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• PELO BRASIL

Lula não quer
briga pública
entre ministros

o presidente Lula

(PT) aproveitou a reunião

ministerial de ontem, no

Palácio do Planalto, para
puxar as orelhas dos

ministros, disse que não

vai aceitar brigapública
entre ministros e que quer

um governo solidário.
Avisou ainda que não

existe política de ministro,
roas de governo. li 83

MUDANÇA

Bordin anuncia
,
.que vai deixar o
comando do PD

"Não somos nem

situação, nem oposição".
Esta foi uma das
justificativas de Valdir
Bordin para deixar: a
presidência do PD

(Democratas), que nos

próximos dias institui a
comissão provisória por
conta da mudança do
nome. O mandato dele
terminou no último
sábado - 4

RECUPERAÇÃO

Fio e Valdin
ficam e Malwee

viaja para Portugal
Os dois jogadores estão

em Jaraguá do Sul
tratando de lesão no

joelho. A Malwee
embarcou ontem para o

Mundial de Clubes e

estréia amanhã, às 11h,
contra o Toyota Angola.
.7

HOje noClassiMais

CElULAR - Vende-se, LG
5330. Vivo. R$ 70,00. Tr:
9171-4626 ou 3370-1599.

PLAY STATION - Vende-se,
cf 2 controles, memory
card. Cf 12 jogos. R$
700,00. Tr: 9988-4123.

E mais

I
,oportunidades como esta.

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.619. R$ 1,00 ,�� '"i I'. 1 I'

AEs discutem BR-28
- .) .

I

Em reunião com lideranças políticas e

empresariais da região, o superintendente do

Dnit em Santa Catarina, João José dos Santos,
garantiu que o projeto-de duplicação da BR-280,
no trecho entre Jaraguá do Sul e São Francisco

do Sul, será concluído em agosto.

Dirigentes das Associações Empresariais e representantes do Dnit discutiram ontem, no Centro Empresarial, melhorias na rodovia

Moradores cobram obras para
o Bairro Guaramiranga

COMUNIDADE £vANGtUtA LUTERANA

,,)(u"Qt�â do Sl�l '" Sa"t� Catarina · 5m$U

Para os moradores do

Guaramiranga, a Prefeitura e

a Câmara de Vereadores de
Guaramirim os abandonou.
Eles reclamam

principalmente da falta de

pavimentação da Rua Lauro
Zimmermann, obra
reivindicada há pelo menos
40 anos.

As promessas são feitas à

I comunidade apenas no

período eleitoral. - 4

Sol com muitas nuvens.

Pancadas de chuva à tarde

e à noite. - 86
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It EDITORIAL
(,

Fofoca e sensatez
� ,

., .

Não foi sem tempo que

a!�'�ns corneteiros de plantão
I) ) f '1-te taram azer 1 açoes a

réYpeito da falta da edição
ai�te Jornal nas bancas na

úIHma sexta-feira e a megao

péfação Ouro Verde reali
z�a� pela Polícia Federal na
cidade. Alguns viram a

_ p"<ÍíSsibilidade de sócios ou

algüém ligado a O Correio do
PdllVO estar envolvido no caso.

(Qljtros acharam que o Jornal
.

deixou
.

de circular para

esconder alguma coisa. E

c&floS acharam que a cober

qYfl está "fraca" porque não

f�p.m citados nomes de

eó\Yolvidos e empresas.

j.c·Ruanto às duas primeiras
e o.
ilações, elas são totalmente
-u .

desprovidas de fundamento:
JJO

.

o que aconteceu foi que

s'(fuplesmente - e num dia

péssimo para nós, porque
cheio de notícias - nossa

impressora apresentou sérios

problemas técnicos. Mais

decepcionados que qualquer

Temos muitas
informações. Só vamos
divulgá-Ias quando e se

considerarmos que vêm
em benefício da

.

sociedade"
um ficou a equipe de O
Correio do Povo: jornalis
ticamente, porque era um

daqueles dias que a Redação
fica agitada e pulsante; e

financeiramente, porque
certamente seria o dia de
vender toda a tiragem e mais
um tanto.

Quanto à cobertura ofere
cida, é importante salientar

que a própria Polícia Federal

sugeriu aos veículos muita

cautela e também, se possível
(não houve qualquer cen

sura), que fosse evitada a

divulgação de nomes e outras

identificações para não

atrapalhar a investigação,

que deve chegar a outras I

ramificações.
Tanto assim que não só

este Jornal, como também
outros veículos resolver
seguir a sugestão dos fede
rais. Uma decisão sensata:

em primeiro lugar, a imprensa
não tem o direito - pelo bem
da sociedade - de prejudicar
uma investigação de tal

porte; segundo: a Lei diz que
ninguém é culpado até prova
em contrário. Como até agora
foram detidos suspeitos, ne-"
nhum deles é culpado até
que as investigações assim
constatem e que a sentença
transite em julgado.

,

importante dizer, neste
momento, que temos muitas

informações sobre o caso. No

entanto, só vamos divulgá-las
quando e se considerarmos

que vêm em benefício da
sociedade. E não apenas de
uma meia dúzia de desocu

pados que vivem de falar da
vida alheia. .

.-PONTO -DE VISTA· :�-- .

'

... -

2S.�fi£n'-1 . nfilê ED -ISj!r:;VV
,._ _'� .. - - . -.- .'�.,.,.,., .. ,�- ... ,_ .. ,_ ... ,.�- ._- _...., ...

Porque .

O importante;'é:�JEtvar� �n�,

vantagem em tudo, certo?
._ ....

Esta coluna está de luto.
Luto empresarial. Há dois

a�os, quando a' crise do
Governo Lula estava em seu

auge, associações de empre-
� ',: ..:,

.. ,/. .'

sas, empresanos e executivos

1rr_9.sileiros se mobilizaram

para dizer um "Basta à Cor

rupção". Entretanto, apenas
dois anos depois, surpreendo
me-ern saber que entre estes

erápresários, estão alguns dos
ajualmente investigadospela
Pelícia e pela Receita Fede
rais, por suposta lavagem de
dinheiro e envio ilegal de di
visas ao exterior, num esque

!l}f,- de sonegação próximo a

US$ 1 bilhão de dólares.
�\ .

�,lNos anos 70 havia uma.

propaganda de cigarros em

q�� o tricampeão de futebol

Q��rson dizia ao final: "Por

q�� Ó ímportante é levar van-
, 1.� ,

t��em em tudo, certo?". E o

'lc�e deveria apenas vender o
produto, transformou-se
numa síntese para o malfa
dado 'jeitinho brasíleíro', que
mais males que benefícios
or

P' à
'

c§lrusa ao ais e sua imagem.
E 'que, como uma praga da'

q'Jal é impossível livrar-se,
ve� à tona de tempos em
ClL

tempos, manchando repu-

t�,ções e neste caso específico,
lançando sombras sobre a

ainda inci�iente realidade

empresarial do País.
Para quem ainda não pôde

se posicionar com relação à

notícia, a ação conjunta de
394 policiais federais e IOl
auditores fiscais apenas' ern
SC - denominada Operação
Ouro Verde e que faz refe
rência à cor .das cédulas do
dólar americano - irrompeu
nos estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul,
cumprindo mandatos de pri
são, confiscando equipamen
tos e documentos, que visam
levantar o tamanho do rombo
e conhecer mais profunda
mente o esquema praticado.

Se houve excessos, o

tempo e as notícias decorren
tes dirão. Mas os dois órgãos
cumprem o que lhes preconiza
a lei. Se por um lado, há a

solicitação justa pela duplica
ção de BRs, melhores estru

turas logístícas e incentivos
reais à competítívídade em

presarial, não se deve esque
cer que isto se processa me-

'diante o pagamento dos
tributos ao Governo. Num
Estado de Direito, as coisas se

processam desta forma. E se

há excesso dos tributos cobra-
.

des, existem outras instân
cias e formas de pressão que
a simples sonegação. E se

.nhores, estamos falando em

::[ -; :-ííR�rulãrGõmes;:;l-:,,-; +
Coordenador de Relações
Institucionais e do curso de
Comércio Exterior da Faíe]

US$ 1 bilhão, que poderiam
fazer .uito pelas estruturas

supra-mencionadas.
Cada assalariado que

paga seu imposto de renda,
contribui com cerca de 1,14 do

que ganha para esta estru

tura. É dentro desta ótica'

que ele deve provar a sua

competência' em gerir 'seus
recursos próprios. E levado

para uma realidade empresa
rial, é dentro desta faixa de
tributos, que a empresa

precisa provar a sua cornpe
tência de gestão. De outro

modo, ficaria fácil 'fazer cari
dade com o chapéu alheio'.

Em nosso pequeno

paraíso de tradições euro

péias e submetido a um

calor equatorial, acostuma
monos a ver a sujeira apenas
no quintal do vizinho.
Entretanto, a partir do
momento em que enten

demes que o esquema se

processou aqui, com ern

presas e profissionais que
conhecemos e que tempo e

inves tigações mos trarão

serem inocentes ou cul

pados, vamos perdendo o

romantismo empresarial e

pragmatícamente mostrando
às novas gerações, que o País
muda e que nem tudo aca

bará em pizza.

/

O CORREIO DO POVO »
�

O CORREIO DO POVO
Diretor: Francisco Alves

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal19

.

Centro - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 47 3371-1919
Plantão Redação: 8835-1826· Plantão comercial: 8835-1872
E-mails:redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

'

c omereial@oeorreiodopovo.eom.br
c i re u laeao@oeorre,iodopovo.eom.lir

• DOS BLOGS
I i i d � tlj � i .HiCANZIAN

sets meses,
154 mortes
Mais de seis meses. Esse é
o tempo que passou desde
que o vôo Gol 1907 se

chocou com o jato Legacy
nos céus do Brasil, matando
154 pessoas inocentes. Mais
de seis meses, sem que o

governo tomasse uma

atitude coerente e

encaminhasse minimamente
a gestão da crise área. Foi
necessário que os próprios
controladores de vôo

forçassem uma solução
radical para que o governo'
agisse. E agiu mal. Atropelou
o comando da Aeronáutica e,
bem ao estilo sindicalismo
de porta de fábrica, fechou
um acordo em cima dos
joelhos corn os

controladores. Sem a

anuência 1 dos oficiais.
Desautonzada é tiumilháda.
a rQ�plllQ.,da;;EA.B:í IpNOU f-âS�.,
mãos. Hoje, a situação é a

seguinte: não existe um

órgão que comanda
formalmente os
controladores de vôo no

Brasil. Quem responsabilizar
em caso de um novo

acidente?

�fCanZjan@fOlhasp.com.br

• DO LEITOR

o futuro da Terra
o relatório daONU sobre

o aquecimento' global
conseguiu a façanha de levar
os Estados Unidos a reverem

a política ambiental -

admitem inclusive reavaliar
o Tratado de Kioto. Esse foi o
resultado mais positivo e

significativo, já que as

conseqüências da devastação
causada pelos humanos e

.necessárias ações de

preservação são conhecidas
hámuito tempo.

Na esteira da luta
internacional em favor do
Planeta, a Campanha da
Fraternidade, da CNBB, que
faz referência à Amazônia, é
mais do que um apelo à

conscientização ambiental. É
um alerta sobre o futuro da
Terra. Nas últimas décadas,

Il�m;iBI1iGUTERMAN
Questões morais
na imprensa

.

o secretário de Estado do
Vaticano, cardeal Tarcisio
Bertone, acusou a imprensa
de dar importância
excessiva à posição da
Igreja Católica a respeito de
aborto e casamento
homossexual e, por outro
lado, de ignorar o trabalho
de caridade das

organizações católicas,
"Vejo' uma fixação de alguns
jornalistas a respeito de
tópicos morals, que
certamente são temas

importantes, mas que não
são absolutamente o único
trabalho da Igreja", afirmou
Bertone, segundo registro
da Reuters. "Enfrentamos
um grave problema,
As mensagens da Igreja são
sujeitas a manipulação e

falsificação pm parte da :.), .:

imprensa ooigenla};;' Q" .1 o��:

cardeal criticou '

particularmente a

interpretação que se deu
sobre um discurso do papa
Bento XVI sobre os

muçulmanos, em setembro,
que provocou imensa

polêmica.

�bIOg.estadao.com.br/bIOg/guterman

o meio ambiente tem garan
tido espaço privilegiado na

mídia global. Mas nada disso

parece ser suficiente para
demover o homem do ego

ísmo, que tanto malrem
.

causado à natureza.

O crescimento popula
cional exigiu a expansão das
áreas urbanas e, conseqüen
temente, a diminuição das
florestas. A necessidade
crescente de alimentos tem

provocado a exaustão do solo,
aindâ que novas técnicas

agrícolas tenham compen
sado. A produção exponen
cial de dejetos e lixo polui o
meio ambiente continua
mente, Em resumo: o Planeta
está exaurido,

O momento é propício
para a discussão de outras

IM'li FARIA �*, .'

Tropa de choque
na CPI do Apagão .

. ".

.')o Palácio do Planalto já
está convencido de qlJe, ;

"

mais cedo ou mais tarde,
terá de enfrentar a

..

Comissão Parlamentar de ,
. j

Inquérito (CPI) do Apagão .

Aéreo na, Câmara .. A tarefa . í

agora
é

evitar sobressaltos .

para o governo, que teme " ,:
urna devassa nas contas da l

lntraero, estatal que .i

admlnlstra aeroportos em
todo os país. O líder co ,f,

governo na Câmara, José ..

Múcio Monteiro (PTB-Pé),
.

;'

chegou ao Recife na sexta-.:
feira, certo de que . ., i

desfrutaria o fim de semana.

em suaterra natal. Nem ., � :
teve tempo de descansar: _" �
Recebeu um telefonema db

'

ministro da Coordenação
Política; -wa:lfrido dosMares}
Guia; 'P'MinÉlo' que

-

'. ,", l°i->

retomasseoàs pressas-a.r, ,;

Brasília, a-tím de montar .;)

unia espécie de. tropa. de '

;

choque do governo. Das 24: :

vagas previstas na

composição da CPI, 1(3.
serão. destinadas a

.

deputados da bancada
governista.

; .. I'

IiIRonaldo Raulino . "

_'. ; .,' �':,.., ';. j' ';Vereador em Jaraguá do Sul'

alternativas dpara tentar,

salvar o que ainda resta da,
Terra. Talvez possamos incluir
ai o .controle da natalidade.
Qual o. limite máximo d�
população; Qual o número
ideal paraquepossamos viver
com um mínimo 'de 'garantia,
sem nos asfixiarmos? :.

A proposta parece
descabida e deve causar

polêmica. Mas não é nada.
absurda. Julgo ser uma

questão de ;sobnwivêhc:ia. d�
raça humana. Aliás, até o

Vaticano está repensando o
.

uso da camisinha,' corno
método .contraceptívo. É ·a
necessidade impondo novos
costumes, Uma coisa é certa:
o Planeta não suportaráo
crescimentopopulacional sem
controle.

.

\

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1 ,680 carac, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados po(a·mall .

redaçâo@ocorrelodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
Postal19, Ê obrigatório Informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* náo serão publicados), ..
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NOS PRÓXIMOS DIAS: EXECUTIVA ESTADUAL VEM À CIDADE PARA INSTITUIR COMISSÃO PROVISÓRIA

Bordin alega descontentamento

e deixa o comando do agora PD
�Presidente reclama
de vereadores que
não acatam decisões
tomadas pelo partido

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

O PFLmudou de nome e,

em Jaraguá do Sul, vai trocar
também de comando. Dife

rente de outros diretórios da

microrregião, que deverão
manter os atuais dirigentes
com a criação das comissões

provisórias do agora PD, o

diretório jaraguaense terá um
novo presidente. O anúncio

foi feito ontem pelo titular,
Valdir Bardin, que encerrou

omandato no último sábado,
mas permanece no cargo
interinamente até a implan
tação da comissãoprovisória.

