos para evitar

que a propriedade trans

forme-se em "depósito de
lixo" e atraia ratos e cobras.

Entre os entulhos nor

malmente encontrados em

terrenos baldios estão galhos
de árvores, ferros, latões e

restos de móveis. Cabe, aos
moradores contratarem

empresas ou profissionais
especializados para retirar os

. entulhos, pois a Prefeitura é

responsável por recolher
apenas o lixo doméstico.

Mais informações podem
ser obtidas nos setores de
Urbanismo e Tributação. A
Prefeitura fica naRuaWalter

Marquardt, 1111/ Barra do
Rio Molha. O telefone é

(47) 3372-8000. (DZ)

Terrenos sem manutenção: multa
não estejam roçados -

também serão multados. O
valor damulta varia de 20 a

200% da unidade fiscal do

município, que é de R$
89,64.

O prazo para limpar o

terreno normalmente é

�--------------------------------------------------------------�8
31CÍRCULO Il'ALIANO DE JARAGUÁ

DO SUL.
CNPJ N° 8}.156.341jOOOl-52
JARAGUA DO SUb- �C

CONVITE

O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, tem o prazer de convidar você e sua c)q

família para participar do Jantar Mensal, com o tradicional prato tipico, :oiL,
c.)

regado a um bom vinho .

Data: 30 de março de 2007 (hoje)
Hora: 20:00 horas
Local: Sede Social, Rua dos Imigrantes Italianos, nO 33, Bairro Vila Nova
Adquira seu ingresso antecipadamente; com membros da Diretoria,
Conselho, Coral Italiano, e na Sede (3370-8636).

lo
. I I]

Valor ingresso: R$ 12,50 (Doze reais e cinqüenta centavos)

.8.

IH

Venha comer uma deliciosa polenta e saborear um bom vinho" '::l
,

A Diretoria 1(;

of
�------------------------------------------------------------- �
.--------------------------------------------------------

Fellows' tanquaq ' '_,cl'}, IC.! LI dit. �
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Issem implanta novo sistema de emissão de consulta' Acerele o ritmo de suas conquistas
na Fellows' Idiomas"

A partir da próxima
semana, o Issem (Instituto de
Seguridade dos Servidores

Municipais) de [ara-guá do
Sul vai implantar sistema

online de emissão de con

sultas e receituários. O
objetivo é evitar fraudes,
como a revenda de medica
mentos pelos segurados, e

agilizar consultas e a compra
de remédios.
A primeira etapa inclui a

mudançano controle de saída

de medicamentos, por meio
de formulário padrão.A guia
será distribuída paramédicos
e segurados e, dentro de dois
meses, disponibilizada ao

órgão virtualmente. O órgão
não aceitará mais receitas

emitidas em guias do SUS

(SistemaÚnico de saúde) ou
mesmo particulares - pres
critas pormédicos vinculados
ou não ao Issem. Se o

paciente for atendido em um

pronto-atendimento, a

receita passará por auditoria.
Dentro de seis meses, os

. usuários de medicamentos
de uso contínuo também
terão acesso a uma lista de

preços, para saber quais es

tabelecimentos disponi
bilizam remédios mais bara
tos. Ou tra novidade é o

histórico de doenças, que
vai facilitar a realização de

programas de prevenção à

problemas de saúde dos

segurados. (DZ)

Novas turmas para
O período da manhã

e da tarde ..

Matriculas'
t

Abertas -

. i J
I ;'"r

3275a3475: '

Rua Domingos da No'#a, �27 • Jaraguá do Sul'
(em frente à Circ'fitO',Veíc"IOs) -

_ , ,

_.
- t.Ó; � :w!lWW.fellowsidiomils.com.br------------�������������.� -[

'--------------------------------------------------_._ ..__.. -. ''''f:n
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AVENTURA: PRÓXIMO. TRAJETO É DE 2,1 QUILÔf\fETHOS DE EXTtNSAO EM MEIO AO MATO

Inscrições começam
na segunda-feira.
Roteiro planejado é
pela Serra do Agudo
KELLY �RDMANN
SCHROEDER

Quem gosta de aventura

pode começar a preparar o

fôlego. Na próxima segunda
feira, 2, a assessoria de
Turismo de Schroeder abre as

inscrições para a segunda
etapa do circuito de trilhas
ecológicas, iniciado na

semana passada com passeio
pela Rota das Cachoeiras.

