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Peixe no cardá io
ENCONTRO'

'

Bernardo nega
acordo de anistia

a controladores
O ministro do

Planejamento, Paulo
Bernardo, garantiu que

. uma possível anistia aos

controladores de vôo

"jamais foi cogitada" e que

o governo não negocia
com a faca no pescoço".
83

MOSAICO

Leônidas Nora

nega saída do

governo de JS • 3

Católicos mantem tradição milenar durante a semana santa
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Os supermercados e peixarias já sentem os
•

reflexos da abstinência de carne vermelha na

Sexta-Feira Santa. Alguns estabelecimentos
estão vendendo cerca de 50% carne de peixe
em relação à semana passada.

Cassuli Advogados Associados
OAB I se .3<)7/')1)

(47) 337.1 7511
Advocacia Empresarial

-
,

CONVENCAO .

•
t

Tomelin assume

presidência do P �

de Guaramirim

Ex-secretário de Finanças
do governo Mário Sérgio
Peixer (PFL). assume o

comando do PP de
Guaramirim e diz que o

partido não pretende abrir
mão da cabeça de chapa e 1.

2008. Tomelin não descart

aliança com outras siglas,
mas reafirma

"compromisso" com o PFL,
que deve indicar o vice.
113
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LINHA DE FUNDO .

Malwee estréia

hoje contra o

Toyota Angola
O goleiro Tiago acredita

que o maior desafio na

primeira fase será o

Sporting, de Portugal. O
jogo de hoje será às Uh,
com transmíssão. da Rádio

Jaraguá.
• 7

MíNIMA MÁXIMA

, ,., , ,

Sol com muitas nuvens.

Pancadas de chuva à tarde
e à noite.
86
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Pauta da indústria
,

O CORREIO DO POVO'II

Diretor: Francisco AlvesInfelizmente, apenas sete

dos dezesseis deputados fede
rais e um dos três senadores

OGU/06 para investimentos
em infra-estrutura de tran

sportes no Estado de Santa

Catarina;
- prorrogação da CPMF;
- compensação de créditos

tributários federais;
- redução do intervalo

intrajornada;
- Zonas de Processamento

de Exportação (ZPEs);
- cumprimento das pro

postas contidas no documento

"Eleições 2006 - Compromisso
com o Desenvolvimento e

Fortalecimento da Indústria
Catarinense", apresentado
pela Fiesc aos candidatos, no
ano passado, com objetivo de
promover o desenvolvimento
de Santa Catarina.

PC)! último, é justo destacar
os parlamentares que compa-

,

receram: deputados'Odacir
Zonta, Acélio Casagrande,
Angela Amin, Carlita Merss,
Celso Maldaner, Edinho Bez
e Valdir Colatto. E o senador

Telefone: 47 3055-0019
PlantA0 RedaçAo: 8835-1826 - PlantA0 comerciai: 8835-1872
E-malls:redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal19
Centro - Jaraguá do Sul - SCda bancada catarinense com

pareceram ao importante
encontro realizado entre

empresários e pàrlamentares
na Fiesc, em Florianópolis, no
final da semana passado. Na
pauta, as reivindicações pri
oritárias da Indústria Catari

nense, que este Jornal apóia"1
in "tatum, destacando os

segâintes pontos:
"iproposta de Emenda

Constitucional nQ 012/07, do
Senador Renan Calheiros,
que institui regime especial de
pagamento de precatórios
pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios;

- lei complementar nQ 123,
de 22.12.06, que institui o
Estatuto Nacional da Micro

ennpresa e da Empresa de Pe

queno Porte (chamada Super
Simples);

-Iei nQ 10.593, de
1Q.12.2002, que dispõe sobre

Apoiamosa
regulamentação da

proteção e do uso dos
campos nativos que está
sendo discutida no

Conama"

• DOS BlOGS
l!iJ�1NASSIF IUh1jMENDONÇA

Comissão do
Apagão Aéreo
Depois de tudo o que ocorreu
desde sexta-feira, pouca gente
no Palácio do Planalto e na

base aliada ainda acredita na

possibilidade de mandar
definitivamente para o arquivo
o pedido de instalação da CPI
para investigar a aeronáutica
civil brasileira. Ou o governo e

a oposição entram num acordo i
para a montagem da CPI o
mais rápido possível, ou ela
será instalada por ordem do
Supremo. No primeiro caso,
um acordo, que já está no

horizonte, permitiria de uma
certa forma circunscrever as

investigações, evitar excessos,
evitar que ela vire um

palanque. A oposição cederia
um pouco e o governo cederia
um pouco. No segundo caso,
a tendência, até o STF se

pronunciar, seria de uma
�:;

radicalização de posições sem q
retorno posterior. As
investigações seriam
ampliadas além do que o

governo gostaria.

Internet e
literatura
Não resta dúvida de que a

internet pode ajudar a
literatura, tanto em sua

recepção como em sua

produção. Mas, para que essa

ajuda seja cada vez maior,
convém evitar algumas falsas
questões, a começar pela
idéia de que a impressão em

papel é uma tecnologia
condenada à obsolescência.
Como um dia se acreditou que
o livro traria a libertação do ser

humano e a possibilidade do
conhecimento pleno - drama
que está no núcleo da versão
de Goethe para a lenda
medieval de Fausto -, é

importante não se render às
promessas semi-religiosas da
rede mundial para a comunhão
dos povos e a distribuição do
saber. A crença nos poderes
virtuais, às vezes, parece ter
gerado uma nova ideologia,
um novo "ismo", que se

poderia batizar de virtualismo,
tão nocivo quanto qualquer
utopia.

Exportando
capitais
A decisão da Comissão de
Valores Mobiliários de permitir
a fundos multimercados
investir no exterior é mais uma
demonstração da falta de
visão estratégica do governo.
Uma decisão que envolve
interesses nacionais mexe

com a poupança doméstica de
um país carente de
investimentos, acaba sendo
delegada ao terceiro escalão.
Durante doze anos o país abriu
sua conta capital, com tódas
as contra-indicações,
praticando as mais altas taxás
de juros do planeta. Agora, que
está claro que o país possui
um volume considerável de
poupança interna. Quando as

taxas de juros começam a

estimular a transição desses
recursos do mercado de renda
fixa para o de investimentos,
aparece essa decisão que, na
prática, sanciona a exportação
de capitais - para um país que
necessita de capitais de
investimento.

a reestruturação da carreira
auditoria da Receita Federal
- ARF, e sobre a organização,
da carreira auditoria-fiscal da
Previdência Soci'al e da
carreira auditoria-fiscal do
trabalho, e dá outras provi
dências - veto presidencial à
emenda 3 ao então PL 6272/
06 (Super Receita);

-proposta de regulamen
tação da proteção e do uso

dos campos nativos que está

sendo discutida no Conama;
- unidades de Conservação

Ambiental;
- liberação de recursos do

Orçamento Geral da União -

)

Neuto de Conto.

• ENTRE ASPAS

" Não somos nem situação, não participamos do governo, e nem oposição.
Teríamos inúmeras coisas para questionar, por conta de má gestão, mas não
estamos fazendo porque o vereador não acata as decisões do partido. Isso
desestimula".

'

Valdir Bordin, presidente interino do agora Partido Democrata, referindo-sé a José Osório de
Ávila, o Zé da Farmácia, único vereador da sigla na Câmara de Jaraquá do Sul.

"Não existe política de ministro, existe política de governo. Boas ou más, as políticas
são de governo".

.