Ainda este mês, represen
tan cs ,do diretório estadual,
que começaram esta semana

a percorrer os municípios
catarinenses, deverão passar

por Jaraguá do Sul para
implantar a, comissão provi
sória. O sucessor ainda não foi

definido, mas Bardin, que já
foi vereador, secretário de
obras e candidato a vice

prefeito nas eleições de 2004,
afirma que deixa a presi-

Valdir Bordin: "Não somos nem situação, nem oposição"
dência por conta das dificul- partido de ser oposição, Zé da
dades de comandar o par- Farmácia tem votado como se

tido, principalmente no que fosse da base aliada do prefeito
se refere ao cumprimento das Moacir Bertoldi (PR), adver

deliberações pelos repre - sário do então PFL nas elei

sentantes da sigla. ções de 2004. Por "estas e

"Não somos nem situação, outras", ValdirBardin aprová
não participamos do governo, a decisão do TSE (Tribunal
e nem somos oposição. Tería- Superior Eleitoral) de impor
mos inúmeras coisas para a fidelidade aos partidos
questionar, por conta de má políticos. "Seria de suma

gestão, mas não estamos importância, porque o partido
,

fazendo porque o vereador fornece a legenda, mas depois
não acata as decisões do de eleitos os vereadores fazem

partido. Isso desestimula",
desabafou Bardin, referindo
se a José Osório de Ávila, o
Zé da Farmácia, o único

vereador da sigla com assen

to na Câmara.

Apesar da decisão do

o, que querem. E quando o

vereador é cobrado, ele muda
de partido", comen-tou.

O presidente, entretanto,
diz que, ao contrário do PT

(leia reportagem ao lado), o PD
não vai tentar reaver a outra

Pesquisa
Prefeito de Guaramirim,

Mário Sérgio Peixer (PFL),
disse que matéria publicada
no Correio do Povo, na

quarta-feira passada, só

reforça o resultado da

pesquisa que o colocou entre
os 20 melhores adminis
tradores públicos do Sul do

país. A enquête feita pelo
jornal mostrou que mais da
metade concorda com a

pesquisa, na qual 51%
consideram o governo dele
ótimo ou bom.

Questionamento
opresidente do Samae,Luiz

Fernando Marcolla, foi
sabatinado ontem pelos
vereadores sobre o finan
ciamento feito pela autarquia
jaraguaense para obras de
saneamento básico.
O autordo convite,Ronaldo

Raulino (sem partido), quis
. saber se os R$ 5,7milhões são a
fundo perdido ou mais dívidas
'tomunicípio.•

Prejuízos
Em apenas um mês o

canteiro entre a Avenida
Marechal Deodoro e a Rua
Marina Frutuoso foi destruído

quatro vezes, a última no

sábado. Outros canteiros

também já foram, algunsmais
de uma vez, o que sugere que

algo está errado.
Canteiros deveriam ter

calçada para apoio do

pedestre, floreira, com

proteção circundante e omais

importante: muito bem
iluminados.

Resposta
Marcolla informou que o

governo federal vai destinar

R$ 4.566.400,00 a fundo-

perdido para Jaraguá do Sul;
R$ 900.800,00 à bacia II

(Nereu Ramos) e R$
3.665.600,00 para a III

(bairrosCentenário, Vieiras e

João Pessoa).A contrapartida
da Prefeitura é de R$
225.020,00 para a bacia II e

R$ 916.400,00 à III.

vaga a que teria direito na

Câmara, ocupada por Maris

tela Menel, hoje no PT do B.

"Eu, particularmente, entendo
que é uma medida que deve

primeiroserconfirmada.Todas
as decisões deste tipo em

questão de dias são derru

badas, reformuladas. Mas seria
muitobomporque iriavalorizar

os partidos", avaliou.

Suplente assume vaga
Pela'primeira vez na atual

legislatura, o segundo suplen
te do PD, Augusto Mijller,
assumiu vaga na Câmara. Ele

fica por 30 dias no lugar de José
de Ávila, que protocolou
ontem o pedido de afasta
mento não remunerado.

Müller já ocupou a cadeira em
duas outras oportuni-dades:
para substituir Geraldo Wer

ninghaus (inmemorian), elei
to deputado estadual, e depois
Valdir Bardin, que assumiu a

Secretaria de Obras.

Depois de Müller, seguin
do rodízio estipulado pelo PD,
assumirão a cadeira, também
por 30 dias, Adernar Possamai
e Paulo Afonso Schwir

kowski, respectivos terceiro e

quarto suplentes. Em 2008,
Ávila deve deixar p�r mais
três meses a vaga, para que
os demais suplentes voltem I
Câmara.

O CORREIO DO POVO

PT vai tentar reaver OSi
. T

mandatos de vereadop-
í

repetir o feito nas eleições
municipais de 2004, qua�4�1
elegeu dois vereadores. Só ���1
acabou ficando sem represe,Th1)
tação depois que JurangJ1iJ
Michels, hoje no PV; e Jaiwx,r
Negherbon (sem partidE/ds
pediram a desfiliação. ;bi:)

O partido quer que os d&>itq
vereadores percam o mandatdn
e, no lugar deles, assumamveél
suplentes. SegundoDíoneírrâz
assessoria jurídica do PT vab
realizar um levantamento'�

então encaminhar as medid@

necessárias, que devem s"{�t1
anunciadas nos próximos diiHir
A reunião de domiilf[65

também foi a primeira depoi1,
da reestruturação da exe2db
tiva municipal, que altei�t

') o

alguns dos seus componentes.mI2 '

(CT)

vem.

executiva
" '£j�--'--�--"""-"""''''.rm.i

Sebastião Camargo - presidente licenciado 'l1Q
----------------------------------------���b

Mário Inácio Pappen - presidente em exercício
.

Agostinho Zimermann - Secretário geral
---------------------------------------R
Dionei Walter da Silva - Finanças

.

. :;"_

JARAGUÁ DO SUL

Em votação unânime no

último domingo, foi aprovado
que o PT de Jaraguá do Sul vai
tentar reaver na Justiça os

mandatos de vereador. A

decisão é resultado da medida
anunciada semana passada
pelo TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) de tentar impor a

fidelidade partidária aos

parlamentares, sob pena de

perda do mandato.
O assunto foi levado para a

reunião da executiva pelo ex

deputado Dionei Walter da

Silva, para quem o mandato

pertence ao partido e não ao

político eleito, como entende
o TSE. O PT, que na legis
latura passada ocupou duas

vagas na Câmara, conseguiu

Leone' Silvà- Formação
.

Zé padre - Institucional '

Cláudio Piotto - Juventude

Noeli Schuster Birck - Nucleação
------------------------------------------,]J

Rubia Fiamoncini - Movimentos sociais

Elisabeth Harmel - Mulher

Inn

<:B2

srd

MOSAICO

Oposição
Nas rodas políticas, a

aposta é que o governo
Moacir Bertoldi (PR) perdeu
mais um aliado na Câmara,
com a saída do vereadorJosé
de Ávila, o Zé da Farmácia

(PFt), Para muitos, o

substituto, Augusto Mueller,
terá posiçãobem diferente do

colega de legenda. É esperar

pra ver.

Convite
o vereador Jaime

Negherbon (sem partido)
convidou os colegas para a

reunião de hoje, a partir das
9 horas, com a delegada
regional, Jurema'Wuff, e

secretário regional, Ivo
Schmitt, quando discutirão
a possibilidade de instalar
uma delegacia da Mulher
em Jaraguá do Sul.

'IBq

Reivindicação Cl'J1

Uma comissão de vereadores pretende levar aob

representante do Ministério do Trabalho no Estado pautan
de reivindicação para a agência de Jaraguá Su!lr;t!:i
compreendendo melhorias no espaço, mais funcíonáríosuss

equipamentos. A viagem está marcada para a semana qut:6
,r.G1

rid)

O passado condena .eiv

o PFL, hoje Democratas, recorreu ao Superior Tribun�rI
_.ir)

Eleitoral para reaver as vagas dos deputados eleitos peltS '

partido que deixaram a legenda, exigindo fidelidade

partidária. "lq

O gesto louvável e aplaudido pela sociedade não enconti�P
respaldo na história da legenda. Excluindo-se as trocas cfé)
Arena para PDS e posteriormente para PFL, dos atualiP

deputados federais (58 em atividade e 5 licenciados), Jfl
iniciaram a carreira política em outros partidos. O próprlÓP
presidente RodrigoMaia foi do PTB, entre 1999 e 2001. 'FJ

, :r j

Decisão
Bem de família não pode ser confiscado pelo banco quandf[I\;--. �

J

é dado em garantia de penhora. O entendimento é da 4ª.
Turma do SuperiorTribunal de Justiça. Osministros negaram

;'.}

recurso do Bradesco que tentava confiscar um apartamento
, "1{

dado como garantia de penhora. Os juizes consideraram quê
a penhora não pode incidir sobre bem de família.

<11

)1 '1

A decisão é em relação à disputa entre o Bradesco em un: I

cliente que deu o imóvel da família como garantia.
' "

,j r.;
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ALERTA: CABELEIREIROS DENUNCIAM DESRESPEITO À NORMA DA AN'VISA

Cai número de interessados na

utilização da escova progressiva
Receio faz moitas
mulheres deslstlrern
de alisar o cabelo
a partir da técnica

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

A morte de Maria da
Silva, 33, em Porangatu,
Goiás, na semana passada,
repercutiu também em

Jaraguá do Sul. O resultado
da polêmica .levantada
acerca do uso da escova

progressiva, foi"a descon
fiança e a diminuição no

número de pessoas interes
sadas na prática.

No salão da cabeleireira
Luciana Goulart, nos últimos
dias, 50% menos' mulheres

I optaram por conquistar o

cabelo liso propiciado pela
técnica. A dúvida vem da
fórmula do produto utilizado
na,escc;>va: A inserção de

-feriOOlna eemposiçâo amplia- ..

I o efeito final._ Mas, traz

consigo alguns perigos, como
alergias, ardência.nos olhos e,
em casos extremos, a morte,
a exemplo do gue aconteceu

CÉSAR JUNKES/OCP

""'

Luciana diz que os efeitos do formal são: ardência nos olhos e dores de cabeça
com Maria da Silva.

Segundo Luciana, é

preciso tomar cuidados
especiais para evitar qual
'quer situação negativa. Um
deles deve ser o diagnóstico
do cliente, que inclui

perguntas a respeito de

possíveis doenças e ingestão
de medicamentos. O outro é

testar o creme antes e não

ignorar a necessidade de

proteção ao couro cabeludo.
Além disso, ela faz um

ou tro alerra- importan te:
" confiança no profissional e nos
produtos utilizados na escova

progressiva são primordiais.
Assim como Luciana, Valdecir
Vaz, também cabeleireiro,

eJovens

lembra que é comum a não

atenção às normas da
Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária).
Confor-me o órgão, o formal
pode estar presente no

composto com apenas 0,2%.
Porém, nem sempre isto
ocorre. Ambos afirmam
conhecer exemplos de

pessoas que compram a

substância em farmácias e

fazem amistura nos próprios
salões, sem o cuidado de
seguir as indicações da

fiscalização.
ALTERNATIVA - De

acordo com Luciana Gou
lart, quem quiser alisar o

cabelo com a técnica pode
optar pela escova a base de
amônia, mesmo ela sendo
menos eficaz em alguns
casos. O fator positivo é que
esta não precisa ser refeita a

cada seis meses como a de
formal. Porém, ValdedrVaz,
que não trabalha com a

progressiyi:tpor, "'ci:tus� dos
riscos, contesta. �Ele <f'Íirma
que as duas opções podem
desencadear problemas, caso
não sejam feitas com

responsabilidade.

�oeira incomoda no

Bairro Guamiranga
"

GUARAMIRIM

.

Os moradores da Rua
Lauro Zimmermann, no

Bairro Guaramiranga, estão

insatisfeitos. Eles reclamam
abandono do poder público
municipal quando o assunto

é infra-estrutura e exigem
soluções para o principal
problema enfrentado: a

poeira intensa que vem da
estrada não pavimentada.

Conforme o faccionista
Dirceu Lemke, há, pelo
menos, 40 anos aquela
comunidade sofre com a

situação. "São sempre só

promessas em época de

campanha, mas, no final das
contas ninguém faz nada",
denuncia. Na opinião dele,
a responsabilidade "pelo
descaso" é dividida entre

Prefeitura e vereadores. "Eles
não têm um pingo de

consideração", completa.
Para tentar se livrar do pó,

a família de Lemke vive com

as janelas e portas de casa

fechadas. Além disso, a

residência foi construída
com certa distância da rua

por causa deste motivo.
Somente quando a Lauro

I

Zimmermann for asfaltada é

que ele planeja utilizar a

parte frontal do terreno.
Porém, isto deve demorar.

Segundo o secretário de

Planejamento, Valéria
Verbinem, a pavimentação é
tentada a partir de duas
formas. A primeira delas
seria através de financia
mento pelo BNDES (Banco
N aciorial de Desenvol
vimento). Já a segunda, é um
projeto que será encami

nhado, nos próximos dias, ao
Ministério das Cidades. Caso
se consiga a aprovação, a

liberação do dinheiro neces
sário é em fundo perdido.
"Com recursos próprios é

difícil fazer a obra", explica.
O secretário calcula que

o asfalto naquela rua deva
custarmais de R$ 3 milhões.
A extensão do trecho é de
cerca de cinco quilômetros.
(KE)

O CORREIO DO POVO ,)'

Balanço Apae de Guaramirim
RALANÇO PAT'RIM. t�NCERBADO E�I

ATIVO

CIRCULANTE

Disponlve'
Banco do Brasil SA
BescS.A
Caixa Econômica Federal SA

Aplicações
Banco do Brasil S.A
Besc S.A
Caixa Ecômina Federal

Outros R... IiZJIvoi.
Adiantamento a Empregados

PERMANENTE

Imobilizado
Terrenos

Edificações
Móveis e Utensílios
Direito Uso Telefone

Máquinas e Equipamentos
Blibioteca
Veículos

Computadores e Sistemas
'r . ) Depreciação Acumulad�

BAlANÇO PA1·RIM. ENCERRADODI

PASSIVO

CIRCULANTE

Obrlgaç6es Soe. e Trabalhistas
Ordenados e Salários a Pagar
Previdência Social a Recolher
FGTS a recolher
Cont. Sindical a Recolher
Décimo Terceiro 8 Pagar
férias a pagar

Obrigações Tributárias
I.R. Na Fonte a Recolher

Cont•• a Pagar
Conla Empregados

PATRIMÔNIOSOCIAL
Patrimônio Social

31112/2006

89.229,76
8.815,53
8.701,50
100,00
14,03

56.100,91
24.106,71
30.427,52
1.566,68

24.313,)2
24.313,32

1.640.694,58
,'t.640.694,58
266.550,96

1.601.561.18
145.466,28
4.883,D

29.291,51
91,41

113.592,95
23,071,01

643.8 I 3.S5 )

31/I,2/2Ó06

,1.729.9Z4_;4

40.883,53
40.465,53
18.435.34
2.532.96
5.316,72

12,25
0.00

14.168.26

, 0.00

418,00
418,00

1.689.040,81

1.689.040.81

Jaraguá do Sul. 3 I de dezembro de 2006

DRMO!'\.'ST. DAS CON'rA!liDR RESIlLíAl)O EM 3l/12/2006

RECEITAS CORRENTES 927.415,69
Sócio Contribuinrc 14.814,31
Receitas Aplicações 5.601,11
Convênios Prefeituras 3 J 2.766,00
Secretaria da Família 64.948,20
Contríbuição de Pessoas Jurídicas 73.242,40
Contribuiçãode Pessoas Físicas 28.643,43