Desta vez os participantes
vão conhecer oMorro Pelado,
em um roteiro que abrange
2,1 quilômetros de extensão.
O trajeto todo deve ser feito
a pé e levará cerca de três
horas para terminar. O limite
de participantes é de 35

pessoas. Os interessados

precisam se cadastrar até o

dia 24 de abril, já que a

caminhada está marcada

pa�a sábado, 28.
Conforme o assessor de

Turismo e responsável pelo
projeto, Ivânio Laube, não há
custos para integrar a cami

nhada. Mas, dependendo do
local escolhido em cada uma

Belezas naturais da Rota das Cachoeiras encheram os olhos dos participantes, mas, também exigiram fôlego extra
das etapas, pode haver taxa Municipal de Agricultura, uma vez por mês, sempre na

de acesso. Em contrapartida, Gestão Ambiental e Turismo, segunda quinzena. Em maio,
o deslocamento é cedido pela instalada ao lado da Prefei- a trilha segue por 11,8 qui
Prefeitura e os patrocinadores tura. Segundo Laube, não lômetros na Serra do Agudo.
auxiliam com parte da existe a possibilidade de Na semana passada o primei
alimentação. Os "averitu- reservar vaga e, por isso, os ro roteiro do programa, em
reiros" devem levar itens co- interessados precisam se 2007, foi colocado em prática
mo cantil com água, capa de apressar. "Na edição anterior na Rota das Cachoeiras do
chuva, roupas confortáveis, atingimos o limite de parti- município. Participaram 35
sacolas plásticas para lixo, cipantes e algumas pessoas pessoas, que vieram de cida
repelente etc. tiveram de ficar de fora", des vizinhas como [aragua do

Para se inscrever é neces- comentou. Sul, Guaramirim e Joinville,
sário procurar a Secretaria As caminhadas ocorrem além.de Schroeder.

O CORREIO DO POVO

Feira dá oportunidade
para negociar livros
POMERODE

Sábado é dia comprar
livros por preços baixos em

Pomerode. A 3ª edição da
Feira do Livro da cidade co

meça às 8 horas e, até às 15

horas, os amantes da litera
tura vão poder adquirir e

vender títulos diversos nos 12
estandes montados na Praça
Jorge Lacerda.

Os clássicos, lançamentos
e usados têm preços que va

riam de R$ 1,99 a R$ 200.
Para quem preferir se desfazer
de alguma obra esquecida na

estante de casa a dica é apro
veitar a "Banca Troca-Troca".
Somente neste lugar é permi
tido negociar gibis e livros
antigos, mas conservados,
com outros participantes.

Além de reformular a

biblioteca caseira, as pessoas
que passarem pela feira terão

a chance de se divertir. .1
meio às compras e vendas
estudantes da rede públic
municipal de ensino e cf
Apae de Pomerode planejan
declamar poemas e encena

peças teatrais aos visitantes.
Para as crianças, há tam.

bérn o "Cantinho da Hora do
Conto". Com almofadas joga·
das pelo chão e inúmeras brin.
cadeiras previstas pela equipe
organizadora, a promessa é de
muita diversão para ('/
"baixinhos", trazida por li'

mágico e contadores �e
histórias. ü

A 3ª Feira do Livro d�
Pomerode acontece pela prí.
meira vez na praça Jorú
Lacerda, próxima ao Portal
Turístico Sul, no Centro. JÁ
coordenação é dividida entf�
a Biblioteca Pública Munif!i!

r

pal e a Secretaria de Educa-
ção e Cultura. (KE)

DIVULGAÇAO

Turismo programa a segunda
etapa das caminhadas Ecológicas

Biólogo leva crianças para as margens de rio
I

.