DLuiz Inácio Lula da Silva, presidente, segundo o mhísíro da Secretaria de Comunicaçao Social do governo,
Franklin Martins.

,)

�bIDg.estadao.com.br/bIOg/josema'CIO� lulsnassll.bllg.lg.CDm.br� blog.esladao.com.br/blog/plza

• CARTA DO LEITOR• PONTO DE VISTA
.Jéssica Campestrini
estudante 2° ano do Ensino
Médio

.Célia Gascho Cassuli
advogada na Cassuli
Advogados Associados, Educação, prioridade básica

do govefno estadual?
Processo administrativo depósito
previo . inconstitucionalidade f)

nunca ouvi o nome dessa
escola?

_

A educação no estado tem
muito o que melhorar, e a

intenção do governo de
uniformizar todos os alunos,
pode até ter sido louvávelmas
não é de uniformização que a

educação precisa agora, o

governo deveria se preocupar
primeiro em acabar as obras nas
escolas,muitos alunos não tem
aulas por falta de condições
mínimas de estudo nos locais

inapropriados.
Esse programa do governo

de uniforme para as escolas,
não passou de uma "esperta"
forma de mostrar "serviço"
quando se trata educação. A
educação é/era umas das

prioridades do governo Luiz

Henrique, estranho, por que ,

quando se fala em educação,
trata-se de ensino fundamental
à superior, e ai que entra a

questão estranha, cadê as

universidades estaduais de
Santa Catarina? Sim, temos a

I
"

UDESC, mas para um governo
que coloca educação como

prioridade básica é meio,
)

contraditório não se ouvir falar
em mais universidades
estaduais.

E então com vagas tão

concorridas para as

universidades públicas, ou eu

me mato em estudar pra tentar

passar em um vestibular pra
uma pública, ou então me

mato em trabalhar pra pagar
uma particular. "Isso é mais
uma obra da descentralização",

Lá vem o governo estadual
com as- ridículas propostas de
uniforme para todos, descen
tralização, e todo aquele bláblá
blá.

No ano passado (ano de

eleição), O candidato, e então
governador do estado, Luiz
Henrique da Silveira, fez sua

campanha política basica
mente em cima da questão da

educação. Eu vi muitas vezes

nas campanhas que passavam
no horário político, escolas
onde todos os alunos rece

beram uniforme, tênis, cader
has e todos os materiais que o

governo, no seu então plano de
"educação" disse que man

daria, pois bem, eu gostaria de
saber que escola é essa? Cadê
a escola exemplo? Por que

bilitados de submeter seus

pleitos .ao segundo grau de

jurisdição administrativa.
A partir dessa data, embora

ainda não tenha sido publi
cado o decreto senatorial sus

pendendo a exigibilidade dos

depósitos e arrolamentos, os

contribuintes que pretende
rem interpor recursos adminis
trativos não precisam, e nem
devem, mais oferecer' tais
garantias. A recusa do órgão
fazendário em receber o

recurso, autoriza o contri

buinte a buscar uma ordem

judicial, que por certo lhe será
deferida. Os contribuintes
que tiverem realizado depósi
tos ou arrolamentos e seus

processos estiverem em trami

tação, podem pretender, in
clusive, a devolução dos recur
sos ou levantamento do ônus
pendente sobre seus bens.

Pela decisão, ainda não

publicada, mas já disponível
no sistema eletrônico do STF,
ficou assegurada a inconsti
tucionalidade do § 2Q do art.

33, doDecreto 70.235/72, com
redação dada pelo art. 32 da
Lei 10.522/2002, originária da
MP 1.863-51/99.

Ao mesmo tempo em que
afastou o tal "depósito prévio",
considerou igualmente in

constitucionalo "arrolamento
de bens". Entendeu a Supre
ma Corte que a imposição de

condições que implicam na

indisponibilidade de bens ou

recursos, fere o princípio
constitucional da ampla
defesa, bem como a isonomia
entre contribuintes, na medi
da em que os mais abonados
podem cumprir as exigências,
enquanto os que possuem
menos'recursos ficam ímpossi-

.De longa data, os contri
buintes vêm discutindo a

exigência de realizar o depó
sito prévio e o arrolamento de
bens, previstos em leis diversas
e no Decreto 70.235, como
condição de admissibilidade
dos recursos interpostos nos

Processos Administrativos,
para serem apreciados pelo
Conselho Federal de Contri
buintes.

,
No último dia 28 de março,

o Supremo Tribunal Federal
finalmente apreciou a ma

téria, tanto em sede de Recur
so Extraordinário (cujo resul
tado atinge apenas as partes
do processo) como através de
uma Ação Direta de Inconsti
tucionalidade, que tem o

condão de suspen-der a

exigência a todos os contrí
buintes sujeitos àquela exi

gência.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1 ,680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@çcorreiodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
Postal19, E obrigatório informar nome completo, pr.oflssão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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ISPUTA MUNICIPAL: ELEiÇÃO DA NOVA EXECUTIVA CULMINA COM INíCIO DAS ARTICULAÇÕES

Novo presidente do PP reafirma

compromisso com PD para 2008
�Jair Tomelin diz que

I, PP não se alia a outros
o� partidos sem antes
� consultar "parceiros"

"

CAROLINA TOMASELLI
:� GUARAMIRIM

"Nosso compromisso é

com o PFL (PD). Para
I I negociar qualquer aliança, o
1

PP tem obrigação de pri
ri meiro conversar com o PFL

para ver se há esta possi
bilidade, já que eles são

[ nossos' parceiros de duas

eleições". Quem afirma é o

I novo presidente do PP de

;. Guaramirim, Jair Tomelin,
\ em torno das conjecturas

. sobre as alianças que po

J derão ser firmadas em 2008.

Depois de passar oito anos
com o cargo de vice-prefeito

f) dos agora Democratas, o PP

'I não pretende abrir mão da

cabeça de �hapa pa disp��§l ,

u do ano que vem ..
Para isto,

.

:J espera co�tar corn' �. apoio do
•

PD, que já foi afirmado e

reafirmado pelos seus prin
cipais líderes. "O próximo
candidato a prefeito será do

T PP. O PFL vai honrar isso.

• Vamos indicar o candidato a

CAROLINA TOMAZELLI/OCP

1
Jair diz que PP tem obrigação de consultar "parceiros" de duas eleições

vice", afirmou o prefeito
Mário Sérgio Peixer durante
encontro do partido no fim
do ano passado.

O pré-candidato do PP a

prefeito é o atual vice, José
Joaquim Fernandes, o Zezi

nho, que, segundo Tomelin,
conta com a preferência da
maioria dos progressistas.
"Lógico que lá na frente

podem surgir outros nomes,

mas temos compromisso com

ele", s'alie�tou o presidente,
que considera natural o sur

gimento de outros pré-can
didatos como o vereador Luiz
Antônio Chiodini, que
manifestou publicamente seu

desejo de disputar a Pre-

feitu�a.
"É natural que surjam

novas lideranças, como

Chiodini, o vereador mais

votado na história do

município, um patrimônio do

partido. Se ele tem preten

sões, o PP terá condições de
definir se vai ser Chiodini ou

Zezinho", ponderou Tomelin
que nega, neste momento,

uma possível aliança com o

PT do vereador Evaldo

Junckes, que foi eleito

presidente da Câmara com

voto dos quatro vereadores
da bancada do pp.