,i (Campanha Adote III1l Excepcional 13 I 587.86
._ t Receitas çorriProinoÇõçS'Sociais �, . I 36;143,13

.....J ,'·'l'I.lug\iei� i:' "', 'I, 000·'
Apenados fórum ' 1.'39O�9
MEC PNTElPD.DElPAED 16.151,00
Isenção das Contrib. Sociais 142.843,3 5
Fundo Social 99.284.01

DESPESAS CORRENTES
Salários e Ordenados
Décimo Terceiro Salário
FGTS
Roupas Profissionais
Viagens e Estadas
Despesas com Veículos
Quotas de depreciação
Energia Eléirica
Telefone e Telex

Despesas Postais
Material de Escritório

Serviços. de terceiros
Seminários e Cursos
Conservação de EdifICaçÕes
INSS Patronal
Cofms
Bens de Valores Irrelevantes

DtMONST. DAS oo;o.'1'AS bR.R.tSUlTADO EM

Manutençãod. Mãquinas e Equip.
Conservação de Móveis e Utens.
Prêmio de Seguros
Despesas Bancárias
PIS
COIL'wno de Águ.
Despesa cf conservação piscinas
Despesas com cobranças
Higiene e Limpeza
Impostos e Taxas

Vale rranspone
Material de segurança
Despesas cf mat. Esportivo
Material pedagógico
Despesas Ambulatório
Despesas com Promoções
Férias
Anúncios e Publicações
Despesas Diversas
Serviços de Promoção Humana
Material de consumo
Assistência médica eOdontológica
Ajuda de Custos

Contribuição Sindical
Material de expediente
Multas impostos
i)Hmentação
Serviços Contábeis

D£MONST. DAS CO!\'iAS DE k£SUL'fADO £M

Combustlveis e lubrificantes
Gás

Despesas Canorio
Fretes e Carretos
CPMF
Jornais e revistas
Informática

Imposto Predial e Territorial

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

.DESPESAS DE CAPITAL

Resultado do Bxercício

Jaraguá do Sul, 31de dezembro de 2006

1.028.510,61,

31112/20OS

1.801.961,15
,

99.895,64
35.690,38'
35.416,72 "

234,00
39,66

43.756,18
0,00

40:074,76
3.681,42

20.449,118
20.449,08

1.70l.066,61

, 1.701.066,61
266.550,96

1.601.�61,,18
134,468,19
4:883,13
15.133,99

91,41
196.773,50

.

18.421,4'2
'

535.817.17 )

31/12/1005.

I

33.559,60
33.361,90
11.909.21
2.756.68
5.871,29
728,00
244,13

11.852,49

0,00 35,62

31/11/2oo4

1.1139.047.07

92.022,09
15.175,61
'3.770,58
11:.368,13

36,90 2.6

íte
61

t O

35.62

162,08
162,08

1.768.402,65
1.768.402.65

31f12/20OS

875.559,31
10.655,00
7.297,17

274.023,50
85.999,62
116.350,84
48.328,85
105.796,97

- �3·p�,í�·
','1;' '0,00

2.156,40
39.202.90
122.048,91'

.0,00,

57.133,92
36.920,56
8.660,27
11.553,09

'19.712,56
19.712,56

1.;'47.02'.98
1.'4'.81'.98
266.550,96

1.601.561,18'
130.974,19
4.883,13
13 . .5{I8,99

91,41
, J 36.773,50

16.511,42
423.889,80 )

V51

'5i'rr,
ilU

J1:J

.ri
31/12/2004

1.83?047,07

45.760,91
45.48�97
16.776.16
2;830,17
4.128,38 ,

0,00
0.00

21.748.26

31'10

277,94
277.94

0,00
0.00

1.793.ZI16,16
1.793.286,16

3111212004

757.435,12
10.639,00
11.017,32

236.000,00
58.675,23
57.180,54
135.875,10
99.056,40 ','"

�:1
:t· J2�;����60 �.: i .�

,:Z,70,ob .'" �1
o,oil

14.436,86
.101'.106;07

0,00

31/12120.05

2.439,34 .

3.537,34
891,07

1.018,69
3.852,35
2.671,08
9.122,77
2.304,90
9.706,41
872,77,
672,9Q
542,50
603,60

23.213,41
67,7Q

31.471,99
30.574.93

622,63
0,00

"6.413,89
0.00'

1.324,1)8
0,00

836.28
0,00

1.216.33 '

15.412,32
0.00

31/1m005

21.122.59'
4.919.50

)6.00.
0,00

307.39
0.00

226,60
84,54

(79.361,84)
(79.361,84)

3.64.480;28
36:366,26 .

36.519,79
324,63

3:717.00
78.339.60
129.616,51
27.892,90
10.752.12

359,75
1.412,82
222.71

. J2.S71;2�
.

17.542,1;.(
134.018,16
8.825,19
1.482,60

" 319.Ó86,&S·: .

' 305.325,87 ...;

29.125,28 30.120,69 .

47.234,33 34.304,51
480,49 1.974,45

" ,,;O,QO.,. ",'" /·".(\.g4j}.52 .'

38.326,86 . 9.731,13 .

, 111.927,37 96.945,82
26.857,78 24.747,75
9.356.29 ,7.898.96
490.63 '

" 28 IAS
2.%6,46 48,00
3.511..28 0.00

'. 5.171,41 �.255 ..51
',6.928'+'4.

"

"

•. i'l,43lÚ4
"

•.
111.420,38.,' . 91.303,84
10.628,53 10.402,23

804.1I '

0.00

311ll12oo4

874.76
2.784;78
10.916,80

68.9,54
2.964,45.
2.125,02

. 1.230,35
5.540,40
Ui.354,7S

5;85
647,39
340,00

1.868,70
14.969,22

33,80
4.847,00
39.884,70
1.744,00
3.656,06
3.710;79

.

4.152,80
1.128,48
782,12
57,00

. 195,00
113,72

26.843,68
0,00

'3I1UI2004

"

rroq
oirn

lbirr

Vivemos cercados de muitos estímulos visuais e dos mais
atrativos possíveis.
Por outro lado, tantos estímulos visuais e auditivos
acomodam nossas crianças e jovens condicionando-as
a receberem mensagens rápidas, coloridas e sonoras.
Elas estão tendo cada vez menos contato com a literatura
em geral: livros infantis, contos, poesias e outras formas
de leitura..

Quando o professor e outros adultos acreditam que ler é
importante e comprovam esse ato através de exemplos
concretos, estão automaticamente criando métodos de
incentivo à leitura.
Tornar as aulas de literatura mais agradáveis e com um

significado para o aluno é um grande desafio para todos
os professores.A técnica do telefone desenvolvida com
os alunos do �o ano é um exemplo das muitas atividades
que o professor pode desenvolver para tornar suas aulas
mais dinâmicas e divertidas. Essa técnica consiste em

contar para os colegas uma história lida,como se

estivessem fazendo uso do aparelho telefônico.

31112/2006

4.129,68
4.411,00
198,7:i

1.220,96
2.644,94
2.692,31
1.935,43
6.277,64
3.937,69
1.223,63
567,36
250.00
629,99

23.637,66
901,88

8.986,40
46.120,40
1.466,00

0.00
1.963;50
715,00

1.364,90
0.00

578,80
1.751,26

0.00
7.363.57

26,13

31/12/2806

32.484,75
3.659,50

0;00
0,00·

104,06
375,53

1.757,86
89,84

21.733,08

�
l&oL

qS1
lO)
11nI

23.396,20
"z,700.00 ;.

'�,'. 0.00
'

',1'167,50
'72.17
452.97

1.289,66
983,41

10q

.tsq
J8S.

)0.188,33 .,�

O::JS

.i"1$?
m:n

nrri

15m

(24.883,51) (52.424,92) } l,;L
(24.883.5 1 ) (52.424,921 ,';,. ,

,. '� ','
.'.

�:-;'.:(����,::-.
'

�;t .,:,:, ._ ,�,
.

. .

O'lq
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, PERAÇÃO OURO VERDE': DOCUMENTOS E HDs APREENDIDOS ESTÃO SENDO ANALISADOS

olícia Federal quer prorrogar prisão de empresârt�s<�
IDas 16 pessoas
detidas, duas
toram liberadas

Ino fim-de-semana

JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Federal quer

prorrogar por30 dias a prisão
preventiva de dois empre

sários do município presos

durante a "Operação Ouro

Verde", realizada na sexta

feira em parceria com a

'Receita Federal.. Eles eram

proprietários de um� opera

ldora de câmbio e são

considerados os mentores de

organização criminosa que

agia em Santa Catarina e no

Rio Grande do Sul, insta
lando "sistema bancário

paralelo". A fachada legal
( ara o negócio era "uma em

e esa de turismo, usada para
'''lavagem'' de dinheiro.

Duas das 16 pessoas

presas, duas foram liberadas

do presídio de Joinville no

I fim-de-semana, depois de

prestarem depoimento. Eles
estavam em cela especial,
com presos de [oinville ,

Jaraguá do Sul e São Bento

do Sul. Calcula-se que o

bando, integrado namaioria'
por empresários e

'

doleiros,
,

sonegou pelo menos R$ 1
,

bilhão nos últimos cinco

anos. Descoberto em 2005, o
, .sistema bancário clandestino

ofereceria compra e venda

de moeda estrangeira e

remessa de valores para o
.

exterior por meio de canais

financeiros ilegais.
Mais de 700 policiais

federais e 160 auditores

participaram da ação. Todos
os 76 mandados de busca e

apreensão, 13 mandados de

prisão temporária e três,

preventivas foram cumpridos
em 13 cidades �atarinenses.
A operação encontrou R$ 2,2
milhões em empresas de

Jaraguá do Sul, Treze Tílias
e Joaçaba. Em [araguá do

Sul, foram aprendidos R$ 1

milhão em euros, dólares,

reais e barras de ouro, US$
140 milhões' em ações ao

portador (dinheiro que está

fora do país) da operadora de
câmbio, do município, além
de papéis contábeis e HDs

(arquivos de computador) -'

que estão sendo analisados

pelaPE
Segundo nota oficial

divulgada pela PF, os pro

prietários da empresa de
câmbio'domunicípio tam-bém
possuem contas em paraísos
fiscais - Antilhas, Uruguai e
Curaçao - e utiliza contas

correntes na Alemanha,.
Estados Unidos e China. No

Rio Grande do Sul, detectou
se o envolvimento de outra

casa de câmbio e de uma

financeira, onde era lavado o

dinheiro obtido no mercado

paralelo com a prática de

diversos crimes, como

contrabando, descaminho e

tráfico de drogas. A Receita

estima que até, 50 empresas

tenham sido beneficíadas com

o sistema fraudulento.

Projeto de duplicação. da 8R-2,80
só' a partir de agosto

� ".

". .

"

.

João José dos Santos assegura recursos para as rodovias federais no Estado

Dirigentes das Associa

ções Comerciais, lideranças
I .

políticas e empresariais da

microrregião estiveram reu

nidos na noite de ontem com

representantes do Dnit

(Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Trans

portes) em Santa Catarina

para discutirmelhorias naBR
ISÓ. O encontró, que
aconteceu no Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul, teve

.

corno objetivo dar impulso à

i�trodução
. d� desenvolvi

mento em áreas de expansão

.

..da fronteira agricola emineral,
,

� aumento da eficá-cia

produtiva em áreas

consolidadas.
O foco regional foi a

duplicação da ródovia federal
- projetos e perspectivas de

execução; maior desenvol
vimento para amicrorregião
especialmente no trecho de

71,5 quilômetros, entreJaraguá
doSul e São Francisco do Sul.
O superin-tendente regional
doDnit, João José dos Santos,
infor-mou que o projeto de

dupli-cação deve ser

concluído em agosto deste

ano. Mas não soube precisar
quando a obras deve ser

iniciada. :Na semana passada,
a senadora Id�li Salvatti,'que
foi representada na reunião

pelo assessor, José Dias, afirmou
que a duplicação daBR-280 só
será iniciada após a conclusão
da duplicação da BR-101,
trecho Sul de Santa Catarina.

RECURSOS - Santos

apresentou os recursos do

governo federal disponi
bilizados pata as rodovias do
Estado: R$ 1,7 bilhão para

conservação de 52 mil quilô
metros, R$ 8 bilhões para

manutenção, R$ 666 milhões

para controle, implantação e

operação de 206 postos, R$ 1,1
bilhão para sistema de

segurança e R$ 470 milhões

para sinalização de 72 mil

quilômetros.
-, �r

:qo
JB:J

Polícia Federal esteve em pelo menos 11 empresas jaraguaenses suspeitas de ínteuraremo esqueriia', ,<:)91
,

, ',." '-' , ,�Iõl

Escola convida mães a participarem de ativid�{j��?t
,.,:,t '_.".\.".,.>-',?:,i;),. n

acredita que a falta de A escola mais à.ntiga da '�,'
" -.'

. .

-II)"',

informação seja um dos cidade, 63 anos, pà��fl por I-
A Escola Estadual Almi- motivos da ausência. "Hoje, o reformas, que já dutadbk.'�hOS; iJIC

",' .c-. r: /fI")

rante Tamandaré, única escola clube conta com'apenas três � a conclusão e�t� P��:�:�;���i�� r;
,

qut: tem o clube de mães na mães, mas a escola tem Junho. Segundo CnS,�{fla; :q;:,',
',' .�.i!: :"-�.' ·,:_(.':?l-,/�t·':'·,c',.-.:/j,

.

cidade, convida as mãe' de oitocentos alunos, divididos em ernpénlio da diretdr�i:i? 0\PP
alunos para participarem dos dois turnos, todos com (Associação de Pais � Pr9{es�,�:; -;
encontros que acontecem ltividades extra classe", diz. sores),funcionários'êáiuhosjâ I

quinzenalmente, na instituição Para os alunos que desejam está sendo'compensado, liA
'

de ensino. O objetivo é praticar um esporte, aos insti-tuição está de cara'ri�va;," i

aumentar a produção de sábados acontecem aulas de Banheiros novos, ca,lÇe�a�1 :." I

artesanatos que sâo expostos e capoeira, já para aqueles que salas arejadas e 'pintâdâ�;,ê'W:J
comercializados em feiras, cuja preferem a música, existem ainda uma quidra:tl���,s�Qit��)?rJ
renda é destinada para vagas para compor a fanfarra coberta. A cori>dusã!),dàobia::t) J

benfeitotias na escola. A da escola e também grupos de
.

estq previst� t>a�a\j-ú�Rp,d���e:;:'�;
diretora Cristina Poltronieri danças.

"

ano", informóh:' ('(iR)'.'': '�í;,<',.·)'� .

Incêndios e acidentes de trânsito agitarH:ª:rê��;£�1
Dois incêndios movimen- carona do Cars a placas São.josé, .mas e,stá '£Qra,.q�>j!