JARAGUÁ DO SUL

O biólogo e apresentador
Richard Rasmussen, da TV
.Record, encerrou ontem

visita à região do Vale do
Itapocu. Ele fez as últimas

gravações para o quadro
"Selvagem ao extremo", do

programa "Domingo Espeta
cular", às margens do Rio

Itapocu, em Jaraguá do Sul,
acompanhado de alunos da
Escola Waldemar Schmitz.
A idéia foimostrar a atual

situação das águas tendo
como "gancho" os bichos vis
tos no dia anterior na reserva
do Instituto Rã-bugio, de
Guaramirim. Richard fez

questão de alertar os teles

pectadores e crianças que

participaram da filmagem
quanto à importância de

.

preservar o meio ambiente.
Para isto, contou com o auxí

lio de ElzaWoehl, diretora da

instituição.
O resultado deste trabalho

Novo consultório deve
funcionar em· 90.dias
JARAGUÁ DO SUL

A empresa Alcon, do
ramo de laboratório farma
cêutico, tem o prazo de 90
dias para entregar à Pre
feitura um consultório
oftalmológico, no valor de
R$ 92 mil, totalmente equi
pado, que funcionará na

Policlínica de Especia
lidades Dr. [cão Biron -

Centro Vida. O consultório
foi uma determinação do
Ministério Público Federal,
em um Termo de Ajuste de
Conduta (TAC), assinado
pela Prefeitura e a empresa.

Isso porque, houve de
núncias junto ao órgão sobre
a utilização do Brasão do
Município em bloco de
receitas com medicamentos
do laboratório. A marca do
Sistema Única de Saúde,
também foi utilizada. As

entre os médicos da cidade.
"Queriam que foss�
direcionado o medicamentê
fabricado pela Álcon, o que
é ilegal", disse o assessor

jurídico da Prefeitura,
[urandir Bertoldi.

O Centro Vida já possui
um consultório oftalmo
lógico e, no prazo estipu-�
lado, abrigará mais uni
espaço nesta especialidade.
Conforme J urandir, com 0&

novos equipamentos o nú?
mero de consultas na espy,:
cialidade irá dobrar, pois
este tem um aparelhaments
mais sofisticado. Jurandi;
garante que assim q\}.f,
entregue o ageridamentg
para novas consultas será
imediato, já que o Centro
Vida possui médico cre�
denciado na área oftal-

,._". j

mológica.

Richard aprende a testar a qualidade da água usando repolho roxo

ainda não tem data definida
de veiculação, mas, é prová
vel que não demore mais de
um mês. Além das imagens
colhidas na região, o biólogo
pretende obter outras, dessa
vez de mergulho, em Bombi
nhas. Em seguida, ele segue
para Florianópolis, onde

em outubro ou novembro'
para nova gravação, então a

respeito do ciclo reprodutor
de anfíbios. O "Domingo
Espetacular" vai ao ar a

partir das 18 horas e é apre
sentado por Paulo Henrique

. Amorim e Lorena Calábria.
(KE)

termina a expedição depois
de cerca de 13 dias em Santa
Catarina.

Conforme Richard, a

meta é voltar no final deste
ano. "É o primeiro Estado
que eu retorno em três anos

de programa", comentou. A
terceira visita deve ocorrer

('
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Interdição
No domingo, a Secretaria

de Obras Públicas e

Habitação realiza serviço de
travessia de tubulação na

Rua Expedicionário Carlos
Ferreira, na quadra da

empresa Borrachas Wolf,
defronte á. Loja Doce Mel.
A rua estará interditada das
7 às 12 horas. A secretaria

pede a atenção dos moto

ristas que passarem no local.