"N ão tem nada de

concreto, nada formal",
garantiu o presidente, infor-

Sai, não sai
Correu pelos bastidores que

o coordenador político do

governo, LeônidasNora, pediu
o boné. Fontes ligadas à

administração juramporDeus

que a carta de demissão foi

entregue ontem ao prefeito
Moacir Bertoldi (PR) .

Nora, presidente PR em

Jaraguá do Sul, negou

veementemente a informação,
classificando-a de fofoca,
lembrando de outras sobre

desavenças commembros do

governo.

Pasmem
Com extensão aproximada

de dez quilômetros, a Lauro
Zimmermann, que começa
no Bairro Avaí, é a principal'
rua de acesso ao

Guamiranga, onde mora o

ex-prefeito José de Aguiar.
Durante-o mandato, entre
1983 e 1988, o então prefeito
pavimentou apenas um

pequeno trecho, que

compreende a casa dele.

Atribuição
Vereador Marcos Mannes

(PSDB) rebateu declaração de
morador do Guaramiranga
que, em reportagempublicada
ontem, no Correio do Povo,
atribuiu também à Câmara a

responsabilidade pela falta de

pavimentação na Rua Lauro

Zimmermann. Lembrou que

apresentou indicação à

Prefeitura solicitando a

pavimentação da rua que,

concorda, está abandonada,
"assim como todo o

Guaramiranga" .

Atrasado
Ex-deputado Dionei da

Silva (PT) disse que nunca se

posicionou contra aliança com
o PR do prefeito Moacir

Bertoldi e com o PP. "Quem
decide é a direção. O PT

descarta coligação com o

PSDB e Democratas. No

momento certo saberá tomar

a melhor decisão para a

aliança, com base num projeto
para a cidade", disse.

mando que a nova execu

tiva, eleita por aclamação na
semana passada, ainda este

mês vai elaborar o plano de
trabalho com foco em :W08.

"O trabalho principal desta
gestão vai ser fortalecer o

partido para as eleições,
pensando em candidaturas a

vereador e na disputa
majoritária", salientou o novo
presidente.
O PP na região
Em Jaragua do Sul, a

convenção do PP para
escolha dos 45 integrarftes
do diretório foi realizada no
último sábado, mas a eleição
da executiva acontece hoje'
à noite, e a posse, na semana

que vem.O atual presidente,
vereador Dieter Janssen, é

candidato à reeleição. O
diretório de Schroeder

realizou a eleição no último
.

dia 24, quando foi eleita a

chapa de consenso liderada

par Leonor Jacobi, que
substitui Harildo Konell. Já
em Massaranduba, Odenir
Deretti foi reconduzido para
a presidência da sigla nos

próximos dois anos. O
diretório de Corupá ainda
não realizou a convegiçâo,
que acontece este mês, em
data a ser definida.

Justificativa
Overeador PedroGarcia

(PMDB) justificou a ida à

sede do Ministério do

.
Trabalho, em Florianó

polis, para reivindicar
melhorias na agência
local, afirmando que
Jaraguá do Sul merece
uma delegacia do Trabalho
no nível da capacidade
industrial do município.

Feriadão
Os vereadores de Jaraguá

do Sul decidiram antecipar
a sessãoordinária de amanhã,
quinta-feira, no horário

regimental das 19h15, para
hoje às 18 horas. O motivo

é o feriado de sexta-feira
santa. Sem compromissos na
noite de quinta, podem fazer
um feriadão a partir de
amanhã.

O CORREIO DO POVO

s

Aprovado projeto doI
'Jovem Parlamentar' -

GUARAMIRIM

Em votação única, foi

aprovado por unanimidade,
na sessão de segunda-feira,
projeto de decreto legisla
tivo que institui o Programa
Jovem Parlamentar no

município. De autoria do

presidente da Casa, Evaldo
Junckes (PT) e assinado

por todos os membros da
Mesa Diretora, a proposta
é semelhante ao Programa
Vereador Mirim, com o

objetivo de que os alunos

compreendam o papel do
vereador.
A diferença é o público

alvo, já que o Jovem
Parlamentar abrange os

estudantes de oitava série e

do ensino médio que
t�nham até 18 anos. O

programa vai proporcionar
a circulação de informações
nas escolas sobre projetos,'
leis e atividades gerais da

Câmara. A exemplo dos
vereadores mirins, os jovens
poderão discutir os proble
mas da cidade e apresentar

sugestões ao Executivo.

O presidente da Câmara
acredita que a iniciativa,

pioneira na microrregião,
deverá até resultar no

ingresso dos jovens na

política já no ano que vem,

, com o lançamento de

Junckes quer mais jovens na política
. ,,', !'JOJ

candidaturas a vereador. E
'J

fiSC

nosso dever fazer com que
':lUp

os jovens criem gosto pela '

. ,gBq
política, e possam adquirir,3fsq
conhecimento e expe-,b:')q
nencia. Comecei a faze.

política com 37 anos. Se eli eb

tivesse a oportunidade qUe81d
estes jovens vão ter, hoje eulffiS
estaria no Ccngresso'=P
Nacional", brincou JunJrri2
ckes.

o

O assessor de imprensa
l. - I

da Câmara e coordenador"""""
do programa, Ilton Piram, 12
informou que a partir da

próxima semana vai visita�
as escolas para informar�
sobre a implantação dôl)
Jovem, Parlamentar e

convidar os estudantes a

participar. As inscrições
poderão ser feitas n�.1 li

secretaria das escolas. A'V1
eleição deverá aconteceflF2
em maio e o mandato sed;hd
de um ano. (CT)

,1[.'-1

CÉSAR JUNKES/OCP

Benesse
ACâmara de Guaramirim

aprovou proposta do prefeito
Mário Sérgio Peixer (DEM)
que repassa R$ 2 mil ao
Veteranos FutebolClube.
Amensagemnão especifica

a razão. do benefício nem o

destino do dinheiro público.
Sabe-se apenas que a

entidade é integrada por

políticos e empresários.

Visita·
Duas turmas da quarta série do ensino fundamental da

Escola Municipal Jonas Alves de Souza, totalizando maf�q
de 40 alunos, na faixa etária dos 9 anos, visitaram na

manhã de ontem a Câmara de Jaraguá do Sul. �'!q
A visita teve como objetivo conhecer a Casa de Leis,

entender um pouco o processo legislativo e os trabalhos
dos vereadores, que têm reflexos diretos na vida dáI;d

população. :,llx5

Matemática

(1112

md

As inscrições para a segunda edição da Olimpíadtf :')

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, abertas n'�:J;)
última segunda-feira, 2, encerram-se no dia 18 de maió_Ob
Podem se inscrever todos os alunos de 5ª a 8ª séries e d<rq
ensino médio. ."IRq

A olimpíada é dividida em três níveis, de acordo com b'J
grau de escolaridade: 5ª ou 6ª série (6º ou 7º ano) e 7ª o�úíJd
8ª série (8º ou 9º ano), do ensino fundamental, alunos db

. /. � o
ensmo médio. '.

'"1

A inscrição deve ser feita no endereço: www.obmep.org.bii'{'
;1151

Reviravolta
,!:I.f)1

o STJ (Superior Tribunal de Justiça) cassou a liminar qu.e_l:lU)

permitia o exercício da função de jornalista sem a formaç�q'fJ
específica, pondo fim ao registro precário dado a um médico

:;11:)
do interior de São Paulo.
O tribunal decidiu que para o exercício do jornalismo fé»)

necessária a apresentação de diploma de nível superior e!S�
comunicação social, com habilitação em jornalismo. ,

OJg
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DÉFICIT: ESTAGIÁRIOS E POLICIAIS CIVIS SE DESDOBRAM NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO

I
KELLY ERDMANN

I ,

JA�GUA DO SUL
!
,

Faltam funcionários na
·

Delegacia Regional de
.