;:�:::�:r��ld:e:t�:a�: '�������,;���i:�l����i�� pe��a:bém�oS����:_à��:.d:"��;11mirim.Porvoltadas15horas, 45. Adriana teve trauma- umavi�tu'radaPoÍíQia!MJli��r':::
a lavanderia de uma casa na tismos por todo corpo e .chôcou-se cQ'ntra.,u,m Gol'p';:�>:,"�
'BR-280, em Nereu Ramos, morre,u na hora. Romeu e a' RuâB�rn�iao Dófn-B'ustb;':i;{,
pegou fogo. O Corpo de filhade seis anos de Adriana pertàdeun1;postç:rdég?s'OÜh�.�i':n,
Bombeiros Voluntários do tiveram ferimentos graves e quatro,:oc,�pa�tes.ª��v�í�j,irbt}fl'município usou oitomillitros foram levados de helicóptero -Ana Felipe'Púlto! 67; LüêHi:f,_i");r
d'água e trabalhou por cerca para o Hospital São José de de Oliveira, ",25. e�,. .dúas \'[

�:�:::;r��a�u:�:�:: Jom:��nma teve trauma- �;:.�;: r:ry�:t�tll�J�l
(na divisa de Guaramirim tismo de face e suspeita de foram levados ao FIuspi'tid�Sã.�,. ss

"

com Araquari), cerca de 10 hemorragia interna. Romeu José. O c;OridutÓT:\d�-i)����:�,�;t
metros quadrados de um sofreu traumatismo toráxico móvel (nome nãü"afv,utgª:�Q)��il,
rancho foi destruído pelo e fraturas expostas nos braços não se feriu; ás'�i�;:f�!��::f��;�'r
fogo. O incêndio começou e nas pernas. Até o soldados que ¢,.pp:duZi�ti\:A) i

'

quando o proprietário estava fechamento da edição, ambos viatura. A b�Úd'a: ,�'çb]'ite:G�&<;:: t
defumando carne no local. estavam internados na UTI quando os. POli�L):is::,��:�!�\t{:�.L

N a tarde de sábado, (Unidade de Terapia Inten- cavam-se para Schrbédetpá�i<l'
AdrianaAparecidaBorba,31 siva) em estado grave. O 'deter um"asdlta:ti.:t�::'fo.;€?::,;J
anos, morreu numa batida de condutor do Vectra, Marcos comando da Polícia M{liJãr,'

I

,�:r�:�;:��;� �f;2:�� ;:�::l��t�l':�:::��:�� ���Sl::l�� �i�e�:t�.a·fg�t�'����;:�r

GUARAMIRIM
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Incentivo à Leitura POLICIAL

O CORREIO.COM O CORREIO DO POVO

Posse de representantes .'
DIVULGAÇAO

Na tarde do último sábado,
dia 31, foram empossados os

representantes não-gover
namentais do CMS (Conse
lho Municipal de Saúde). O
presidente eleito é Agos
tinho Fernando Zimmer
mann (direita), a vice é Luiza
Helena Rosa (centro) e o

secretariado do CMS é Sérgio
Luiz Pacheco (esquerda).
Desde a criação, em abril de

1993, presidente e vice eram

cargos exclusivos de titular da
Secretaria de Saúde. A ação
reconhece o direito dos
representantes não-governa
mentais de comporem amesa

diretora. Além disso, o novo
colegiado também inaugura
outramudança na legislação
do conselho, o número de
integrantes passou de 24 para
32 conselheiros.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Adiada
A inauguração da Rua

João Maass, no bairro
Jaraguá 99, que estava

prevista pára hoje, foi adiada
para o dia 28 de abril, às 10
horas. O motivo foi um

pequeno atraso na con�'

clusão das obras. Todos os

moradores estão convi
dados para a inauguração
da rua.

Regularização
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul está regularizando o

Loteamento Tífa da Mosca,
serão implantados vários

serviços e benfeitorias. O
loteamento está recebendo
rede de esgoto e seu devido
tratamento, rede de' dre
nagem pluvial e pavi
mentação em lajota. Moram'
no local cerca de 80 fàmílias.

Treinamento
No próximo sábado, dia 7

de abril, será realizado o

encontro dos voluntários da
Defesa Civil. O evento

inicia é das 7 às 11h, no
Bosque Tífa Martins sito à
Rua José Narlock, Bairro
Tifa Martins. Na oportu
nidade, serão realizadas ati
vidades de treinamento e

capªcitação das equipes que
iniciarão suas atividades á

partir do dia 21 de abril.
--�������----�--�-------�

Prazo
O prazo para a prestação

de contas referentes ao

exercício de 2006 dos
produtores rurais foi
prorrogado até o dia 30 de
abril. O Secretário de
Desenvolvimento Rural,
Amarildo Sarti, ressalta, que
esta foi uma determinação do
governo estadual, ofere
cendo portanto, prazo maior
aos produtores rurais para
prestarem contas sobre o

Bloco de Notas. Vale destacar
que a prorrogação se dá
somente para a prestação de
contas e não o prazo de
validade para a emissão. Em
2008 o prazo da prestação de
contas sobre os blocos de
notas continua sendo o dia
15 de março. Mais infer
mações com Marinalva na

Secretaria de Desen
volvimento Rural, da
Prefeitura de [araguá do Sul
pelo telefone 33 72�8092.

Entre os dias 16 e 20 de abril, as escolas da rede municipal
devemdefinir 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 terceira etapa será de 20 de
abril há novembro, período em que as escolas desenvolverão

,

seus projetos. A ultima etapa será em 30 de novembro, onde
haverá um encerramento com apresentação de todas as

atividades desenvolvidas. O objetivo é estimular a leitura nas

unidades escolares pormeio de ações isoladas.

Buscas
Na sexta-feira, por vena das)
23horas, foram realizadas

r

buscas e consuta pessoa] �I
na Rua Presidente Epitácio

'

Pessoa. Foram flagrados
_!ldois homens de posse de

tóxico, sendo encontrado ri

com D.C.C. de 21 anos, .urn

cigarro de maconha e com

N.G., uma pedra de crack. : (

Viagem
DIVULGAÇÃO

Buscas 2 (1; ,

Na mesma noite, foi ) ,

realizado também a .

=! (.
abordagem de um veículo :j

táxi, em que o resutado da : 'i

busca pessoal junto ao ÍJ í
contratante dos serviços de"
transporte J.N.P. de 21 anos,v
foram localizadas 12 pedrat,
de crack que estavam

a, ,

j i
embaladas em papel
alumínio e a importância de

'I

R$ 195,45 em dinheiro. )'

Todos foram conduzidos a:
I

delegacia. I '

Alunos do curso de Arqui
tetura e Urbanismo da Unerj
realiza entre 27 de abril a 5 de
maio uma visita de estudos a

Minas Gerais. Acompa
nhados de professores, os estu
dantes cumprirão o roteiro
que inclui Belo Horizonte e

Çl.S cidades históricas de
Mariana, Ouro Preto (foto),
Tiradentes, entre outras.

Brasilia, março de 2007

A Brasil Telecom SA -. Filial Santa Catarina, Concessionária do serviço de Telefonia Fixa, no Estado de Santa Catarina, torna público, para os devidos
fins, as obrigações de uruversahzaçao e continuidade a serem cumpridas ao longo do ano de 2007, de acordo com o seu Contrato de Concessão e o . '. I

Plano Geral de Metas para a Universalização do STFC - PGMU, aprovado pelo Decreto n.' 4.769, de 27.06.2003, conforme segue:

A) METAS DE ACESSOS INDIVIDUAIS

Meta: Em todas as localidades com mais de 300 habitantes, a Brasil Ielecorn SA - Filial Santa Catarina deve implantar o Serviço de Telefonia Fixa, :..:1
com linhas individuais das classes residencial, Mo residencial e tronco. (Art. 4°, Inc. I) ..

Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve at.nder as solicitações !'
de acesso individual no prazo máximo de 7 dias. (Art. 4°, Inc. II).

"Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas indívíduaís, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve priorizar e atender, nó
prazo máximo de 7 dias, as solicitações de linha individual dos estabelecimentos de ensino regular, das instituições de saúde, estabelecimentos de
segurança pública, bibliotecas, museus públicos, órgãos do Poder judiciário, Ministério Público e de Defesa do Consumidor. (Art. 5', Inc. I e § Único)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuais, a Brasil' Telecom SA - Filial Santa Catarina deve possíbilítar a utilização
gratuita do Serviço Telefõnico Fixo Comutado para comunicação com serviços de emergência existentes para a localidade. (Art. 5", Inc. II)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuals, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve disponibilizar e atender _�'
no prazo máximo de 7 dias às solicitações de linha individual dos estabelecimentos de ensino regular, das instituições de saúde, estabelecimentos '::de ségurança pública, bibliotecas, museus públicos, órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público e de Defesa do Consumidor, para comunicação por

•

meio de voz ou da transrnlssao de outros sinais e a conexão a provedores de acesso a 'serviços internet, mediante utilização do próprio Serviço de
Telefonia Fixa ou deste como suporte a acesso a outros serviços. (Art. 5', Inc. III e § Único) � iMeta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas indtvkíuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve assegurar condições de ,st'"
acesso ao serviço para portadores de necessidades especiais sejam de locomoção, visuais, auditivas e da fala, que disponham da aparelhagem :�
adequada à sua utilização, tornando disponlvel centro de atendimento para intermediação da comunicação. (Art. 6'. Inc. I)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve atender, no prazo
máximo de 7 dias, as solicitações de linha individual Que assegurem as condições de acesso ao serviço para portadores de necessidades especiais
sejam de locomoção, visuais, auditivas e da fala, que disponham da aparelhagem adequada à sua utilização. (Art. 6', Inc. II)

8) METAS DE ACESSOS COlETIVOS

Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve ativar Telefones ,

Públicos, por Setor do P.GO, em quantidades que correspondern a uma densidade igualou superior a 6 Telefones Públicos por grupo de um 1000
habitantes. (Art 7') .

Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve ativar Telefones Públicos, de forma que, em
toda localidade, inclusive nas áreas de urbaruzaçao precária, existam, distribuldos territorialmente de maneira uniforme, pelo menos 3 Telefones
Públicos por grupo de um 1000 habitantes. (Art 7', § Único)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina 'deve assegurar a

disponibilidade de acesso a Telefone Público, à distância máxima de 300 metros, de qualquer ponte dentro dos limites da localidade, (Àrt. S')
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas indiViduais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve disponibilizar do total
de Telefones Públicos em serviço, no mlnimo SO% em locais acessiveis ao público, 24 horas por dia, com cepaddade para originar e receber chamadas
locais e interurbanas nacionais (longa distãncia nacional), sendo que, pelo menos, metade destes deverá, adicionalmente, ter capacidade de originar
e receber chamadas interurbanas Internacionais (longa distância internacional), (Art. S', § 1')
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuais, os Telefones Públicos devem permitir a identificaçao visual pelo
usuário quanto à capeodade para originar e receber chamadas locais e interurbanas nacionais e Internacionais (longa distância nacional e

Internacional). (Art. 8', § 2')
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuais, os Telefones Públicos devem dispor de informações relativas a códigos
de serviços públicos de emergência e de utilidade pública, nos termos da regulamentação. (Art. 8", § 3')
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve atender, no prazo
máximo de 7 dias, às solicitações de ativação de Telefones Públicos nos estabelecimentos de ensino regular, nas instituições de saúde,
estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, órqaos do Poder judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos de Defes?
do Consumidor, de acordo com os crítéríos estabeleçidos na regulamentação, (Art 9°, § única)
Meta: Em locahdades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas individuais, a Brasil Telecorn SA - Filial Santa Catarina deve assegurar que pelo
menos 2Ofo dos Telefones. Públicos sejam adaptados para cada tipo de portador de necessidades especiais, seja visual, auditiva, da fala e de
locomoção, mediante soücíteçao des interessados, observados os critérios estabelecidos na regulamentação, inclusive quanta, a sua lccaüzaçao e

destinação, no prazo máximo de 7 dias, (Art. 10, § Único)
Meta: Em localidades com mais de 100 habitantes, onde o Serviço de Telefonia Fixa não estiver disponível, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina ,.;
deve instalar pelo menos um Telefone Público, em local acessível ao público, 24 horas por dia, com capacidade para originar e receber chamadas

.,

interurbanas e internacionais (longa distância nacional e internacional), desde que estejam situadas, ern "linha reta" (distáncta geodésica), à distância
igualou inferior a 30 qutlõmetros de outra localidade atendida com linhas individuais. NaG se incluem nesse obrigaçao as localidades situadas, em
"linha reta" (distância geodéSica), à distância superior a 30 quilômetros de outra localidade atendida com linhas individuais e ainda aquelas situadas
em regiões remotas ou de fronteira. (Art. 11, § l' e § 2')

-

Meta: Em todas as tocalidedes ja atendidas somente com Telefones Públicos, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve dispor de pelo menos
um Telefone público, instalado em local acessível ao público, 24 horas por dia, com cepacídade para originar e receber chamadas interurbanas (longa,
distância nacional e internacional). (Art. 12)

C) METAS DE ACESSOS INDIVIDUAIS CLASSE ESPECIAL· AlCE
,I

Meta: A Brasil Telecom 5A � Filial Santa Catarina deve ofertar Acesso Individual Classe Especial . AlCE, para uso doméstico, nos termos da
Regulamentação, em todas as localidades com mais de 300.000 habitantes; até 30/06/2007, em todas as localidades com mais de 100.000
habitantes; e, até 30/12/2007, em todas as localidades com acesso individual, observando, que o atendimento à solicitaçáo de instalação deve
ocorrer no prazo máximo de 30 dias, após a ínscríção do assinante. (Art. 19)

v c

A Brasil Telecom 5A - Filial Santa Catarina informa a existência de outras metas de universalizaçào a serem cumpridas no 2' semestre de 2007, as
quail serão oportunamente divulgadas.

"

A Integra do texto referente ao Decreto n.' 4.769/2003, encontra-se disponlvel no site da ANATEl- wwwanateLgov.br
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ACOMPA,��ij,AttP,R :�,�,bOt.JGE: JOGADORES DA MALWEE SEGUEM TRABALHO DE RECUPERAÇÃO

';:r1�t::�q��f�m). Fio é valdtn 'acompanham de
s� recuperar: O',(TIaJS'

"

.
"

' ,
,

TfPidOPO�S�V?!:, ',', long'e o Mundial em PortugaliJ�LlMAR PNATTO
,

'

PIERD RAGAZZI/DCP

fRAGUÁ DO sOL .. ,,'
I r ,'" "': ,-,',

", -,

"",

I E�cil.;l�nto,�()"tl.',me 'emba��
c�va para, Portugal, dois •

, I gadores da Malwee esta-

, vFm na clínica de fisioterapia

e� trabalho de.recuperação. ,

CD pivô Fio el',o- ála "Valdin
I '

; j��r,d,a�sp��:,�:��!,.U:�'.,'"tld: ,

, lubes,'qué'c�meçã hoje em

orttigál�. pot pr�ble�::is' no

(j?é1R,q·�q .P����)f(Ls9Il'eu
1 uma cirurgiá no dia '24 de

'1;;el�;i:�bi'I,����;�
·

�ruzado:d9' i9elhS,esquerdo ,

, durante �iP. p::�ir\o: Ele.deve
: •

, j�:sr de 'cinco a �eis ,rne�es
f: tado das quadras;,> - ,

ná Valdi�";e'-��(J;:��o�
rante o primeiro amistoso' Fio e Valdin torcem de longe pelos companheiros que viajaram para o Mundial. Eles fazem tratamento para a lesão nos joelhos

\ Brasil com a Argentina e e ficar a té seis meses de fora do Pan, Valdin disse "Quanto tinha um tempo eu contra Luanda (Angola), os

'.-�ntiu
uma lesão no liga- parado", disse o fisiotera- que não se abate porque tem, ia sempre nos treinos, mas.. dois estarão em tratamento

� en to colateral medial do peuta da equipe, Sérgio muito apoio. "Só a família ficav:acommuitavontadede na clínica. "Vamospedirpara

_ j elho direito. Mas, no Rodrigues. Enquanto isso, os para nos ajudar. Eles que não' chutar, de fazer um passe. ligarem o rádio para a gente

I liróximo dia is, ele fará mais 'dois seguem em tratamento dão forças neste momento",' Até que pediram para eu me acompanhar", disse Fio. A

,Jma ressonância, para ver se intensivo, para se recupera- disse o jogador. "Mas todo' concentrar apenas na equipe embarcou ontem para

i � lesão não afetou também o rem o mais rápido possível. mundo está sujeito a isso", recuperação", disse. a cidade de Portimão, onde

�ruzado. "Se isso acontecer, :' Sem,poder dispu tar o completou. lá. Fio conta .os i Amanhã, às 11h, quando vai atrás do título inédito do

j lle podesofrer urna c;ü,lJrgi?""" Mundial e com risco de, ficar 7' dias ,p�nJ- v9Jt$,:(,,!á, Jg�,flr. ;1' ,a'N1alwtJ es'treia rib Mhrtdi�l'; MUl,ld!ªI�(k.Çlupes. ,., _,

:. -v', ".j c' -;' ',h
-

I,
t 8 fI'1;'?, �rrj-:�!""�\/Í r:ir'-� c>:,:.'n·�r,�·

esporte@jornalcorreiodopovo,com,br

flamengo vence o

�era Cruz por 5x3

f'a!nengo venceu aprimeira partida na Taça Pomerode

, fA�AGUÁ DO SUL ' Água Verde de Pomerode e

, Botafogo ficaram no 2x2.