Exposição
Acontece hoje às 20hlO a

abertura daExposição "Flores
e Paisagens" em óleo sobre
tela, da artista plástica Romi
Oelke, no hall de exposições
do Centro Cultural Hansa
Humboldt, em Corupá. A
promoção é da Acart (Asso
ciação de Artesãos de Co

rupá) com apoio da Prefei
tura. A visitação está aberta
até o dia 27 de abril.

Incentivo
Entre os dias 16 e 20 de

abril, as escolas da rede

municipal devem definir a

data para lançar o projeto
"Incentivo à Leitura" aos

alunos. O dia 18 é o Dia
Nacional da Literatura

Infantil, é a data para o

lançamento oficial. A ter

ceira etapa será de 20 de
abril há novembro, período
em que as escolas desenvol
verão seus projetos.

Doaçã�
A família de Emi Voltolini

informa que estão preci
sando de doação ou emprés
timo de uma cadeira de ro

das e uma cadeira para
banho. 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.

Aprovado
A' Alesc (Assembléia

Legislativa de Santa Cata

rina) aprovou, por unani

midade, moção de apoio à

nomeação do petista José
Fritsch para o cargo de
secretário nadon�l da

Aqüicultura e Pesca. Embora
a iniciativa tenha partido da
bancada do PT, recebeu o

apoio de todos os partidos
que integram o Legislativo
catarinense.

Eleições do eMS
Hoje, cerca de 32 integrantes doCMS (ConselhoMunicipal

de Saúde) tomam 'posse, no auditório da Fameg. Na
oportunidade participam de uma capacitação com temas

relativos a função e o SUS (SistemaÚnico de Saúde). Também
está prevista a realização da primeira eleição para presídente,
vice e secretários deste conselho. Todos devem ser escolhidos
através de voto direto dos seus representantes. O CMS tem

como função atuarno controle da execução dapolítica de saúde,
incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor
estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado.

DIVULGAÇÃO

·Valor

omenagem à Professora
PIERO RAGAZZI/OCP

...--__-._-

e
_

"

Depois de 31 anos lecio
domatemática na Escola

olandoMarcelino Gonçal
• ez (Homage), Marina Gon
, lves Bertholdi, 49 anos, vai

� air de licença e se aposentar.
urante todo o dia de ontem
la recebeu homenagens dos
i erca de 1.028 alunos do

! omago (foto).
,.. s estudantes se reuniram

compraram um cordão de

com o nome dela. "Me

pegaram de surpresa, me

sinto lisonjeada com a

homenagem. Sempre nos

demos muito bem, existe
muito respeito entre nós",
declarou. A professora atuou
durante toda sua carreira na

instituição e hoje no período
da tarde será o seu último dia
em sala de aula.

Hidroginástica
Na semana passada, cerca de 33 grupos de idosos do

.

Centro de Convivência participaram de aulas de

hidroginástica. O objetivo é atender idosos para que
. .possam melhorar sua qualidade de vida. Conforme os

organizadores, eles participam mediante atestado
médico, em seguida são cadastrados e é feita uma

entrevista, para então o médico dizer se ele está apto a

freqüentar as aulas. O trabalho é feito com segurança,
por isso não há um númeromuito grande de alunos na
piscina. As aulas acontecem todas as terças e quintas

',feiras das 8h15 às 9h15 na Sociedade Acarai.
. .

DIVULGAÇÃO

Na última segunda-feira à Prefeitura de Pomerode e

o Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e

Esgoto) assinaram um convênio no qual a população
poderá contribuir com o Hospital e Maternidade Rio
do Testo com descontos na conta de água. A ajuda
direta contriblIirá na qUitação da dívida da entidade e

vai evitar o fechamento das alas. O diretor executivo
do Hospital, Walmor Kamchen, o diretor do Samae,
Wilhelm ZHz, e o prefeito Ércio Krick assinaram o

convênio em reunião no Salão Nobre da Prefeitura.
O Hospital recebeu nos últimos dois anos. 'mais de R$
200mil em subsídios municipais.