PoÍícia Civil, instalada em
.. I

[aràguá do Sul. Para discutir
o assunto e tentar encontrar

unta forma de resolver o

.problema, vereadores e

· representantes de Centros
·
de ;Formação de Condutores

·

se Jeuniram, ontem, com a
. f'

'delegada Jurema Wulf e o

secretário de Desenvol

vimento, Ivo Schmitd Filho .

.. NQ total, são sete profissi
onais divididos em oito
setores. O auxílio vem de
estagiários que recebem
bolsa de estudos de R$ 170
por meio-período de expe
diente. Atualmente, 80%
deles tiveram a cargà'hbrárla�'

.

ampliada e o pagamenro sai

do bolso da delegada. "Não
.quero polemizar esta situa

ção, mas, sei também que
.'

para o trabalho render é
. - "

preciso remuneraçao , co-

Reunião teve a presença da delegada, policiais civis, vereadores e representantes de Centros de Formação
mentouJurema.

.

Além disso, ainda existem

reclamações a respeito do
número de delegados exis

tentes na 15ª Região
(Jaraguá do Sul, Guarami
rim, Schroeder, Massaran-

• "".;
. .r

duba � Corupá). "Somos em
três para cinco delegacias
municipais e uma regional.
Isto é humanamente impos
sível", afirmou ela, lembran
do que seria necessário, pelo
menos, o dobro de pessoal

nesta função. Os órgãos
citados são responsáveis pelo
atendimento a algo em torno

de 210 mil habitantes.
Conforme Ivo Schmitd Filho,
do Desenvolvimento Regio
nal, a solicitação vai ser

repassada ao secretário de

Segurança Pública e Defesa do

Cidadão, Ronaldo Bene-det.
Para isto ocorrer, é preciso ter

a confirmação do pedido de

agendamento de horário; por
enqueíito não divulgado.

"Estamos esperando a resposta,
mas, a reunião deve ser

realizada em abril", explicou
Schmitd.
Ele adianta que a contratação
de efetivos pode demorarmais
um pouco porque estes

policiais são obrigados a passar
pela academia civil. Em con

trapartida, há a possibilidade
de ampliar o número de

estagiários, estes incumbidos
de auxiliar no "desinchaço" do
setor administrativo.

O CORREIO DO POVO·

ATIVO

2006 2005
1

CIRCULANTE 106.454.01 22.915,75
Caixa e Bancos 106.454,01 22.915,75 �I

PERMANENTE
IMOBILIZADO LIQUIDO
Construções em Andamento

Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensilios
Veículos

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO
Patrimonio Social

TOTAL DO PASSIVO

450.226.76
450.226,76
301.772,63
27.886,33
61.613,92
58.953,88

556.680.77

556.680.77

382.192,61
382.192,61
243.145,00 )

18.479,81 K

61.613,92 )

58.953,88

405.108,36
u

li

J

v
'

.

é.

405.108136 � (

405.108,36 3)

556.680.77 405.108136 1
G

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DQS
EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

RECEITA OPERACIONAL
lÍQllIDA
Mensalidades Recebidas

Doações, Promoções e Repasses
Convenios
Outras Receitas

APAE - ASSOe,PAIS E AMIGOS DOS
EXEPCIONAIS DE GUARAMIRIM

Lideranças discutem problema :::::�::::�:::I:�DOS
i EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE

de falta de pessoal em delegacia
DEZEMBRO

. .

.

CESAH�UNKES!OCP I
NQmero de delegados
e funcionários efetivos

precísa ter acréscimo
de 100%, diz Jurema

Operação Semana Santa Casa da Cultura bate
começa nesla madrugada recorde de inscritos.

PIERO RAGAZZI/OCP

REGIÃO
,

'Começa na madrugada
desta quinta-feira, 5, a

· Operação Semana Santa da
Polícia Rodoviária Federal.

.. '

Ela se estende até o domingo,
.8, Na regiãoNorte do Estado,
a" .meta é intensificar a

fiscalização nos trechos das
principais BR' s a fim de coibir
abusos por parte dosmotoristas

.' e, assim, evitar acidentes de
. trânsito.

De acordo com o chefe da
·

3ª Delegacia da PRF, em

Joinville, Arisfeu Fernandes,
além do policiamento extra, o
'radar fotográfico da PRF
também volta a ser utilizado,
a exemplo do que ocorreu no
final de ano, O foco da
operação fica na BR-1 O 1 e

.' quem transitar por ela precisa
· de atenção redobrada para
não receber multas em casa

dias depois. A velocidade
máxima permitida na rodovia
é de 100 km/h.
DICAS Segundo

Fernandes, omovimento mais
intenso do feriado estendido
deve ser registrado na tarde
de quinta-feira e ao longo de
toda a sexta-feira, O mesmo

ocorre após o meio-dia de

domingo, mas, no sentido de
retorno (litoral-interior).

O delegado lembra ainda

que osmotoristas devemevitar

o consumo de bebidas
alcoólicas e orientar os

ocupantes do veículo a usar o

cinto de segurança. Outra dica
é não abusar na velocidade.
No ano passado, a Operação
Semana Santa registrou 25
acidentes na região Norte de
Santa Catarina, Dez pessoas
tiveram ferimentos leves e

outras três graves. Nenhuma
morreu. (KE)

GUARAMIRIM

O número de inscritos para
participar dos cursos organi
zadas na Casa da Cultura
Paulino João de Bem

surpreendeu a responsável pelo
local, Patrícia Dias. Segundo
ela, no ano passado eram 300
alunos e, hoje, são cerca de 450,

Por causa desta procura
crescente, a opção foi limitar
as vagas a partir de 2007:
"Temos algumas oficinas já
lotadas e outras com poucos
lugares", Os cadastros devem
ser feitos até o dia 30 deste
mês e envolvem crianças,
jovens e adultos. Este ano, os

cursos disponíveis são: dança,
teatro, violão, pintura,
capoeira, crochê e musica

lização. Vale lembrar que não
é cobrada mensalidade dos
inscritos.

EXPOSIÇÕES - A

primeira mostra programada
para ocupar o hall de entrada
da Casa da Cultura ocorre

"

I

CESAR JUNKES/OCP

nos meses de junho e julho
próximos e vai ser de um

artista plástico de Massan
duba. Quem tiver interesse de

seguir o exemplo dele e expor
trabalhos artísticos no local
pode entrar em contato com

a chefe de Cultura de
Guaramirim, Patrícia Dias,
pelo telefone 3373-4269. O
ideal é fazer o aviso, pelo
menos, com um mês de
antecedência. (KE)

{o} DESPESAS OPERACIONAIS 281.439,08 274.718164
Salários e Encargos 192.819,63 181.749,19·
Materiais Diversos 5.578,07 4.303,92
Material de Higiene e Limpeza 2.899,94 5.410,05
Material de Expediente 4.327,01 3,499,00 \

Serviços de Manutenção 3.423,83 6,154,12 }

Despesas de Comunicações 5.499,95 5.872,36
Manutenção de Veículos 25.282,17 27.951,06
Cursos Diversos .1.178,00 1.104,00
Eventos Diversos 2,237,15 1.420,15 TJ