I I 'O Flamengo venceu a Nos aspirantes, a liderança
"

I

rímeíra partida na Taça é doÁgua Verde de Pomerode,
omerode, Jogando em casa, que perdeu para o Borafogo
enceu o Vem Cruz, domingo, por 3x2. O Vitória tem o

or 5x3 e ocupa a sétima mesmo número de pontos

olocação com três pontos. Já (nove) e assumiu a vice
Vitória perdeu em casa para ,liderança ao vencer oAtlético
AtléticoPomerodensepor4x2 Pomerodense por 4x2. O

càiu para a terceira colocação ' Flamengo, que venceu o Vera

om sete pontos, mesmo Cruz por 3xl, tem seis pontos

'mero do Atlético. O líder é e ocupa a quarta colocação.
ua Verde de Timbo, que O time do Rio da Luz tem o

pa tou em 1 xl corn o melhor ataque da competição,
tamuru e chegou �os lq, com 15 gols marcados em

tos. Completando a rodada, , quatro jog,os.

Streetball reuniu
98 duplas na praça ·

JARAGÚÁ DO SUL ca tegoria mini (12 anos);
Batutinhas (rnasculino) e

Ameaça (feminino); infantil
(14 anos); Buchecha eNariga
(masculino) e Alface com

Biscoito (feminino}; infanto
juvenil (16 anos); N igaz
(masculine) e Loira e Maya
(feminino) e juvenil (18
anos); Tui e Morça
(masculine) e Chita e [uli
(feminino). O evento foi

organizado pelaWizard e teve

apoio da FundaçãoMunicipal
de Esportes.

DE FUNDO /

Vôlei de Praia
No fim-de-semana,
aconteceu a 1 a etapa do
Circuito Amivôlei!Acaraí/FME
de Vôlei de Praia, No volley�
four, a campeã foi a equipe da

Cecar, de Guaramirim. No
infantil feminino o título ficou

com Aline e Debora (Cecar) e

no masculino com Douglas e

Anderson (Emef Erich
Gruetzmacher/PBF), No total,
42 atletas participaram da
etapa.

A Praça Ângelo Piazera

esteve tomada, no sábado,
pelos amantes do basquete.
Na 11 a edição do Wizard

Streetball, ou basquete de

rua, 98 duplas participaram,'
duas a mais que ano passado,
registrando então recorde de

participantes. As equipes
foram divididas em quatro
categorias, no masculino e no

feminino.
Os foram .:

Streetba

;,

• LINHA
üsta para o Pan
Na partida da Seleção Brasileira no sábado, em Lages, o técnico PC

de Oliveira, disse, em entrevista à Rede Globo, que seis jogadores

, que atuam no Brasil serão convocados para o Pan-Americano. Visto

as últimas convocações, as chances da Malwee dominarem esta

lista são grandes: Falcão, melhor jogador do mundo, é presença

quase certa. Valdin, se conseguir se recuperar, é outro com grandes
chances. O goleiro Tiago pode beliscar uma destas vagas. Leco,
pela regularidade, também figura entre os favoritos. Márcio, com as

belas atuações, deixou uma interrogação na cabeça do treinador.

Chico, com a força de vontade, pode irtambém. Os jovensWilliam

e Augusto não ficam de fora, visto que a intenção é a renovação do
grupo. É aguardar para ver

Massaranduba
As inscrições para o 40
Torneio Aberto de Futsal de
Massaranduba já estão
abertas, As equipes
interessadas têm ate o

próximo dia 23 para
confirmar a presença, A

competição está marcada

para começar no dia 27 de
abril. O valor é de R$ 200 e

a premiação é de R$ 2 mil,
dlstrlbufdos entre os quatro

-

primeiros.

SInlor
Definidos os semifinalistas
do Torneio de Futebol Sete
Sênlor, que acontece toda
sexta-feira na Karlache. Na
sexta, o Santo AntOnio
venceu a Karlache por 1xO e

Kalahari e Cruz de Malta
ficaram no 2x2. As
semifinals, que acontecem
no dia 20 de abril, serão
entre Automóveis Jaraguá x

Cruz de Malta e Santo
AntOnio x Kiferro.

Bocha
A 1 a Etapa do Municipal de
Bocha Sui-Americana

começou semana passada,
nas canchas da Arsepum.
Nesta semana, seis partidas
acontecem pela segunda
fase, sempre a partir das
19h15, Hoje tem Sllencar/
Frontal x Arweg e Bartel x
Arsepum e amanha tem

Baependi/D'Jack/Slpaca x

Amigos da Onça e Ardufno
Pradl x Kuchenbecker/Leier,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CADA VEZ MAIS LONGE: TRICOLOR TERÁ PELA FRENTE O METROPOLITANO, DOMINGO, EM BLUMENAU

O CORREIO DO POVO

Aproveitamento cai para 19%
Com o empate de

domingo, o Juventus
cai para o 40 lugar
na classificação geral
JARAGUÁ DO SUL

Com o empate em 2x2
contra o Joinville, domingo
no Estádio João Marcatto, o
Juventus perdeu mais uma

posição na classificação geral
e vê agora a Chapecoense e

o Atlético cada vez mais

pertos da vaga para a Série
C. O Verdão do Oeste tem

34 pontos, contra 31 do time
de Ibirama e 29 do Moleque
Travesso. O desempenho no
returno também não é nada
satisfatório. Dos 21 pontos
disputados, o Juventus mar

cou apenas quatro, o que dá
um desempenho de 19% de
aproveitamento, que chegou
a ser de 75% no turno.

Além disso, o técnico
Ernesto Paulo tem tido
problemas com as expulsões.
No returno, em sete partidas,
foram sete vermelhos. Contra
o Joinville, o ala Pereira e o

zagueiro Luciano Sobrosa

saíram mais cedo, este

último, pela terceira vez na

competição.
No jogo de domingo, o

Joinville saiu na frente do
[uventus aos 10 minutos, do
primeiro tempo com Juari.
Logo depois, Sobrosa fez falta
desnecessária no ataque e foi
mais cedo para o vestiário.
Mesmo com um a menos, o

tricolor levava perigo em

jogadas pela direita e chegou
ao empate aos 30 minutos,
quando Leandro aproveitou
falha do goleiro para com

pletar para as redes. No final
da primeira etapa, Ivo deixou
Leandro livre, que nova

mente não perdoou e virou o

jogo.
O segundo tempo foi

nervoso e teve três expulsões.
Gringo e Jean Carlos, do
[oinville, e Pereira, do [u
ventus, levaram cartão

vermelho, todos em jogadas
violentas. O jogo seguiu
fraco tecnicamente e os

visitantes chegaram ao em

pate aos 38 minutos, com
Eduardo. O Juventus agora
enfrenta o Metropolitano,
domingo, em Blumenau.

CÉSAR JUNKES/OCP

,�, ;

Leandro (com a bola) foi o autor dos dois gols do Juventus contra o Joinville

,CATARINENSE 2007

"E"'E-5E"" 'EnCE'.
Acere/e o ritmo de suas'
conquistas ne
Fellows' Idiomas.

Inglês ou Espanhol
Cursos dinâmicos.
do iniciante ao avançado.
Público: jovens e adultos.
carga horária: 2h semanais.
Manhã/Tarde/Noite

'

*desconto para alunos novos
nas mens.alidades de
Fevereiro, Março e Abril

Inglês ou Espanhol.
'

Rápido e eficiente.
1 semestre em 1 mês.
carga horária: 8h semanais.
PÚblico:jovens e adultos.

Manhã/Tarde/Noite

ililulm!Ww�
Há muito tempo você queria
um curso assim.

Inglês ou Espanhol em 14 meses. *

carga horária: 3h semanais.
. Público: jovens e adultos.
Manhã/Tarde/Noite

Matriculas
Abertas

Aqui você tem:
- Método moderno
- Professores com vivência no exterior.
- Material importado específico para
adolescentes e adultos.

- Máximo 6 alunos por turma.
- Aulas dinâmicas.
- Reposição de aula. *

* Solicite mais informações

3275·3475
Início das aulas: 12.02.2007

111_.,_.."""...._.
S8int Sebastian

SÊNIOR

Divulgada tabela
da competição

Começa no próximo dia 15
o 20º Campeonato Jaragua
ense de Futebol Sêniot Dez
equipes fazem parte da
competição - Vitória, Ponte
Preta, Kiferro, Cruzeiro,
Caxias, Cruz de Malta, Rio
Molha/Rio Cerro, Bota-fogo,
Mecânica Taió e Supermer
cado Brandenburg. Na

primeira fase, todos jogam
contra todos e os quatro
melhores se classificam para
as se�ifinais. As primeiras
partidas acontecerão nos

campos da Vila Lalau, do Rio
Molha e do Vitória.

�'0� �'¢r",-e 'ê2:'effil��'a '9� J'a�ârg'0'e 'á'Ó 5,) \ -=. %lê £ffi Yr-eflte 'à Ê'é'àr-

\:?í�� \\'óWô s\�': \)'íil%,*,$'â",,��I:>'<ls�'d\\:6�ffi',br

\�
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. BARRA VELHA ASSINA
TERMO PARA CRIAÇÃO
DE PARQU.E NATURAL •

NO MUNiCíPIO ®

VENEZUELA IMPOE
LEI SECA DURANTE
SEMANA SANTA ®

CAOS: ,ANAC ESTIMA QUE 18 MIL PESSOAS FORAM PREJUDICADAS

Lula: 'Greve de controladores é írresponsabílídadç
�

�. �. , 1r:
ili

L't
,

liSe quiserem
prejLidicar o governo,
que prejudiquem,
mas não prejudiquem
a sociedade", disse
o presidente Lula

governo, que prejudi-quem,
mas não prejudiquem a

sociedade. A gente não

pode ficar assistindo na

televisãomilhares de pessoas

sofrendo, esperando cinco ou
seis horas, passando
privações, sofrendo, choran-

.

do porque uma categoria se

dá o direito de poder fazer
isso", disse.

Hoje, começam as discus
sões com os operadores de
vôo. Eles reivindicam a

desmilitarização imediata,'
pagamento de gratificação,
criação de um plano de
carreira para os funcionários
do tráfego aéreo, além do
cancelamento de 20
transferências que ainda'"
seriam realizadas.

grave o que aconteceu.

Acho grave e irrespori
sabilidade pessoas que têrn

funções que são considera
das essenciais e funções
delicadas paralisarem as

atividades, porque estão

lidando com milhares de

passageiros que estão sobre
voando o território nacio

nal", afirmou o presidente.
De acordo com a

Infraero, o protesto da cate

goria parou os 67 aeroportos
adminis-trados pela institui
ção. A Anac estima que 18

mil pessoas tiveram os

embarques prejudicados na

ocasião da paralisação. A
situação só se normalizou na
manhã de ontem.

"Se quiserem prejudicar o

BRASíLIA

o presidente Luiz Inácio

Lula da Silva considerou

grave e irresponsável a

paralisação dos contro

ladores de tráfego aéreo,
ocorrida na última sexta

feira, dia 30. Os contro

ladores ficaram cerca de
cinco horas sem trabalhar,
fato que parou o espaço aéreo
brasileiro. "Eu acho muito

. . .
�

.

O protesto da cateqorla parou os6:& aeroportos administrados pela Infraero

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

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

NOVO CÓDIGO DE BARRASCITY HUNTERS
Fruto de uma parceria entre a Axe desodorantes e o canal à
cabo Fox, a série 'City Hunters' tem estréia marcada no Brasil

para o dia 10 de abril. A produção é a primeira série animada
com projeção global produzida originariamente na América
Latina. City Hunters explora o mundo da sedução através da

história de um mestre e um aprendiz na arte de conquistar
mulheres. Os personagens são inspirados nos desenhos de

Milo Manara, cartunista italiano mundialmente reconhecido.A
série teve direção de Carlos Baeza, que esteve à frente de
vários episódios de Os Simpsons.

Uma nova tecnologia, já em uso em alguns países a

Ásia, permite que informações contidas em um CÓC 1':10
de barras sejam "decifradas" por um celular' e [ -n

câmera e um programa especial. A tecnologia poe- -á
ser usada em casos como no Japão, ondes clientes 10

McDonald's já podem apontar o celular pars a

embalagem do lanche e obter a informação nutricie ai
do produto. O que faz com que esses celulares e

"comuniquem" com diversos objetos é um novo moe ,lo
de código de barra, formado por mosaicos (, '11

desenhos pretos e brancos que podem armazenar rn is

informações que os códigos tradicionais. A câmera to
celular funciona como um scanner que decifra o cóc. lO
e a informação aparece na tela do aparelho,

ESTRANHOS SABORES

Já esta a venda nos mercados a linha'

Coqueiro KIDS - Molhos de Atum para
Macarrão. Tudo norma: até aqui, a

surpresa mesmo fica por conta dos
sabores do produto: pizza, catchup e

strogonoff. Segundo a Coqueiro, a

escolha dos estranhos sabores visa
Incentivar o consumo de produtos de atum
pelo público infantil.

SKOLBEATS
A organização do festival Skol Beats anunciou na última

sexta-feira a escalação completa do evento que será

realizado nos dias 4 e 5 de maio, em São Paulo. Entre os

destaques da aa edição estão artistas como o OJ e produtor
Afrika Bambaataa, o francês Laurent Garnier, a OJ Miss Kittin,
a dupla Simian Mobile Disco, o produtor Nathan Fake, e o

brasileiro Gui Boratto. Os ingressos antecipados já podem ser

adquiridos ao valor de R$ 120 para cada dia ou R$ 200 para o

pacote dos dois dias. A programação completa você encontra
no sitewww.skolbeats.com.br.Presença marcante na Choperia 115, destaque na coluna para o sorriso de

Jamila Araldi. OJ Rodrigo Fabro, no comando da balada House Thursday.

t
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CONSULTA: DIA 17 DE ABRIL HAVERÁ REUNIÃO COM A. COMUNIDADE

Barra Velha vai instalar

parque ambiental
Isso irá aumentar

� [ o turismo, sobretudo
I o ambiental que
I cresce a cada ano

BARRA VELHA

Em breve Barra Velha
terá uma unidade de

preservação ambiental. A

Prefeitura, a Fundema

(Fundação Municipal de
Meio Ambiente) e a Fatma

(Fundação de Amparo
Tecnológico do Meio Am

biente) assinaram em soleni

d¥J.e na Câmara de Verea

dotes, o Termo de Coopera
ção Técnico- Institucional

para criação e implementa
ção do Parque Natural

,

Municipal de Barra Velha,
na última sexta-feira, dia 31.