Décio silvá ganhou pela quarta
vez o prêmio organizado pelo

.

jornalValorEconômico. Ele.está
entre 22 executivos de destaque
na condução de seus negócios no
ano de 2006. Os vencedores
foram escolhidos por uma

bancada composta por 11

empresas em atividade no país.

Serviço de Telefonia Fixa � Metas de Universa(i;zaçâo
SANTA CATARINA

Estelionato
Foi preso na tarde da
última quarta, dia 28, em
Lages, um homem de 44
anos, natural do Rio de
Janeiro: Ele se passava por
contato comercial de
jornais de circulação local
e estadual. O acusado foi
a uma casa paroquial
oferecer produtos eos
jornais.

Brasilia, março de 2007

Furto
Na última terça-feira, por
volta de 16 horas a Policia
Militar abordou um casal
em atitudes suspeita, na
rua Getúlio Vargas, centro
de Jaraguá do Sul, depois
de feita a busca pessoal,
foi constatado que estes
estavam de posse de duas
folhas de cheques da

.

Caixa Econômica Federal,
que foram furtadas em

data anterior de uma casa,

-.

A Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina, concessíoearíe do Serviço de telelonla Fixa. no Estado de Santa Cotarina. torna público, para 05 devidos
fins, as obriqações de uníversaüzaçao e continuidade a serem cumpridas ao longo do ano de 2007, de acordo corn o seu Contrato de Conc€ssao e o

Plano Geral de Metas para a unlversallza,30 do STFe - PGMU, aprovado pelo Decrelo nO 4.769, de 27.06.2003. conforme segue:

Meta: Em todas as localidades corn mais de 300 habitantes, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve implantar o Serviço de Telefonia Fixa.
com linhas lndlviduais das classes resídenoal, não residenoat e tronco. (Art. 4·, Inc. I)
Meta: Em locaíldades com Serviço de Telefonia Fixa. com linhas individuais, a Brasil Telecom SA Filial Sanla ("tMna deve atender às soüdtações
de acesso individual no prazo máximo de 7 dias. (Art. 4·, Inc. II) .

Meta: Em Iocalídades com Serviço de lelelonie Fixa. com linhas individuais, a Brasil Ielecorn SA - Filial Santa Catarina deve priorizar e atender, no
prezo máximo de 7 dias, as solicilações de linha individual do, estabelecimentos de ensino regular, das instituições de saúde, estabelecimentos de
segurança pliblici), bibliotecas, museus públicos. órg50s do Poder Judiciário, Ministério PúblICO e. de Delesa do Consumidor. (Arl:. S', Inc. I e § Único)
Meta: Em localídaríes com Serviço de Telefoma Fixa, com linhas individuais, a Brasil Telecom SA Filial Santa Catarina deve possibilitar a utilil.aç�o
gratuita do Serviço Telefônico Fixo Comutado para cornuniceçêo com serviços de emergéncla existentes para a localidade. (Arl. 5", Inc. II)
Meta: Em localídades com serviço de Telefonia fixa, com linhas mdívlouais, a Brasil Telecom SA .. Filial Santa Catarina deve disponibilizar e atender
no prazo maximo de 7 dias as solicitações de linha individual dos estabelecimentos de ensino regular, das instituiçôes de saúde. estabelecimentos
de segurança pública, bibliotecas, museus públicos, órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público e de Oefesa do Consumidor, para comunicação por
melo de voz ou da transoussao de outros sinais e a conexào a provedores de acesso a serviços mternet, mediante utilizôçao do próprio Serviço de
Telefonia Fixa ou deste como suporte a acesso a outros serviços. (Art. 5°, Inc. III e § Único)
Meta: Em localídedes com Serviço de Ieleíorua Fixa, com linhas individuais, a Brasil Telecom S.A. - filial Santa Catarina deve assegurar condições. de
acesso ao serviço para portadores de necessidades especiais sejam de locomocéo, visuais, euditívas e da laia, que disponham da aparelhagem
adequada á sua utilização. tornando dlsponíve] centro de átendírnento para intermediação da comunkaçéo. (Art.. 6°, Inc. I)
Meta: Ern localidades com Serviço de Telefonia fixa, corn linhas individualS, a Brasr! Telecom S.A ... Filial Santa Catarina deve atender, no prazo
rnáxlrno de 7 dias, as solicitações de linha individwõl que assegurem "' r,ondiçôes de acesso ao serviço para portadores de necessidades espeoais
sejam ele locomoção, visuais, auditivas e da fala, que disponham da aparelhagem adequada iI. sua utdilllÇão. (An. 6", Inc. II)

Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas Individuais, a Brasil Telecom SA - Filiat Santa Catarina deve ativar Telefones
Públicos, por Setor do PGO, em quenridades que correspondam a uma densidade igualou superior a 6 Telefones Públicos por grupo de \11111000
habitantes. (Art. JO)
Meta: Ern locaüdades atendidas (om linhas Individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve ativar Telelones Públicos, de lorrna que, em
toda localidade, inclusive nas areas de urbanização precária, existam, distribuídos territorialrnente de maneira uniforme, pelo menos 3 telefones
Públicos por grupo de um 1000 habitantes. (Art. 7', § únko)
Meta: Em lccalídades com Serviço de Telefonia Fixa. com linhas Individuais, a Brasil Telecom SA - filial Santa Catarina deve assegurar a

disponibilidade de acesso a Telefone Público, !l distância maxíma de 300 metros, de qualquer ponto dentro dos limites da localidade. (ArL 8·)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Hxa, com lilíhas individuais. a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve disponibilizar do tolal
de Ieleíones Públicos ern serviço, no mlnuno 50�Íl em locais ecessíveis ao público, 24 horas por dia, corn capacidade para originar.e receber charnadas
locals e lnterurbenas nacionais (longa distãncia nacional), sendo que, pelomenos metade destes deverá, adicionalmente, ter capacidade de originar
e receber chamadas interurbanas internacionais (longa distârj(ià internacional). (Art. 8", § 1')

.

Meta: Ern lotahdades com Serviço de Telefonia Fixa, com tinhas indvtduaís, os telefones Públicos devem permitir a icJentlllcaçào visual pelo
usuário quanto à capacidade para originar e receber chamadas locais e interurbanas nacionais e internacionais (longa distância nacional e

intemacional). (Art. 8'. § 2°)
Meta: Em localídades com Serviço de Telefonia Fixa. com linhas individuais, 0.1 Telefones 'Públicos devem díspor de informações relailvas a códigos

. de serviços públicos de emergência e de utilidade pública, nOS termos da regulamentação. (Art. 8·, § 3")
Meta: Em locaüdedes com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuais. a Brasil Telecom S.A. Filial Santa Catarina deve atender, no prazo
maximo de 7 dias, às soucnaçoes de ativação de Telefones PúblicoS nos estaoeleomentos de ensino regular. nas tnstítuições de saúde.
estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos. ór9�os do Poder Judiclario. órgãos do Ministério PúblicO e órgãOS de Delesa
do Consumidor, de acordo (om os criténos estabelecidos na .egulamentaçào. (Art. 9", § Único)
Meta: Ern localidadeS corn Serviço de Telelonia Fixa, com linhas individuais, a Brasil Telecom SA - Filial sante 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 .{olicitaçào dos ioteressados, observados 05 critérios eSlabelecidos na reglr1amentar,ão, inelusive quanto õ' sua localização e

destinaçào, no prazo máximo de 7 dias. (Aft. 10, § único) .