Despesas Bancárias 1.082,99 629,93 in

Outras Despesas 37,110.34 36.624.86 �

151.572.41 9.093165 ;jJ

H DESPESAS OPERACIONAIS
Salários e Encargos
Materiais Diversos
Material de Higiene e Limpeza
Material de Expediente
Serviços de Manutenção
Despesas de Comunicações
Manutenção de Veículos
Cursos Diversos
Eventos Diversos
Despesas Bancárias
Outras Despesas

2006
433.011.49

74.681,49
176.692,11
151.877,49
29.760,40

281.439108
192.819,63
5.578,07
2.899,94
4:327,01
3.423,83
5.499,95
25.282,17
1.178,00
2.237,15
1,082,99

37.110,34

RESULTADO DO EXERClclO (SUPERÁVIT)

2005
283.812129

59.530iJ1R
76.463,98
132.337,07
15.481,11

274.718164
181.749,19
4.303,92
5.410,05
3.499,00
6.154,12
5.872,36

27,951,06 n

1.104,00
1.420,15
629,93

36,624.86

1 2

GURAMIRIM, SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2006 ) �

IJO
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i12.!
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ANGELO DA SILVA
Presidente da APAE

ADEMIRORSI
Técnico em ContabHidade
CRC-SC:11.197/0-0
CPF: 379.196.799-15
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XTA-FEIRA SANTA: CATÓLICOS EVITAM CARNE VERMELHA PARA SEGUIR A TRADiÇÃO

Procura por carne de peixe cresce cerca de ��I::�;;",
"::,,, '.:':", ,/ \,/;:,'PIERQ,,'RAGAZZI/ÓQP//,;_':'

'

e o linguado a R$ 32,99 o

" ",

"';'"
y, ,,", :'�:�t',

quilo. O gerente da unidade

na Rua Reinaldo Rau,
Joaquim João Brígida, afirma

I S mais procurados
0ão a sardinha e o

té de'pescada, por
11erem mais baratos

�I�AIANE ZANGHELINI
,RARAGUÁ DO SUL

) Os supermercados e

K1eixarias do município já
J1entem os reflexos da absti

f1,ência de carne vermelha na

X;exta-Feira Santa. Desde

u:egunda-feira, alguns estabe
'lr�cimentos estão vendendo

)lerca de 50% mais carne de
xi,eixe em relação à semana

21,assada. Os mais procurados
; (ão a sardinha e o filé de pes-
3hada, por terem preços mais

2�,cessíveis.
I Paraa comerciária Maris

crIa Schmidt, 41 anos, abrir

IBnão da carne, de gado ou

flirango não é nenhum sacri

'likio. Ela e a mãe costumam

'J'li:omer peixe pelo menos uma
szez por semana e a fazer

receitas como a "muqueca",
feita com filé de cação. "Tem

que ensopar o peixe com sal e

temperos verdes (como cebola
e salsinha), colocar duas
colheres de azeite de dendê,
um vidro de leite de coco e

cozinhar por 15 minutos",
ensina. Apesar da predileção
por carnes vermelhas, o

metalúrgico Ivo Leitzke, 42,
não abre mão do costume

católico e já garantiu a

refeição da família há cerca

de uma semana.

O "Mercadinho Júlio
César", na Ilha da Figueira,
aumentou o estoque de
sardinha em tomo de 20% em

relação ao ano passado. O
proprietário Júlio César

Schneider, diz que a procura

está praticamente igual à
2006, acredita que as vendas
devem melhorar no decorrer

da semana". Para os consu

midores com renda mais alta,
a rede de supermercados
Breithaupt oferece o quilo do
bacalhau norueguês aR$ 47,99

. ""

que, o pelxe' e pouco

procurado no município",
apesar de saboroso.

OS MAIS VENDIDOS:

filé de pescada (500g) - R$
6,19; sardinha em lata (83g)
- R$ 1,25; sardinha em

bandeja (500g) - 2,99; caldo
de cascudo (kg) - R$ 5,99.
ABSTINÊNCIA

Tradicionalmente, os cristãos
brasileiros evitam comer carne

de aves, suína ou de gado na

Sexta-Feira Santa. Interpre
tam trecho bíblico que reco

menda jejum e abstinência de

carnes que contenham sangue

quente nesse dia, que marca

a crucificação de Cristo. Mas
há quem interprete de forma

diferente, considerando a

abstinência uma referência ao

sexo. De qualquer forma, a

tradição remete à alimentação
baseada em peixes ou frutos
domar.

®bras devem ser inauguradas
Irmo aniversário da cidade

A pavimentação da Rua

learlos Oechsler, no Bairro

sdlha da Figueira, já tem data
ismarcada para começar. Em

lU'eunião realizada na segun
l-da-feira na sede da Associ

)£;ação de Moradores do Bairro
nnllha da Figueira, o prefeito
olMoacirBertoldi e o diretor de

�ldDbras, Odenir Bonatti, anun-
isciaram o início do asfalta

rsmerito para a próxima segun
t-sda-feira, 9. A obra deve ser

8f1finalizada no dia do aniver

nsário da cidade, 25 de julho.
CO orçamento previsto é de

rqaproximadamente R$ 870mil
coe os recursos são da Prefeitura

g e governo federal.
ARua CarlosOechler tem

ropouco mais de dois quilô-'
';Jnmetros e faz divisa com o

üilBairro Figueirinha, em Gua

mramirim, onde continua com

�[
.o nome de Anésio Nicocelli.

, fA pavimentação deve bene

dficiar cerca de 350 famílias e

, 3(OS trabalhadores das indús

sntrias instaladas nas redon

[::;) dezas. "É uma reivindicação
�J de cerca de 20 anos", comen
ia tau o presidente da associação
:3( de moradores, Francisco

J p Alves. Ano passado, os

(Ja: moradores fecharam a rua em

u1C protesto contra a falta de
�2.£ asfalto;

PRAÇA - No dia do
11£ aniversário da cidade, a

PIERO RAGAZZI/OCP

,Ió

Terreno no Amizade.poderá abrigar praça a partir de julho
Prefeitura também pretende
inaugurar uma praça no

Bairro Amizade, entre as ruas

Edwig Aachtoberg Behling e

Roberto Ziemann. O projeto
faz parte das comemorações
do centenário da Cornu

nidade Evangélica Luterana
de [araguá do Sul, festejado
no domingo, dia 1 º. A
Prefeitura e a Comunidade

Evangélica do município
devem reunir-se na próxima
semana para conversar sobre

.

as obras e calcular o inves

timento..

O presidente daComuni
dade Evangélica Luterana de

[araguá do SuI, Waldemar

Behling, disse que o projeto
será feito em parceria com a

Prefeitura, que vai ceder o
terreno de aproximada
mente 2 mil metros quadra
dos. A praça, que receberá

o nome de Martin Luther -

reformador da igreja evan-.

gélica no ano de 1.514 - fica

perto da comunidade cató

lica São Cristóvão e da
comunidade evangélica
Apóstolo Tiago. O espaço
deve englobar bosque e

ponte, preservando as

características naturais da

área. (DZ)

,

é

�tf( �

t��i.
O metalúrgico Ivo Leitzke não abre mão da tradição católica e evita carnes VeJmelha�ha:���;��f��·���f�\;i:%{\:�t.f,�".

.

•. .