II Estiveram presentes, o

I prefeito Valter Marino

I Zimmermann, o presidente
. dá Fatma, Carlos Leomar

I
Kreuz e o presidente da

. Funderna, Orestes Rebello.
:. Serão investidos R$ 2

milhões vindos da com

pensação ambiental paga pela
empresa Cebrace, que
fabrica cristal plano no

município. A nova unidade
de conservação terá uma

área de 350 hectares e os

recursos serão utilizados para
indenizações e plano de

manejo.
Para o presidente da

Fatma, a preservação de
áreas ambientais deve ser

prioridade nos dias de hoje.
"São ações como esta que
farão a diferença no futuro,
gerando qualidade de vida.
E a instalação do parque
ambiental não beneficiará
somente a população de
Barra Velha e sim de todo o

Estado", completou Kreuz.
O prefeito Valter Zimmer

mann considera o momento

histórico para o município.
''A preservação é extrema

mente importante e nossa

cidade está dando um

grande salto com a insta

lação deste parque", desta
cou. Segundo ele, isso irá

incrementar o turismo,
principalmente o ambiental

que cresce a cada ano no
Estado.

Agora a Fundema, junta
mente com a Fatma, irá
realizar uma Consulta Públi
ca. A reunião com a comuni

dade estámarcada para o dia
17 de abril, na Sociedade
Barra Velha, com horário a

ser definido. Após a consulta
será assinado o Decreto de

criação do parque, dando
início à� obras de instalação
da unidade de preservação
comsárea prevista de 300
hectares.

IREUNIÃO
O que: Consulta Pública
sobre o Parque Natural

Municipal de Barra Velha.

Quando: 17 de abril

Onde: Sociedade Barra Velha

Horário: a ser definido
, ,.>

fatma divulga boletim
sobre balneabilidade•

o

, DIVULGAÇÃO

Agora Fatma vai publicar os resultados mensalmente

A Fatma (F Fundação de posto de salva vidas, con

Amparo Tecnológico do tinuam impróprios para
Meio Ambiente) divulgou o banho. As praias de Florianó
último boletim de balnea- polis apresentaram o mesmo

bilidade semanal das praias grau de poluição da semana

ca tarinenses. Segundo o passada, com 22locais impró
documento, são 42 pontos prios. As praias de Itapema,
impróprios para banho, que somente duas demonstraram
segue uma tendência de falta de qualidade na água.
queda nas ultimas semanas. Em Penha foram três lugares
Marlon Silva, gerente de considerados impróprios.

o

•

laboratório da Fatma, acre- O relàtório foi 6 últhri6
4tta que as freqüentes publicado semanalmente
chuvas são o que causaram pela Fundação, já que a

a poluição das praias, pois temporada chegou ao fim.
contribuem para o aumento Agora a Fatma apresentará o

do nível dos rios. resultado das análises uma

De acordo com o vez por mês. O relatório
relatório, a Lagoa e a praia complete está disponível no
da Barra Velha (em frente ao site: www.fatma.sc.gov.br.

PESQUISA

Consumo alimentar
será dnvestigado

<'

O governo federal iniciou

�n.tem, em todos os estados e

Distrito Federal, a Pesquisa
Nacional do Consumo Ali
mentar e PerfilNutricional de
Escolares, Modelos de Gestão
e de Controle Social do Pnae

(Programa Nacional de Ali

mentação Escolar). É a primei
ra vez no país que um estudo
como esse permitirá avaliar o

programa em escala nacional.
O, resultado será divul

gado no segundo semestre e

vai apontar alternativas,
adequar o consumo da me

renda, visando a reduzir riscos
de várias doenças entre as

crianças atendidas. Ao todo,
serão visitados, durante dois
meses, 690 municípios e

entrevistados 21.600 estu

dantes do ensino funda
mental, além demerendeiras,
professores e diretores de
escolas federais, estaduais e

municipais.
ESTUDO - Em função

dos diferentes estudos que
relacionam a alimentação"
tanto com a prevenção como
com o tratamento de diversas

patologias, a avaliação do
consumo alimentar torna-se
cada vez mais importante.

Pelo·Estado
Projeto abre FGTS para troca de carro velho

Em meio às altas tem�eratur�s que agitam o Congresso �acional em tomo
da CPI do Apagão Aereo, o líder do PPS, Fernando Coruja, achou uma bre

cha para propor projeto que tem o objetivo de contribuir com a desaceleração
do aquecimento' global. O deputado catarinense protocolou na Câmara dos
Deputados projeto de lei que permite ao proprietário de automóvel com mais
de 20 anos de uso levantar o FGTS para comprar novo veículo. De acordo com

dados da Anfavea, 25% pelo menos da frota brasileira de veículos circula há )
mais de duas décadas. São 13 milhões de veículos velhos, carburados e poluen-
tes que, além de tudo, são responsáveis por grande parte dos acidentes de trân-
sito. Pilotados por motoristas de baixa renda que, em geral, têm dificuldades,

B
de acesso a,o crédito para adquirir os modelos pós-1997 que reduziram em até

. 80% a emissão de gases poluentes. Como o objetivo nem de longe é aumentar a
frota, indica a assessora técnica da bancada do PPS Elza Brito da Cunha, 6 pro-
jeto - inspirado em experiência que funcionou bem na Itália - estabelece que, [)

para tomar os recursos, o titular da conta do FGTS tenha de ser proprietário do 1

veículo há pelo menos seis meses e comprovar a alienação do mesmo para uma
:

::r
usina de reciclagem, garantindo que a sucata não voltará a circular. A idéia é
boa, agora é com a Câmara dos Deputados.

ritmo e com asso
Oito semanas, oito projetos. Este é o ritmo que
o deputado Sérgio Grando pretendemanter na
Assembléia: um projeto de lei ou indicação por
semana. Coisa para tentar se livrar do estigma
de suplente em pretenso futuro mandato. O
primeiro da série amplia o tempo das bolsas de
estudos de um semestre para um ano e desobriga
do "trabalho voluntário"o estudante que recebe
menos de 70% do valor da mensalidade. Idéia
simples e de tal impacto - a economia com a

abreviação da burocracia permitira a concessão de

pelomenos mais 100 bolsas/ano - que não faltou
concorrente para pegar carona. Ainda na cq,
o petista Pedro Uczai tenta incluir ao projeto a

exigência de eleições diretas nas instituições que
acessam os recursos doArtigo 170.

or

Impacto da reforma '

Os secretários Ivo Carminatti eAntônio Ga
vazzoni vão tentar demonstrar queoprojeto
da terceira reforma - como foi enviado pelo
governo - permitiria uma economia de R$
25 milhões por ano, somados os resultados
do corte de cargos comissionados e do fim
da GAF para novos servidores. Onúmero é
gordo por incluir projeção futura da folha.

Cargos mantidos
AAssembléia pretende recompor, na vota
ção de amanhã, mais de 100 dos 500 cargos
comissionados degolados no projeto de
reforma. Entre os que LHS já teria dado o

braço a torcer estão as gerências de Enfer
magem das unidades hospitalares.

Entre o novo e o velho
Do pen drive ao beija-mão. Assim entre o

moderno e o arcaico oscilou a segunda
feira do líder do governo e relator, João
Henrique Blasi. Para colocar no sistema o

substituto global da reforma, que costura
ao texto original pelo menos 30% do conte
údo dasmais de 180 emendas parlamenta
res, foi obrigado a aderir àquela espécie de
chaveiro eletrônico que acwnula zilhões
de dados. Com o pen drive numa mão, ofe
receu a outra para uma dezena de depu
tados que passaram pelo gabinete para a

última checagem de suas emendas.

Com povo é mais fácil
DeputadoPedroBaldisseraganhou reforço
da Federação das Associações de Morado
res, MAB, Sintesp e MAB para colher assi
naturas que garantam a primeira emend'}
popular à Constituição Catarinense. "E
mais fácil conseguir 105 mil assinaturas
de eleitores do que as 14 assinaturas de

deputados para fazer as emendas", aposta
o padre. Uma das proposições proíbe o ne- ,

potismo no Executivo, Legislativo e TCE e

a outra, acaba com a aposentadoria de R$
24mil para ex-governadores.

Desengavetamento
O presidente da Ocesc, Neivor Canton, co
brou ontem de LHS o envio para a Assem
bléia da lei estadual do cooperativismo, en
gavetada desde 2005. Também quis saber
o status do cargo de diretor de cooperati
vismo a ser criado no governo. No Oeste,
há cogitação de que o futuro indicado seja
José Norberto Kretzer. A qualificação para
o posto, poderia juntar o desprendimento
necessário para encarar o que o setor consí
dera baixa remuneração do Executivo:

Explicação
Nota da direção da OAB explica ao secre

tário da Fazenda, Sérgio Alves, que a en

tidade voltou a cobrar os repasses para a

Defensoria Dativa pela "desconsideração e

o silêncio do Governo do Estado, após as

promessas públicas em 11 de janeiro". A
Ordem só ficou sabendo do repasse futuro
de R$ 500 mil/mês, pela Coluna Pelo Estado.
Não foi informada oficialmente.

Alagados
Até o Teatro Municipal Elias Angeloni,
reformado recentemente, ficoú abaixo
d'água em Criciúma.

'

Associação dos Diários do Interior c ADIjSC colunaadi@cnrsc.com.br
_

ÃDRiANÃ-BAiDoISSÃR£i1.1�-cõM"CARlA-DARiANO-EPAiRicÍÃ.'iMES/FPol.iS-E-KARlNTMANARlM/ciUcíUMA.
Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do Sul
Destaque Catarinense - Diário da Cidade - Diário da
Manhã - Diário do Iguaçu - Diário de ltajar - Diário O

Tempo - Folha da Cidade - Jamal de Manhã - Jornal
O Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul - O
Atlântico - Jornal Pertil - O Vale - Sul Brasil - A
r ribuna Tribuna Catarinense - Voz Regional

'se
Associacão dC'c; Díárics do lnterior
----------

- -�- _,-----, -----,-,-----��._----,-�
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PRESIDENTE FAZ A PRIMEIRA REUNIÃO MINISTERIAL'

Lula diz que não quer
verministros brigando

JAMIL BIHAR RE

Mantega fez balanço
da economia e disse

que Brasil pode
crescer 5% ao ano

O presidente Lula (PT)
aproveitou a primeira reunião
ministerial com a nova equipe
para enquadrar os que perma
neceram no governo e alertar

aos que chegam. Avisou que
não quer verministros brigando
publicamente, como ocorreu

em alguns momentos no

primeiromandato. "Não existe
política de ministro, mas de

governo. Ministro não critica

ministro publicamente. O

governo se move com solida
riedade interna", disse.

Lula afirmou que temas

que envolvam relações
internacionais devem ser tra

tados pelo Ministério das

Relações Exteriores. "Com
assuntos que afetam a política
externa, tomem cuidado",
alertou. Há duas semanas, o

ministro das Comunicações,
HéÜo 'Costa, criticou 'a

.

-r

Presldente Lula faz primeira reunião ministerial e puxa orelhas de ministros

televisão estatal venezuelana, ção de Lula, "a viagem conso

comparando-a à TV de Cuba lida um patamar de alto nível
I

e da União Soviética.
Também fez outro pedido

aos ministros: que respeitem a

coalizão. Que não sejam
contemplados com cargos nos

ministérios apenas miados ao

partido do titular. "É saudável

que na composição das dife
rentes equipes se leve em

conta que esse é um governo

de coalizão", recomendou.
E aproveitou ainda para

fazer um balanço da visita que

fez no final. de semana ao

presidente dos Estados Uni

dos, George Bush. Na avalia-

com um parceiro estratégico,
que é os EstadosUnidos". Lula
informou disse que Bush
assumiu um compromisso
formal de, em 30 dias, apre
sentar uma proposta para
destravar a Rodada de Doha.

ECONOMIA - Durante a

reunião, oministro da Fazenda,
Guido Mantega, falou sobre o

quadro atual da economia.

Segundo ele, o Brasil está

ingressando num novo ciclo de
crescimento e caminhando
para um crescimento de 5%ao
ano. (Folha Online)

.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIODE JARAGUÁ DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2007
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMíLIA

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de serviços para transporte especial de pessoas; desnnados a viagens de grupos de idosos e clube de

mães, para um total estimado de 2.ooo(dois mil quilômetros) em veiculo microônibus com banheiro, ar condicionado e

geladeira com água e 34.000 (trinta e quatro mil quilômetros) .em ônibus convencionais e executivos, com e sem banheiro,
.

ar condicionado e água e calefação, para prestarem serviços até 31 de dezembro de 2007, em conformidade com o anexo 1-.
Descrição dos serviços e Anexo 11- Minuta do Contrato, que são parte integrante deste Edital.

'

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 14:30 horas do dia 16 de abril de 2007, na Coordenadoria

.
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt na 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.

. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as .15:00hs do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de

Licitações e Contratos.

OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt na 1.111, bairro:
Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos na Coordenadoria de Licitações da Prefeitura no

endereço acima; pelo telefone (47) 3372-8085 / 3372-8058; pelo Fax (47)3370-7253 ou ainda pelos e-mails

rase. compras@;araguadosuf.com.brou contratos@;araguadosuf.combr

Jaraguá do Sul (SC), 30 de março de 2007.

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis

da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente
edital, que ARNO ELERT, CI RG nO 907.847-9 - SESP-SC, CPF

na 352.375.979-04, agricultor, brasileiro, solteiro, maior,
residente e domiciliado na Rua 10-José Theodoro Ribeiro na

3.968, nesta cidade; requer com base no art. 18 da Lei na

6.766/79, O REGISTRO DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas

881 - Roberto José Juncks, e 393 - Antonio Bernardo

Schmidt, Bairro Ilha da Figueira, perímetro urbano de Jaraguá
do Sul/ SC, abaixo caracterizado aprovado pela Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão nO 7/2005,
expedida em 27.01.2005 e revalidada em 28.08.2006, Proc nO

17612/2006, assinando como responsável técnico, a arquiteta
e urbanista Rafaela Hass, CREA nO 63864-5, ART na 2196656-

8. O desmembramento é de caráter, residencial possui a área

total de 18.223,4om2, sendo constituído de 4 (quatro)
parcelas, sistema vláno e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15

(quinze) dias, contados da data da última publicação do

presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av.

Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683 - centro, Jaraguá do

Sul/SC.

Jaraguá do Sul, 13 de março de 07
A OFICIALA_'\_"",__c:_::_c=-+=:::...<Z'------.J{-.::._:_e__I+-__

• PELO
•

Na tentativa de reduzir o número de acidentes durante

o feriado da Semana Santa, o mais concorrido do país, o

presidente da Venezuela, Hugo Chávez, decretou uma lei

proibindo a venda de bebidas alcoólicas nas estradas
'

durante todo o feriado. Nos demais locais, a

comercialização só é permitida entre as 10 e 17 horas na

maioria dos dias. Na quinta, na sexta e no domingo, a

venda sera totalmente vetada.
A medida, promulgada na terça-feira, pegou multaqente

de surpresa e provocou protestos nas praias. Na Isla -�
Margarita, principal destino turístico, o anúncio promoveu

- •
,

o cancelamento de dezenas de eventos. Entre as empresas
afetadas está a cervejaria brasileira Brahma, obrigada a 8/;8

mudar o calendário de festas que patrocinaria em casas

noturnas.
"Os que protestam contra a Lei Seca sao os mesmos

de sempre, a Associação das Casas de Bebidas e os YI

comerciantes, o bendito capitalismo que temos incrustado - .' i
na alma. Mas o povo está tranqüilo, acolheu a decisão", I

'
.

� 'I

disse o ministro da Infra-Estrutura, José David Cabello.