Meta: Em localídades corn mais de 100 habitantes, onde o Serviço de Telefonia Fixa não estiver disponível, a Brasil Telecom SA .. · Filial Santa Cal,lrina
deve instalar pelo menos urn Telefone Público, ern local acessivet ao público, 24 heres por dia, corn capacldade pare original e receber chamadas
interurbanas e internacionais (longa distanoa nacional e ínternaconal). desde que estejam situadas, COl 'linha lela" (distêncía geodésica), à dislall(iil .

igualou Inferior a 30 quilômetros de oUlfa localidade atendida com linhas Individuals. N�o se Incluem nessa obri9<lç�o as localídades situadas. em
"linha reta" (distância geodésica), � distância superior a 30 quilômetros de outra localidade atendida com linhas individuais e ainda aquelas situadas
ern regiões remotas ou de fronteira. (Art. "11, § 1· e § 2°)
Meta: Em todas as localldades jé al.enchdas lamente com Telefones Públicos, a Brasil relecorn SA .. Filial Santa Catarina deve dispor de pelo menos
um Telefone Público, instalado em local acessfvel ao público, 24 horas por dia, com capacidade para originar e receber chamadas interurbanas (longa
dlstãnda nauonal e internacional). (Art. 12)

C) MnAS DE ACESSOS INDIVIDUAtS CLASSE ESPECIAL' AlCE

Meta: A 8rasil Telecom SA - Flllal Sanla Catarina deve oíertar Acesso Indlvldu�1 Classdspeaial - AlcE, p�i�' VSQ"dPmrlstlco, noseermos da
Reglilamentaç�o, ern todas as loclliidades coin rnals de 300.000 habitantes; até 30/06/2007, em todas as làcaiiqiÍdês. com màts de IOO.noo

.

hebltantes. e, até .30/12/2007, em todasas localidades com acesso índlvldual, observando que o atendimento � solicitaç�(). de I�stalaçao deve
ocorrer no prazo máximo de 30 dias, ápós a inscflçM do assinante. (Art. 19)

. .

A) METAS DE ACESSOS INDIVIDUAIS

B) METAS DE ACESSOS COLETIVOS

A Brasil n�ler:orn SA - Fllfill Santa Calilrlnd Illforma � exlstê,n(ln de outros rnetils de unlversalizaçao il serem turnprldas 1'10 2° semestre de 2007, aI
qual$ serM oporlunamente divulgijdas.

A Inlegm do texto relereille �o Decrelo 11,' 4,769/20()3, éncontr�'se dlsponlvelnQ sile da ANATEL - www.aIl8tel.gov.br

*.
BrasllTelecom
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Authentique 1.0 av

a partir de
.

R$24.890·00(2)
DVD PlAYER(1)
+10 TíTULOS
GRÁTIS

SCÉNIC
�

SCEN IC EXPRESSION ou PRIVILÊGE

Authentique
com ar-condicionado

O (3)
TAXA ,99% entr.+12x

cAMBia AUTOMÁTICO GRÁTIS'
• Exceto cere Scéntc Pdvi!ilge Plus

R$56.990·00(4)
NOTEBOOK(1)
GRATIS

�" . " "

MEGANESEDAN
Dynamique 2.0 16V com cambio
automatica sequencia!

• Piloto 'automático • Ai" bag duplo
• A'N:ondicionado • Freios ABS+EBV

• Ignicão atravês
õnico

BLUMENAU
3144-3144

ITA}Af
3341-3341

}OINVILLE '13145-3145
}ARAGuA DO SUL

3274-0000

NESTE SÁBADO

ATEN#DEREMOS J
ATE AS 17H

RENAULT ISÉU "REVISÃO PREÇO FECHADO "PEÇAS ORIGINAIS "PACOTE DE SERVIÇOS E DE PEÇAS INSTALADAS
f �

7àao "ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS "RENAULTASSISTANCE 24H "RELACIONAMENTO RENAULT Financeira RENAULT I'UW" itíj[.ldl�nil]'1 VOC� SONHA, A GENTE REALIZA.