" ....•.:..,'.:.', }�;i:):'�.f!/'(�;·,··�;��j:<;:<��i����\,,·
Procon alerta sobre golpe"I1I;;§

"v" ,

'crédito fácil' em Jaraguá\dõ���:�" ':'�i�'
ens�sP:�c��a�:ao��:�7�:í

"'

���l::,:i
tentativa de golpe do "cré�ito
fácil". O empréstimo facili
tado normalmente é divulgado
em cartazes afixados em

abrigos de ônibus e postes. A

desconfiança do P�ocon sobre
a credibilidade do negócio é

por causa da falta de iden

tificação do estabelecimento
financeiro e endereço nos

informativos, que trazem

somente telefones de contato'
com o código 31, da região de
Belo Horizonte/MG.

O diretor do depar
tamento, Sérgio Felix, diz que
em 2006 foi aplicado no

município um golpe nos

mesmos moldes. Ele lembra

que os estelionatários ofere
ciam empréstimo de R$ 3 à R$
100 mil com juros de até 1%

ao mês, mais cobrança de

seguro ou taxa de inter

mediação e depósito em conta

bancária de pessoa física. Para
chamar ainda mais a atenção,
os golpistas garantiam que
não havia consulta aos serviços
de proteção ao crédito. "Os
consumidores não devem
autorizar e assinar nada sem

conhecer o estabelecimento

que oferece o serviço", orienta .

Quem suspeitar de tenta

tiva de golpe envolvendo esse

tipo de serviço deve registrar

Felix alerta consumidores a desconfiarem de'''c(éditÓi�áCil'':_' ;}';'��"'�:;�;H;�::�¥�,}':,
a reclamação no Procon para o fih:n:e �'Menin '"i

'.i '"

'f:c"Yrié,:'
pessoalmente ou pelo telefone que seria hi��i:à�<�;:' <

3275-3237. O Procon fica na Norte do Estaâd:'�5''.
Rua Marina Frutuoso, no pagavam R$'íó'6';'�ti�
prédio da CPL (Centro de um cadastr6:�,.(j,gÓJ�'·'
Profissionais Liberais) e parecia: ',}<::t.:�i::,��:?tâi,
funciona das 13 às 16 horas. A Pb1íêikMIlit,a:ti
(DZ) o c�rf9<({Ó';:'�:J�p,�¢,":

Falso agenciador - Na Omega pl'àc�s\;Bl't
segunda-feira, um falso Alecrim,{gS);\.,;'·'
agenciador de modelos foi apreemfe�'Jôlaê:
detido na BR-280 em Gua- filmes. Ap8íí�ill':
ramirim. Paulo Geraldo da, ogolpet�I1h��í�f:
Silva, 38 anos, apresentava-se outras;;9iclrid%,s;'�':
como Paulo Brilhante e dizia prestardép�(tjle

,

trabalhar em uma agência de libetadÓ. El�Y{J;
modelos à procura mulheres esteliori.�t��:<;:

.

entre 14 e 18 anos. Silva poderá�lHri�'
alegava procurar participantes de prisão'>

.'

.

,_
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Palco Giratório Sesc

É hoje a primeira apresentação do projeto Pal�o Giratória
do Sese em Jaraguá do Sul. O espetáculo de abertura será
a peça teatral "Aperitivos", de direção de MárcioMatanna,
apresentada pela Pausa Cia. de Teatro do Paraná. O texto

é inédito no Brasil. Mark Harvey Levine, autor americano
conhecido por excelentes comédias, trabalha com

personagens extremamente humanos e situações hilárias
e absurdas. O autor reuniu um estilo ágil, inteligente,
popular e atual. Os textos revelam um senso de humor
perspicaz. O espetáculo é para público adulto e tem 80
minutos. Os ingressos estão a venda no Sesc ou na hora
da peça, ao custo de R$l O ou R$5. O Paleo Giratório será
na Scar, às 20 horas.

Exposição
A Fundação Cultural através do Arquivo Histórico

Municipal "Eugênio Victor Schrnõckel" organizou uma
exposição comemorativa aos 73 anos de emancipação
política-administrativa de Jaraguá, denominada
"Emancipação Política .:o, Primeiros Anos: 1934-
19431'. Amostra estará no Museu Emílio da Silva até o
dia 8 de abril. Depois será.transferida para a Biblioteca
Pública Rui Barbosa, onde ficará até o dia 13 de abril.
São fotografias de fatos históricos, como inaugurações
de edificações, primeiros livros de registros de impostos,
algumas propagandas e notícias dos jornais da época.

<'

Festa
A 8ª Festa do Maracujá e a 8ª Expofeira Agropecuária e

Industrial acontecem no dia 26 a 29 de abril, em Araquari.
O evento conta com gastronomia à base de maracujá, as

atrações no Paleo Popular, exposição de animais, máquinas,
insumos e equipamento agrícolas, feira de produtos
artesanais, contação de histórias sobre Araquari, exibição
de documentários sobre a cidade, apresentações teatrais e

atividades para a melhor idade. Além de shows e. bailes,
que ainda serão confirmados. Informações no telefone (47)
3447-7751.

,Banda da 3a Idade
Centro de Convivência da Terceira Idade está

oferecendo aos idosos a oportunidade de participar de
laboratórios de música. Os alunos farão parte da Banda
da Terceira idade. Hoje a banda possui 13 integrantes e

conta com as 'aulas do músico Ingo Bert. As aulas serão
ministradas todas as quintas das 8 às 11h no pavilhão
"B" do Parque Municipal de Eventos. O laboratório faz
parte do Programa de atenção ao Idoso desenvolvido
pela administração municipal. Os interessados podem
entrar em contato pelos telefones: 3370- 7562 ou 3372-
3116. Ou diretamente no Centro de Convivência da
Terceira Idade.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Horário
(

.

A delegada Regional de
Polícia, Jurema Wulf, por
meio de orientações do
governador do Estado de
Santa Catarina, comunica
que a Delegacia de Polícia da
15ª Região Policial, que
compreende [aragua do Sul,
Guaramirim e Schroeder,
Massaranduba e Corupá, não
terá expediente amanhã e

sexta, 5 e 6 de abril.

Fies
Cerca de 165'mil alunos

beneficiários do Fundo de
Financiamento ao Estu
dante do Ensino Superior
(Fies) têm até 30 de abril
para renovar seus contratos.
A renovação é obrigatória
pafa aqueles que desejam
continuar recebendo o

financiamento. Mais infor

mações pelo telefone 0800
61-6161.

Oficina
De 6 a 9 de abril será

realizado em Florianópolis o
projeto Cinema Brasil
Afora. O evento conta com

a participação do cineasta
Wallaceh Meirelles. A
oficina é pioneira no Brasil,
pois os atores gravam
reproduzindo o processo real
da televisão e no final todos
ganh�m uma DVD com as

�)
cenas gravadas.

Onze presos em liberdade
Onze empresários presos na "Operação Ouro Verde",

realizada na sexta-feira pela Polícia Federal e a Receita Federal
foram liberados ontem do presídio de Joinville. Eles estavam
com prisão temporária decretada e eram investigadas no

esquema bilionário de lavagem de dinheiro e sonegação de
impostos. Apenas três acusados de comandar o esquema �

todos de Jaraguá do Sul � permanecerão detidos, pois estão
com prisão preventiva decretada pela Justiça de pelo menos
30 dias. Além dos R$ 2,5 milhões encontrados.em empresas
e dos US$ 140 milhões em ações ao portador (dinheiro que
está fora do país) também foram encontrados em uma locadora
de veículos de Jaraguá do Sul cerca de R$ 700 mil.