Hugo Chávez

impõe lei seca
durante a Páscoa

Medida busca
reduzir o número
de acidentes

A GVT informa que no dia 25/03/2007, da 00h57 às 07h 18, a

cidade de Jaraguá do Sul sofreu interrupção dos serviços devido
a obras na rede. A GVT tomou todas as medidas para
restabelecer prontamente o serviço e lamenta. os. inconvenientes

quepossatercausadQ.ao.$"s.�sclien�e;;",,, r�i4 "h'-'''lJ ,,:' '"',

CRíTICAS da UE A União Européia acusou os Estados Unidos'

e a Austrália de preledlcarern os esforços internacionais

de combate às mudanças climáticas. Disse que espera

que eles "cooperem" de forma mais afinada e que deixem

de lado a atitude negativa".

ACIDENTE na China Equipes de resgate encontraram os

corpos de cinco dos' seis operários soterrados após o

desmoronamento de um novo túnel do metrô de Pequim,
no acidente mais grave ocorrido nas obras da capital
chinesa para os Jogos Olímpicos de 2008.

3 iiu.a.ç.ão :

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/ SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que ALVARO VERBINEN FILHO, CI RG nO

486.308-9 SESP-SC, CPF nO 181.822.169-15, e sua esposa ELYIRA RAUX VERBINEN,
CI RG nO 1.583,323-2 SESP-SC, CPF nO 817.067.409-30, aposentados,brasileiros,
casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anteriorá vigência da Lei 6.515/
77,residentes e domiciliados na Rua José Picolli nO 627,nesta cidade, requereram com

base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas
Ruas 473-José PicoHi, 1183- Sem nome, 784-Clara SchreinerVerbinen, Rua 785-

Eugenio Picolli, Bairro Estrada Nova, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
certidão nO 201/2006, expedida em 20.1 0.2006, assinando como responsável técnico,
a engenheiro civil Elisane Maria Bender, CREA nO 36875-7, ART nO 3070245-1, O
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 38.815,46m2, sendo
constituído de 13 (treze) parcelas, A,U.E.P, sistema viário e remanescentes.

O prazo de impugnação porterceiros é de i 5 (quinze) dias, contados da
data da última publicação do presente edrtal, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, 1.683 - centro, Jaraguá do Sul/SC.

.J

Jaraguá do Sul, 29 de março de 2007
. .F: ;,/'.

A OFICIALA��!!!'!:�_t=y,-21-�_ "

-, .�

Situação: gIlILJ1r' j
RegistrodelmóveisdaComarcadeJaraguádoSul/SÇ

__ --MJL�I. ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de
-

:cf-:Jr==-=::=- Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que BERNARDO STRYCHALKI,
;li I �I CI RG nO 2/C- 439.236- SSP-SC, CPF nO 1 08.805.939-20, aposentado, casado com, )

:lU
ALVINA STRYCHALKI, CI RG nO 21C-3.231.789-SSP-SC, CPF nO 015.267.099-88,

"! pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior á vigência da Lei 6.515/77,
brasileiros, residentes e domiciliados na Rua 5-Preferto José Bauer s/no, Bairro Três ,

Rios do Sul, nesta cidade, requereram com base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o
REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado BERNARDO, situado na Rua 1151 -Três

Marias, Bairro Três Rios do Sul, perímetro urbane de Jaraguá do Sul/SC, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC. Conforme
Decreto nO 5.799/2006, expedido em 14.08.2006, assinando como responsável
técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA nO 36872-9, ART nO ' I

1911987-0. O loteamento é de caráterresidencial, possui a área total de 39.160, 16m2,
sendo constituído de 24 (vinte e quatro) lotes comercializáveis, A.U.PE., área verde,

'�

sistema viário e remanescentes. r;
,

EDITAL

O prazo de impugnação porterceiros é de 15 (quinze) dias, contados da
data da úrtima publicação do presente ednal, e deverá ser apresentada por escrito
perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro
da Fonseca, 1.683 - centro, Jaraguá do Sul/SC.

'

Jaraguá do Sul, 29 de março de 2007
AOFICIALA�� ;.�tNj:?�

, !
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publicidade@ocorreiodopovo.com.br

c

Par Franciene Fagundes

Completa idade nova hoje, Reniria da Husa. Quem deseja
muitas felicidades é o esposo, filhos 'e amigos da

Academia Top Life

Completa idade nova dia 8, Evandro L. Benthien.
FeliGidades é o que deseja a namorada Patrícia, os sogros

Rudolfo e Lurdes, e as cunhadas, Tatiane e Talita

Completam idade nova dia 5, o casal Ad'riano Junkes e

Luciane Dal Piaz. Parabéns!

Daniel Rodrigo de
Souza aniversariou
dia 21/3, Brunà
Silveira no dia 25 e

Mariana Meliody de
Souza no dia 30.

Felicitações dos
'familiares

Adriana Goetz com a cunhada Nilse que completou idade
nova no dia 24/3

publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

Embelezando a coluna Asta N. Bublitz. "Nunca é tarde
para ser feliz, busque sempre alcançar seus objetivos

para que um dia o seu sonho se realize"

� No dia 29, Paulo Roberto Jung comemorou aniversario.
Parabéns e felicidades é o que deseja a esposa Adelia e

os filhos Mayke e Drieli

' ..

:'lli%;':;; 7···

PAQ4BÉNSI
.
'

Edemir:,�,�tendorf
•

ú dia 2.

familiares,
Pturno da
à Malwee,

especla ...quem o ama

múito'Marlene

FELICIDADES
Adriane Alves Vieira
aniversariou dia 2 .

Felicidades dos pais.

FELICIDADES II
Aniversariou dia 2, Célia

Maestri. Parabéns!

Parabéns Vovó Verônica pela passagens do seu

aniversário de 80 anos no dia 20/3, é o que deseja toda a

família e em especial os membros mais novos desta
grande família, suas bisnetas Giovana, hafaela e Maria

Isabel e seu bisneto Gabriel

Para serem publica'das nessa coluna, as fotos deve"
s,er enviad

'

sexta�fejra pela rTl
E obrigato via em'àlta réso

Joice Carina Jung comemorou aniversario dia 30.
Parabéns de toda a família, em especial da filha Náthaly e

da afilhada Drlell

v

Adilson Portes Biz aniversariou dia 30/3. "Querido ... você
é a parte preciosa da nossa vida". Da esposa'Iere e dos ,J

r- filhosAndré 'é Nrêole. Pârdtfêhs! �'''') i' ,,; 'o

Parabéns a

Davidson Silva
Quadros que no

dia 4 completa 20
anos. É o que
deseja os pais,
Dílson e Sarita, os Ô

irmãos é amigos ·TI

Wanda e o noivo Eduardo comemorando o aniversário 11

dele hoje, dia 3. "Felicidades é o que deseja com muito ;8

amor a noiva Wanda"

Geny, Shirlei, Terli e Marco Antonio, prestigiando o

Conjunto Tchê Campeiro no último 24

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'�, O CORREIO DO POVO

n re O
I

O meio-monólogo,
� escrito porNelson
Rodrigues, em 1951, e

s adaptado pela trupe,
i inicialmente para os

� palcos da Sociedade
Cultura Artística de

�l Jaraguá do Sul, conta

��agmentos da vida de
2 Sônia. A personagem é

uma menina/mulher ele
� 15 anos, morta pelas'
costas com um punhal
enquanto tocava ao

g pianouma das obras
n mais famosas de
V Chopin, que também
dá nome à montagem.
Conforme o diretor

D Gílmar Moretti,
tl transportar a história
D do escritor para a

J linguagem multimídia

, usada nas peças do

g grupo não foi tarefa
fácil. Durante oito

� meses a atriz

[' M�rgareth Klein
I •

e�sa�ou texto, voz e

[ movimentos que

ficassem perceptíveis
tanto ao teatro quanto
ao vídeo. As duas
tétnicas" diferentes "

entre si, fazem parte
de�te mundo explorado
pelo GpoEx desde a

criação, em 200L, '

Nestes moldes, o grupo
já apresentou "Tempo

I, ,j ,

de Verão", "Maracatu
do Chico Rei" e
"Urbanícídades",
ambas avaliadas de

. ,maneira positiva pelos
expectadores.
Agora, o momento é de

parar, corrigir e somar
,

novas imagens à "Valsa
nº 6". No próximo mês,
quem ainda não viu a

peça ou quer assisti-la
de novo, pode se

preparar. Segundo
Moretti, o grupo volta'
a encena-la na Scar e,
ainda, planeja uma
mini-turnê por outras

cidades.
Além disso, a
montagem
"Casamento aberto,

1""-'-

',) .. »,
"

"

,.0_.

Espetáculo 'Valsa nO 6', de Nelson Rodrigues, '

mostra as duas facetas mais exploradas pelo '

GpoEx e surpreende. Monólogo traz ao 'palco, a':�'

harmonia entre projeções, movimentos e som.
;,

;

Sul datado emmeados' ,
"

"

de 1934. O tema é

segredo, porém,
Moretti adianta que
ele é resultado de
muitas incursões ao

arquivo do O Correio
do Povo e tem COmo

link uma "uma notícia
que parece bobinha,

,

. j:' .I,. ',.-

'.j," •
� ti

'J",

mas nem tanto" deve
retornar aos palcos até

o final deste ano.

Outra peça trabalhada
atualmente é "Ensaio
do Vazio". Enquanto
tudo isso acontece, o

diretor projeta outro
espetáculo, dessa vez
sobre um momento da
história de Jaraguá do

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

� CINEMA

jaraguá do Sul

CINE SHOPPING 1
300

(14h30, 16h50, 19h1 0, 21 h30-
Todos os dias)

,

CINE SHOPPING 2
A Pele

(14h30, 16h50, 19h1 0, 21 h30-
Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Motoqueiro Fantasma
(14h30, 16h50, 19h1 0, 21 h30-
Sab/Dom/Qua)
(16h50, 19h1 0, 21 h30 -

Sex/Seg!Ter/Qui)

Joinville

Cine Cidade 1
300

(147h, 16h20, 18h40, 21h
Todos os dias)
Cine Cidade 2
A Turma da Mônica - Uma
aventura no tempe
(15h�0 - Sex/Seg!Ter/Quij
(14h30 - Sab/Dom/Qua)
Motoqueiro Fantasma

(17h;1 0, 19h20, 21 h30
-Sex/Seg!Ter/Qui)

\ (16h30 - Sab/Dom/Qua)
300

(18h�0, 21 h - Sab/Dom/Qua)
Cine Mueller 1
300

(14h, 16h30, 19h1 0, 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)

Blumena.u

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
(15h� 5, 17h30, 19h45, 22h -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
Arthur e os Mínimoys (dub)
(14h30, 16h40 - Todos os dias)
Atirador

(19h1 0, 21 h40 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Deu a louca em Hollywood
(15h, 17h, 19h30 - Todos os

dias)
Notas sobre um escândalo

,

(21 h2Q - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
O último rei da Escócia
(14hJ 0, 19h15 - Todos os dias)
Pecados íntimos
(16h45, 21 h45 - Todos os dias)

� SERViÇOS

Treinamento
JARAGUÁ DO SUL
Serviços Serasa
Apàvi
19 êle abril

Teatro
JARAGUÁ DO SUL
Palco Giratório - "Aperitivos"
Scar
Amanhã, às 20 horas

Extra
extra@ocorreiodopovo,com,br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

.')J,
O CORREIO DO POVO

,
�l

• ANIVERSÁRIOS

Dc}putado sugere parque ecológico

Na edição semanal de 28 de fevereiro a 4 abril de 1987 o Correio do
Povo noticiava que o então deputado Raulino Rosskamp (PMDB -

Joinville) requereuo envio de mensagem ao Governador do Estado e ao

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, para que
fossem feitos estudos na intenção de criar o Parque Ecológico da Serra
do Mar, partindo da divisa do Estado e abrangendo o litoral norte e

nordeste de Santa Catarina. O parlamentar afirmou na época, "é chegado
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

Santa Irene
São Ricardo

\'i�1957
O estado de sítio e o toque de
recolher são impostos em todo o

Chile após vários dias de

it,disturbiôs.
.,

�1964
"Cuba decide abandonar o Fundo
o,Monetário Internacional (FMI).
;Jk "r\ "*"'"' ' ..

T
}1966

'. t'" •

O Luna 1 0, veículo espacial
soviéticos, entra em órbita em

torne da Lua·;;k'
.

"\':;-- ;-;;

>1994

Faltando menos de um mês para a inauguração, a Arena Jaraçaa foi clicada
pelo leitor Ademir Kruger.

• UTILIDADE PÚBLICABrasil e China firmam acordo

;.aeroespacial. �
.

�Diversão
Na quarta-feira, 4 de abril, o
Museu WEG oferece
diversas atividades para as

crianças em comemoração
a Páscoa. Horário de visita
das 9 às 11 h30 e das 13h30
às 16h30.

�Curso
O curso de extensão
"Matemática Financeira"
acontecerá nos dias 11,
12, 18, 19, 25 e 26 de
abril no Centro
Empresarial de Jaraguá
do Sul. O valor é de R$
340.

�Programa '

Dia 3 de abril, no Sesi de

Jaraguá do Sul, acontece
o "Programa de Inclusão
da Pessoa com

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

O ex-rnlnistrn da Economia da
Argentina, Domingo Cavallo, é

�reso ,e iqdiciado sob a

acusação de 'ê'ontrabando de
armas.

• PREVISÃO DO TEMPO

02/04
Everton Hornburg
Heloa Andreza Rublo
Sandro Wachholz
Marcia Demetrio

Etel,vina Dalri Busnardo
Marcos Bier
Ideraldo Reichert
Nelva Forlim
Marco Antonio Schwrkowski
Rogério Limberger
Vânia de. P.S. Schmitz
Silvio Voigt
Aryele F. Urbanski
Kethim Tecilla

Raquel de Medeiros
Dirceu C. Packer
Ana G. Floriano

-Cnistiana Nellmann
Antonio S. Ferreira
Sandro Wachrolz
Gilmar Horonuoso
�,iyío L�itempeJ.gh¥(
José Luiz Delat

,

Deborah Pereira Barros

Filipe Teixeira
Leia Cristina Krehnl<e Schneider
Andréia Urbanski
Marlene P. Sasse
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03/04
FMh Sipert
Mario Soares
Henrique Hornburg
Gab[iela Eduarda Bonatti

. Gean� Glatz .I%�
Gilberto Gadotti

'.'�'
.

lIárlo Holler
Luis Carlos Malon
Jurlini Lescowicz
�ieitôn Raul de Farias"
Eduardo Aryel Stinghen
Sandra S. de Souza
Marli Mathias

'Káfin M. Borchâ�dt
Michele Drews
Miriam Vieira

Éter Fenner
Çar10s Geuito de:cPliveira
.,9."j1 -,i

Béatriz Glatz
Filomena do Carmo Leal N I

�.J

Tempo instável em Santa Catarina

O sol aparece em boa parte do estado, mas
a partir da tarde as nuvens aumentam com

previsão de pancadas de chuva e trovoadas
devido a influência de mais umJi frente fria
no mar. No Planalto Norte e no Litoral Norte
pode chover também na madrugada.
Temperatura elevada.

> Jaraguá do Sul e Região

HOJE 0 QUARTA

MiN: 210 C MiN: 23° C
MÁX: 30° C MÁX: 300 C
Nublado Sol com pancadas de Chuvoso

chuva

SEXTA

MiN: 21° C
MÁX: 25° C
Chuvoso

QUINTA·
MiN: 21° C
MÁX 26° c

�LAGES
MiN: 17°/ MÁX: 26°

> Fases da Ilia

� Legendas

� é��:)�) (:), Q ""
Ensolaradc Pareialm8nte NL,blado �nstj_\!E;j Chuvoso Trovoada

nublado

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE

ci)
�JARAGUÁ
Dü,SUL

MíN: 21B\'7 MAX: 30'

..

sol
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.)1 CORREIO DO POVO
O

�
:1 NOVELAS

'itClóvis percebe que eles foram vistos por
1'Carola. Marcos impede Jurandir de

rrtomar a bebida envenenada. Zélia e

nRenato dizem a Teresa e Flávio que eles

Opoderão ver Rosa quando quiserem.
1fMarcos fica surpreso quando Carola

conta que Henrique e Clóvis são aliados.