(1) Esta promoção vlaa concéder uma premlaçilo a todos aqueles que adquirirem um veiculo Renault dos modelos Clio, Scénic ou Megane (excetuados os modelos Megane Grand Tour) durante o perlodo de 01 a 31 de Março de 2007 desde que sejam financiados pela Financeira Renault em pelo menos 40% de seu valor � nos moldes da tabelae.peclfica desta campanha a qualserá divulgada nas concessionárias Renault, terão o direito de receber, conforme o veiculo adquirido um prêmio como descrito neste regulamento. Adatermlnaçêo dos ganhadores não está sujeita a qualquer tipo de sorteio ou operaçêo as.emelhada. Os prêmios .om!,nte .erao disponlbililados após. análise,eprovaçãc, IIberaçllo.dos créditos e asslnatur•• dos contratos d. financiamento, e efetivo pagamento, o que consubstenclará a finall%ação do processo. etapa em que nilo mais poderá ser cancelado Para os adquirentes de veloulos modelos Clio ou Clio Ssdan financiados nos moldes descritos acima, os adquirentes de veiculas zero qullometrodos modelos Clio, após a tramlta<;8o do processo descrito, receberão, livre de Onus um OVO Player Portátil 01420Audlovox com tela 4:2'-·re.olu<;80 960 por 234 ou similar a uma .oleçao de filma. sugeridos pela Financeira Renault. Os adqulrantes de velculos zero qullometro dos modelos Sc6nlc ou MII;an. Sedan, receberlo.llvre de Onus um .

Note Book ECS 567S com asegulnte oonfigura<;8o: processador Intel Caleron M370, 1,6 ClHZMóblle Talo 14.1" WI FI-Wlreleu Lan HO 40 as e memória de 256 Sdram e sistema llnux. O. prêmios aqui descritos estao sujeitos és suas disponibilidade pelos fabrlcantese fornecedores, estando e Flnancalra Renaultfaoultadaa substitui-los nestas
CIIOI, pormodolol almlla". e deme,mas conflguraçOes li caraeterletlcae.Promoçao válida Somente para p@seoftsllalc85. (2) Preço a vista do ClioAuthontique 1.0 ev 21" 07/07. Frete IneluBo. Pintura sólida. Nilo estão Inclua08 oe valoroo de plntu" metállcae demole opclonall. Estoque 6 unldados, (3) Preço I viste do ScónloAuthentique 1.616V.00/07. Com Ir·condlclonadó. Freto Inclu80. Pintura aOlida. Nao oetao Inclusos os valores de pintura met�lIca e duma Is opcionais. Estoque 6 unldades.(4) Condlç60 válida para toda a linha Renault So$nlo OelO7, O km, nas eogulntn condlçOee: financiamento p010 CDC (Crédito Direto no Consumidor) com entrada de 50',. do valor do veIculo + Baldo
financiado em 12 vezas, oom taxa cllenta prefixadO em Q,9�% de Juros .IOF + RS MO por IQmlna do boleto bancaria. Crédito sujeito a analiso e aprova,lo de oadastro. Taxa de Abertura do Crédito (TAC) ntlo Inclusa. Financiamento Renault através da Cia. de Crédito, Flnanolamanto e Investimento Ranault do Bralli. Estoque 5 unidades. (5) Pre90 avltta do Megane Sedan Oynamlque 2.0 16v 07/07 com cambio automatlco SeqUencia!. Frete Incluso. Pintura Bólido. Nao estSo Inolusos ee valores de pintura metilliea e damal, opcionais. Estoque 5 unldadae. As quantidade. de velculos divulgadas raferem-se à scma total dlstrlbulda nas cOnotlillonérles Renllull Llberté. Algunaltens mostradosalou m$nclonndoa afto opcionais o/çu oCOlsorlo, �/ou reterem-se 8 vera�os oQpeolficas. Modelos, códlgOB, vHloroa O oapeolficoçOus de 80US produtos oatGo iiujaltoa li oltoraçOei conformo polltloa do comerclallzaç00 da Rlneult e lua rede de conoonlonorloB. Paro molalnfarmnçOss lobro produtos, lorvlçoa, preçol e condlçl!ol comarclaladlapqnlvols, Qonlyltua lua=I�� I u I s no oneo6slonl)rlpi llborte. Pl'lIsorvn vida. Cintos do seguranço om conjunto ecm ftlrbags podem iolvarvldR6 .
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