Páscoa
O GAS (Grupo. dos

Amigos Solidários), conti
nua com a' Campanha da
Páscoa Solidária, que tem o

objetivo .de arrecadar ovos
de páscoa, no valor de
R$1,99 ou cestinhas para as

crianças carentes. Mais

informações no telefone
3371-8765.

RAFAEL GÜNTER

Comunicação Oral
A Acijs oferece curso de

Comunicação Oral para
gerentes, secretárias,
profissionais de telemarke
ting, vendedores, comuni
cadores, profissionais
autônomos, educadores e

demais pessoas interes

sadas. O curso será,

ministrado pela fonoa

udióloga Nancy Yoshii,
que tem com e spe cia

lização em voz e em

DIVULGAÇÃO

A Escola Especial Maria Anna Malutta, a APAE de
Guaramirim recebeu na manhã de ontem a doação de
100kg de alimentos do Grupo Moto Club Lobos
Velozes, pormeio do presidenteAdrianoMaffi e do vice
presidente Vilmar Luiz Stein. A arrecadação aconteceu
durante os eventos realizados pelo clube. Cerca de 83
alunos serão beneficiados com as sestas básicas.
Conforme a diretora da escola, Lucila Micheluzzi,
infelizmente não é tão comum a prática de doações de
sestas. "Todo alimento é bem vindo, independente de
qual", declarou. Os interessados em ajudar podem entrar

em contato pelo telefone 3373-0140.

Linguagem. O curso

acontece nos dias 9, 11 e

13 de abril. O custo é de
R$ 240,00 para associados
e de R$ 290,00 para não

associados e inclui ma
terial didático, coffee
break e certificado. Infor
mações e inscrições .no

setor de Capacitação
Empresarial, pelo 3275�
7059 ou no e-mail capa
citacaoZtgiacijs.com.br.

Processo
seletivo
A Prefeitura de Jaraguá

do Sul está com inscrições
abertas para o processo
seletivo simplificado, em
caráter temporário para
atuar na área de Assis
tente Social e Terapeuta
Ocupacional. As inscri

ções serão realizadas na

Secretaria de Desenvol
vimento Social e Família
- situada à Rua Walter
Marquardt, 1111, no

horário das 8,h às 11h e

das Uh às 16, e vão até o
-

próximo dia 11. O formu
lário deverá ser entregue
no ato da inscrição com

os documentos anexos. A

classificação será divul
gada no dia 23 de abril e
o edital completo. Mais

informações estão dispo
níveis no site da Prefei
tura no endereço: www.
jaraguadosul.sc.gov.br.

POLICIAL

O CORREIO DO POV�

Gato
A Polícia Militar
confirmou a informação
de que estaria
ocorrendo gato em linha
telefônica de um

Telefone Público

(orelhão), rua Venâncio
da Silva Porto, bairro
nova Brasília em

Jaraguá do Sul. Na

terça-feira por volta das
16 horas a polícia e um

funcionário da empresa
responsável estiveram
no local onde foi
confirmado que havia
puxado um rabicho para
dentro de sua

residência, a qual usava
também para o trabalho,

Apreensão
Em Massaranduba, por
volta das 18 horas,
foram apreendidos 20
gramas de maconha. O
elemento estava
vendendo a substância
na localidade da boate
Fênix. O agente foi
encaminhado a .)

Delegacia de
Guaramirim, e entregue
ao comissário de

plantão.

OBITUÁRIO

PONTOS

Faleceu ás 17:00h do
dia 02/04, a senhora
Magdalena
Massaneiro da Silva
Santos com idade de
79 anos. O velório foi
realizado na Capela
Mortuária Senhor Bom "j
Jesus e o sepultamento )
no cemitério Municipal
de Guaramirim.

-INDICADORES ECONÔMICOS ,';

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,035 2,037
PARALELO 2,14 2,24
TURISMO 1,980 2,137 It

EURO

COMPRA I VENDA

2,7543 2,7553

• BOLSAS DE VALORES

11 BOVESPA 46.288

11 DOW JONES . York 12.510

11 MERVAL (B. Aires) 2.123 0,95%",-----'--l---+��-',
11 NIKKEI (Tokio) 17.244 1,27%

• CUB março

0,6290%
.

R$ 791,50
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DE FUNDO• LINHA

Éhoje
A Malwee estréia hoje pelo Mundial de Clubes, conhecido como
Intercontinental. A parada é dura, afinal terá pela frente fortes

candidatos ao título, como Carlos Barbosa, os dois times

portugueses e o Boomerang Interviú, atual bicampeão. O

primeiro confronto é hoje, às 11 h, contra o Toyota Angola, com
transmissão da Rádio Jaraguá. Para o goleiro Tiago, o principal
desafio da primeira fase é enfrentar os portugueses do Sporting,
mas ele considera que o outro grupo é mais difícil, com Carlos

Barbosa, Benfica e Boomerang brigando por duas vagas.

) PARQUE MAlWEE: ETAPA DO ESTADUAL REUNIU 161 PILOTOS DE SANTA CATARINA
DIVULGAÇÃO

Liga Futsal
Depois dos empates de
Joinville (1x1 com

Umuarama) e Unisul (3x3
com aUCS) amanhã é a

vez de Florianópolis estrear

pela Liga Futsal. O
adversário do time da

Capital catarinense é o

John Deere, em casa. Já a

Malwee só estréia pela
competição nacional

depois do Mundial de
Clubes.

Carreteiro
No dia 14 de abril, o
departamento de futebol
amador do Juventus

promove um carreteiro na

Combat. Com ingressos a

R$ 1, servirá para
arrecadar verbas para as

categorias de base, que
iniciam as disputas do
Estadual no dia 12 de maio.
Mais informações na

secretaria do clube ou pelo
telefone 3276-3150.

Saídas
o Figueirense não contará

mais com o meia William e

o lateral Juninho. Ambos
rescindiram contrato ontem.

No Joinville, outros dois

jogadores também deixaram
o clube. O volante Émerson
foi para o Bahia e o meia

Rodrigo Tosi deve ir para o

futebol chinês. Mais clubes

podem anunciar dispensas
ainda esta semana.

Seminário
Depois de Jaraguá do Sul, é
a vez de Chapecó receber
uma etapa do Seminário

Paraolímpico do Futuro,
promovido pelo COB e da

Fesporte. O evento será de

18 a 20 de abril, no auditório
da Unochapecó. O assunto

do encontro é o mesmo que
foi abordado aqui, durante o

encontro que aconteceu
semana passada.

;Iilotos de todo o Estado proporcionaram boas disputas na segunda etapa do Catarinense no último sábado

Equipe jaraguaense mantém a

onta no Estadual de Bicicross 2a fase da Copa Sesi

começa dia 14 de abrili
!

; ��sociação de Bikers,
-ra{nbém de Jaraguá,
I' cupa o segundo lugar

. � categoria clubes
� ;

;lA�AGUÁ DO SUL

) 10 bom público que lotou

',J' pista de Bicicross do Parque
c;v1'alwee no .sábado pode
, icompanhar as boas disputas
_ da 2a Etapa do Campeonato

, c:::atarinense da modalidade.
)

(i:::om os resultados obtidos, a
'f�quipe Jaraguaense, que

organizou o evento, continua
;1.q; ponta da tabela na

':'

Bourscheidt, na cruizer 45+.
J á os campeões da

Associação de Bikers foram
- Eduardo Spredernarêi
(Gatos & Atos/Decabor
Pneus/Posto Marcolla), na
boys 7 anos; Vinicius da

Silva, na boys 8 anos;

Leonardo Spredernann
(Gatos & Atos/Decabor
Pneus/Posto Marcolla), na
beys 11 anos; Guilherme
Getelina (Sol Paraglidersl
Real Vidros), na boys 15

anos; Elias Júnior, na boys 16
.

anos e Nelso da Silva na

cruizer 40/44 anos.