J'Ruth diz a Henrique que ele vai fingir que
'descobriu que Paulita é um traidor.

£Marcos, Carola, Ester e Arnaldo vêem

!�Henrique entrando na fábrica de Clóvis e

"decidem entrar. Henrique diz que flagrou
lIrpaulito recebendo dinheiro de Clóvis.

E!v1arcos pede desculpas a Henrique.
·'fainha leva Gisele embora à força.
'!:Herculano mostra uma foto de Laura

'£para Juca, que confirma que é a moça
S�que conversa com ele. Sônia chora ao

'ver Marcos cercado de garotas na

il'estréia do programa "O Oráculo do
D Profeta".

'!iGui acusa Vanessa. Leila pede que
'i' Elizabeth ajude Lance. Maria beija a testa

,de Lance e pede que ele lute. Dorinha
10 conta para Maria que desistiu de viajar

"

com Lance. Arthur coloca cartazes com
,j a foto de Daiane próximo ao shopping.
'.� Vanessa entrega a Elizabeth o nome e o

. ;, endereço da pessoa que levou Daiane.
it Elizabeth se diverte ao ver Gui fazendo

'um apela pela televisão. Tanaka avisa

'I!: que Daiane foi éncontrada e que Gui está
1G sendo acusada de seqüestro do outro

;'ebê. Lance está com hem�rragi�
ii' Interna e volta para a sala de cirurgia. GUI
�; não encontra Daiane no educandário.
�II Maria sai correndo de uma sessão de
i� fotos e quase capota com o carro.

É: Cândido ouve a conversa entre Elizabeth
s

e Vanessa. Maria faz carinho em Lance e

": diz que o ama.

� GLOBO - 21 HI

�� Paraíso Tropical
n� Ana Luísa e Lucas vêem a exposição
V juntos. Taís diz que ganhou a jóia de
lih Hugo. Ana Lusa fica encabulada com a

"n investida de Lucas. Ana Luísa descobre

,Df que nem existe a feira de tecnologia que
n� Antenordisse que iria.Daniel demite Ivan,
s� para alívio de Olavo. Ana Luísa vai ao
ç; consultório do psicanalista Sílvio e chora.
'U. Lucena compra um apartamento para
Jf ugo e Taís. O motorista do táxi dá o

fL endereço de Taís para Daniel. Paula

o: encontra uma foto de Amélia na praia
O� com uma moça e uma de lsidoro com

!u um bebê. Gilda reconhece Copacabana.
q Paula se anima por estar mais próxima

�� de encontrar a família.

�
�

,J Luz do Sol
� RECORD - 19h15

DL Joaquim, Babá e Hildegard ficam

(,£ assustados com o delegado Fortuna,
:p que chega armado para sair com

fii Verônica. Ele promete uma noite

'nl inesquecível para Verônica, mas a leva

sq para um bar de pagode, entupido de

gente, com direito à cerveja servida em

.! copos de plástico. Ela atura contrafeita.

Em Saquarema, durante o jantar de Cleo

." e Marcelo, rola um clima romântico e ele

I, a convida para pernoitar numa

f,) romântica pousada à beira mar. Helô e

;j) Bernardo namoram no sofá ao lado do

',; avô dela, Inácio, que cochila, mas com

,ii um olho aberto para vigiar o casal.

�J
Vidas Opostas
Zaqueu resolve dar uns amassas em

Maria Lucia e na mulher do ministro.
Torres lembra que Jacson não quer que
eles se meterem com as mulheres.

Zaqueu não atende e diz que vai dar uns
tratos nas vadias e parte para beijar
Maria Lucia. Torres exige que ele pare e

dá um tiro num objeto, avisando que, a

", próxima bala, vai estourar a cabeça de

Zaqueu. Nogueira contrata uma

,o advogada, Irene, a quem conta que
" Neusa é louca e que ele sempre fora um

marido exemplar.
t. resumos são de responsabilidade das emissoras

r

� RECORD - 20h

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��ELlMINADA
Bruna deixou o BBB 7
neste domingo com 67%
dos votos. Após 83 dias

confinada, a taionense
saiu da casa feliz e já.
fazendo planos sobre
como gastar parte do

prêmio de R$ 30 mil, que
ganhou por ter ficado em

terceiro lugar. "Vou
investir esses R$ 30 mil

em mim. Quero

emagrecer e seguir
carreira de modelo.
Pretendo fazer uma

cirurgia, mas não posso
contar qual será", disse.

��ACABOU
Agora é oficial. Terminou
mesmo o namoro de

Grazielli Massafera e Allan
Passos. Os dois se

conheceram na casa do Big
Brother Brasil 5. Logo após
sua apresentação na

encenação da Paixão de

Cristo, em Nova Jerusalé ,

Grazi afirmou: "Sei que
estão comentando sob
minha separação. Esto
confusa porque não
envolve só a mim. Estou
muito triste, mas não
falar mais porque ele

está aqui, e não seria
certo" .

��"SIM"
E mais uma vez Ana Maria

Braga disse o 'sim'. A

apresentadora casou, no

sábado, 31, com o

empresário Marcelo Frisoni,
em meio a uma grande festa,
regada de gente famosa, em
São Paulo. A apresentadora
usou um lonqo branco

acetinado, assinado por
Walter Rodrigues, e preferiu
não optar pelo tradicional
vestido de noiva com cauda.
No domingo, dia 1 o, Ana
Maria completou 58 anos,

.

I
partindo para a sua lua-de-

mel, em Paris.

"Pâi1ico" com í:f ede
TV! yance neste �no,
ape�,�r de ai���'�,TVJ.

já tef demonslrádo
interesse em ren'ovar .

• SUDOKU

,8

6

SOBRE O SUDOKU
.

A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês, o que mostra exactamente

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

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

III HORÓSCOPO

7

2

4

5

• DIVIRTA-SE
História Antiga

Mande sua piada para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Vendo o boletim do neto com muitas notas vermelhas, o avô resolve

dar-lhe um tremendo de um sermão:
.

- No meu tempo, Zezinho, eu era o melhor aluno em História. Só tirava

nota.dez., .

- Tudo bem, VÔ, só que terti um negócio!
- Que negócio, Zezinho?
- No seu tempo havia 60 anos a menos de História para estudar, né?

Joãozinho, sempre ele, escreveu numa redação da escola: o gato não

"cabeu" no buraco. A protessora, de castigo, mandou-o escrever 20

vezes no quadro a palavra "coube".
Quando ele terminou, a professora contou as palavras e comentou:
- Mas você só escreveu "coube" 19 vezes, Joãozinho!
- É que a última já não "cabeu", professora!

Questão de Espaço

SOBRE O JOGO

É um jogo de
lógicamuito
simples e viciante.
O objetivo ê
pr8enCher um
quadrado 9x9 com

númerosfje 1 a 9,
sem repetir
números em cada
linha e cada coluna.
Também não se

pode repetir
números em cada

quadrado de 3x3.

Libra 23/9 a 22/10
A Lua passeia pelo seu signo e os ventos trazem

bons fluidos. Encontros, festas, convívio social,
agendas culturais ou um simples papo furado
com os amigos, o importante é a beleza da troca.
Sem esquecer de colocar aquela roupa bacana e

o perfume infalível, claro. Você precisa
comparecer, mas sempre em grande estilo, à
libriana.

Escorpião 23/10 a21/11
Você adora provocações, não é? Afiar seu
terrâozínho de vez em quandç pode ser

estimulante, mas, por ora, é melhor deixá-lo
guardado, antes que mire num espelho e o feitiço
volte para o feiticeiro. O clima está brando e o dia

pede amenidades. Se sentir suas águas mais

revoltas, sintonize com a atmosfera reinante: é

apenas uma brisa mais forte soprando.

Sagitário 22/11 a 21/12
Há muito mais do que você imagina no fim do
arco-íris. Como energia você tem de sobra,
afunde os pincéis nas tintas com toda a força e

liberte seus impulsos criativos. Colorir, festejar
a existência e ... Bem, não faltam motivos pra
celebrar. Contribua com a animação que está
no ar, Sagitarianos sabem curtir as coisas boas
da vida, não?

Capricórnio 22/2, a 21/1
Que tal dar uma atenção especial ao seu lado

espiritual, amigo caprica? Às vezes o pessoal
dos signos de Terra precisa se desligar das
questôes materiais e se ligar no outro lado ...

Aproveite o embalo para espantar velhos
fantasmas que andam atrapalhando a sua vida.
Entre em contato com a (sua) natureza, medite,
escute a voz do anjo.

Aquário21/1 a 1,8/2.
Chega de viajar só.pelo pensamento, frater
aquarlano. Vamos, taçã as malas.e se lance

naquele projeto incrível oú naquele seja lá o que
for em prol da humanidade, pegue carona com o

seu elemento Ar e curta o vento no rosto ... Você
é um. cidadão do mundo, da galáxia. Em qualquer
lugar que for, logo fará amizades. Em frente e ao

alto!

Peixes 19/2 a 19/3
. São muitas as ofertas no cardápio que agradam
seu paladar. Se as opções são fartas, melhor. Ah,
tanta variedade de alternativas lhe confunde?
Isso não é motivo para fugir da raia e devolver as

perguntas (que às vezes você mesmo se faz)
com respostas vagas. Lembre que entre casar ou

comprar uma bicicleta estão seus desejos,
necessidades ...

Áries 20/3 a 20/4
Fogo nos cascos, carneirinho, você está num

momento superprodutivo, cheio de

oportunidades e possibilidades. Claro que você
vai querer fazer tudo sozinho, produção
independente, mas nem tudo se realiza somente
com a sua visão criativa. Fazer e acontecer

junto ao coletivo (sim, pode ser coletivo de

dois) será muito mais produtivo e interessante.

Câncer 21/6 a 21/7
Animadinho? Então dê um jeito naqueles
incômodos afazeres que ficaram escondidos
embaixo do tapete na última faxina. Organize
suas prioridades e recicle o que não tem mais a

mesma importância. Tire o pó do passado,
reflita e olhe pra frente: nesse exato momento

há alguém precisando de suas doces palavras ...

Faça a nostalgia virar arte.

Touro 21/4 a20/5
Não dá pra ficar em casa esperando acontecer.
Você sabe como se amplia o diãmetro taurlno

quando fica muito tempo parado ... Desligue a

TV e se ligue na janela do mundo. Fazer O que
deve ser feito, não é nisso que estava pensando?
Lega, é tempo de realizar. Crie aquela
oportunidade tão desejada. Sonhe, mas bem
acordado!

Leão 22/7 a 22/8
Se você está tentando se aproximar de alguém,
mostre as.garrinhas. A Lua Cheia convida à ,

aproximação, inspira ao romantismo e outros
"ismos". Só não esqueça que nesta fase lunar

tudo se acentua, inclusive as diferenças entre as

pessoas. Se você estiver com as unhas muito

afiadas, pode causar arranhões. Que tal usar
umas luvinhas?

Gêmeos 21/5 a 20/6
Atenção, senhores passageiros: o ônibus
espacial vai zarpar. Apertem os cintos e

aproveitem o passeio. Hãn, quem vai conduzir o
tour pelas estrelas? Ora, quem?1 Você, Gêmeos,
que além de muito bem informado sobre tudo,
sabe fazer amizades como ninguém. A terça
feira está ai para isso: gente e mais gente está
na pauta do dia.

Virgem 23/8 a 22/9
Cnloque seu talento prático também nas

questôes afetivas. Signos de Terra são muito
hábeis nas coisas do mundo, nos assuntos

profissionais, materiais e outros que tais, mas,
muitas vezes, na hora do emocional entrar em

ação, falta mais autoconfiança. Abuse do seu

faro na busca da perfeição, primando pelo que

(e quem) faz o seu pulsar mais forte ...
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Por Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

PÁGINA INTEIfM

A partir de hoje a coluna

�ama�ote, pelo stiçêsso �onquistado em

apenas quatros meses: de circulacão,
ganha espaço maior, uma págin�
inteira, para que o leitor possa se de
deleitar,com mais informações, fotos
amplas, e uma diagramação moderna no
padrão Correio do Povo. Portanto,
sejam bem-vindos! A casa é sua.

LIVRE E SOLTO

Segundo os amigos de clube, o jipeiro Zeca

Maringá, depois de um casamento duradouro
com a minha amiga Sina Schultz, está livre e

solto mas literalmente à procura. Por isso, já
vem dando seus pulinhos. Tanto éverdade que
os fofoqueiros de plantão confirmam: mesmo
que o Zeca venha queimando um óleo

quarenta, devido a sua idade um pouco
avançada, as mulheres estão pegando senha
para conquistar o coração e os olhos verdes do

galã da Rua Domingos da Nova. Eu estico mas

não minto.

CENSO

SOLTEIRA COLOU GRAU
A produtora de eventos Amira Hijaz está mais
feliz que ganso novo na lagoa, e o motivo da
felicídade foi a notícia que ela recebeu
recentemente: Amira passou em primeiro luga
no município e região para o curso do IBGE
realizado em novembro. Ela vai ser uma das

responsáveis pelo famoso censo.

.

A sempre elegante fisioterapeuta
'-- RitaGrubba, uma das mulheres

, : da sociedade jaraguaense que
... \�.

\

sempre está à frente das ações
- sociais, não esconde mais de

ninguém: confirma que está
-, separada e não divide mais o

c
I ',',' mesmo teto com o ex-chefe de

.

I
gabinete da prefeitura de Jaraguá,

.

,Luis Antônio Grubba. Segundo
ela mesma, o casamento acabou,
'mas tudo numa boa.

Na última sexta-feira, a empresária Janice Eitel,
esposa do boa gente Fred Fabris (Ótica Safira),

.

colou grau no curso de Pedagogia em séries

iniciais e educação infantil. A cerimônia
aconteceu na Scar e o baile da formatura foi
realizado no aristocrático Clube Atlético

Baependi.

(4"1) 3370-4522

ARMANDINHO

Essa é pra agendar: no próximo dia 30 de abril,
numa segunda-feira, véspera de feriado, o
promoter Chico Piermann traz para mega
show na Combat o cantor do momento,
Armandinho. Boa pedida!

1-',.

O CORREIO DO POV

-='IWllltl/(j,lllfIIlM

:@ Safira'
(41) 3370-6845

E o meu abraço de hoje cheio de energias
positivas vai para a nossa querlda amiga
Rosane Porath, da Só Intima, que
recentemente foi agraciada com o prêmio
Podhium de melhor loja de moda íntima.

o pente fino feito pela Polícia Federal na última
sexta-feira, em Jaraguá, não conseguiu fazer
uma limpeza geral. Segundo alguns línguas de
veludo, teve gente que se safou escondendo
montanhas de dólares em cofres subterrâneos ,

sótãos e fundos falsos.

Será bem no sábado de Páscoa que o Bali Hai
Summer Club, em Piçarras, Porto Belo e

Garopaba, promovem festa daquelas para
despedida do verão 2006/2007.

'

HÓJe à noite, o empresário Flávio Murilo Veira
pilota, cozinha e prepara para os amigos, no 7°
Divisão, linguado e namorado com todos os

acompanhamentos.

Amanhã, mais conhecido como quarta-feira,
às 19h 30min, a rapaziada da imprensa
promove entre si, no society da Karlache, a
tradicional "baba" da semana.

o meu amigo e boa praça, diretor do grupo WEG
Jaime Richert, é uma figura prestigiadíssima
sempre que pinta numa mesa de bar. Domingo
de manhã, seu lugar preferido é o Meu Boteco.

1
\.
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