Esportes, Hospital Jaraguá,
Plano Leier, Parque Malwee,
Posto Mim e Corpo de
Bombeiros de Jaraguá do Sul.

Os vencedores de cada

categoria da equipe [aragua
ense foram - Carlos Miguel,
na categoria: boys 12 anos;

Julia Eleotério, na girls até 6

anos; Felipe Gonçalvez, na
cruizer até 12 anos; Gui
lherme Bourscheidt, na

cruizer 13/14 anos; Leandro

Miranda:, na cruizer 15/16
anos; João Erci, na cruizer 171
24 anos; Marcia Eleotério, na
cruizer 25/29 anos e Nei

categoria equipe, agora com
586 pontos, contra 556 de

Brusque e 458 de Guabiruba.
Na categoria clubes, a

Associação de Bikers ocupa
o segundo lugar,: com 536

pontos, contra 556 da Equipe
Brusquense. Em terceiro está

Gaspar, com 490.
Foram 161 pilotos partici

pando em 31 categorias. A

próxima etapa da competição
será em Lages, no dia 26 de

maio, quando será inaugu
rada a pista daquela cidade.
O evento contou com apoio
da Fundação Municipal de

JARAGUÁ DO SUL Lunender e Sasse (B), Néki e
Elian (C), Duas Rodas e Mal
wee (D), Urbano eMoldemaq
(E), Karlache eWolf (F), Dalila
e Batik (G), Seara e Menegotti
(H) eWEG e Mannes (I). No
futsal sênior, os resultados foram
- Malwee 6x2CSM,WEG 7xO

Seara, Urbano 2x3 AMC e

Duas Rodas 13xO Correios. E
no futebol de campo teveNéki
4x4 Duas Rodas e AMC Ox4

Menegotti. As partidas acon

tecem sempre de sábado e �

domingo de manhã, no Sesi e
na Menegotti.

A rodada do fim-de-semana
definiu os classificados para a

slunda fase no futebol sete, na
fasemunicipal daCopa Sesi. As
18 equipes se enfrentarão, em
forma de eliminatória simples,
a partir do dia 14, já que este

fim-de-semana não tem rodada

por causa do feriado de Páscoa.
Os adversários serão conhe
cidos através de sorteio, que
será divulgado hoje.

Os classificados são - AMC

Têxtil e Marisol (chave A),

Jaraguaense lidera Jéterson Heller fica

campeonato de pôquer em 6° em São Paulo
!�'
r:::

�Leão deixa time
�

�:do Corinthians
Ingressos a partir
de 27 de abril

JARAGUÁ DO SUL JARAGUÁ DO SULDIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

O Comitê Organizador
dos Jogos Pari-Americanos

Rio 2007 anunciou ontem

que os ingressos para a

competição começarão a ser

vendidos no dia 27 de abril.
A partir desta data, os

torcedores poderão garantir
suas entradas apenas pela
Internet. A venda em

bilheterias terá início no dia
1Q de julho. Ao todo estarão
à venda 1,7 milhão de

ingressos e arrecadar R$ 14
milhões .

Emerson Leão não é mais

�.jD técnico do Corinthians. Ele
. -deixou o cargo ontem de
manhã. Renato Duprat,

Ão,homem forte do futebol do

-;-,:clube, contou que não será

;:ccontratado nenhum subs

'-.:;:tituto antes do fim do
, I;Paulista. Leão teve uma
L .'

, oconversa com o vice-presi-
,�,dente Nesi Curi antes de

•. \confin�ar o desligamel1�o.<'Abel Braga, Paulo Autuon e

£enatoGaúcho são cogitados
.
�ara assumir o alvinegro.
-

Pouca gente sabe, mas

Jaraguá do Sul tem uma

associação para jogadores
de pôquer e que promove
uma competiçãomunicipal
no Clube Beira-Rio. O líder
desta competição é Eduardo

Batista, que vence a

segunda e terceira etapas do

campeonato. No próximo
fim-de-semana, ele disputa
um torneio em Blumenau,
e entra com um dos favoritos
ao título.

O maratonista [éferson
Heller (Urbano/Celinho
Sport) terminou em sexto

lugar, na categoria 25-29, no
Circuito das Estações
Adidas, que aconteceu no

fim-de-semana em São
Paulo. Nos 10 quilômetros

. percorridos, ele fez o tempo
de 36min06seg, ficando com
o 150 lugar no geral entre
mais de três mil corredores.
A próxima corrida será no

dia 14, em Araquarí,
.

Eduardo Batista exibe os troféus Heller: entre os seis na categoria
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SATISfAÇÃO.: ALUNOS DARÃO CONTINUIDADE AO PROGRAMA FACE 2 FACE

O CORREIO DO POVO

Satisfação com resultados'�.

Academia Impulso
forma primeira turma
no programa
Face 2 Face

JARAGUÁ DO SUL

A primeira turma do
programa Face 2 Face recebeu,
na semana passada, o

certificado de participação.
Todos foram unânimes em

dizer que os resultados foram
alcançados. Foram 30 pessoas
na forma-tura, todas satisfeitas
e dispostas a continuarem

praticando exercícios, que é o

principal objetivo do programa
- a continuidade. Um dos
formandos, o engenheiro
Marcelo Sena, diz que sentiu

que aumentou a disposição
física.

"Saí de um sedentarismo
. completo. Sinto mais

disposição. Antigamente era

impensável sair dó trabalho e

ir para a academia. Hoje me

sinto muito bem aqui",
comentou. Segundo ele, não
teve muita redução nas

medidas e no peso. "Mas-perdi
massa gorda e ganhei
musculatura. E, pelos resulta
dos conseguidos, tenho muita
vontade de continuar", disse
Sena.

.

A funcionária pública,
Caroline Schlickmann, disse
que se sente mais disposta e

que alcançou os objetivos. "O
programa dá uma disciplina.
Ajudamuito no dia-a-dia. E o

programa de resultados traz

motivação para a gente
continuar. A gente percebe

.

que quanto mais se alcançam
os obje-tivos, mais vontade de
conti-nuar você tem", afirmou.

Para a micro-empresária
Elisa Massaia, os resultados se

refletem também no dia-a-dia.
"Me sinto mais disposta e

durmo melhor. É uma forma de
evitar o stress, além de. ser
muito divertido. Os professores
são legais e a gente forma um

círculo de amizade". Ela
também comentou que tem
vontade de continuar. "Depois
de 4S dias, senti que tenho
mais flexibilidade. Vou conti
nuar com certeza", disse. No sentido horário: Primeira turma recebe os certificados; formandos Caroline Schlickmann, Elisa Massaia e Marcelo Sena aprovaram o Face 2 Face

Zoom Hair

Design:
modernidade e

bem-estar

Profissionais capacitados e
atentos às tendências da
moda são a marca da Zoom
Hair Design Cabeleireiros
Unissex. Localizada na Rua
Reinoldo Rau, Centro, a
Zoom oferece corte de
cabelo, manicure, pedicure,
tintura, escova,. hidratação e

outros serviços em um

ambiente moderno e

confortável.
A Hair Designer fica aberta
sem intervalo de terça à
sexta-feira, das 8 às 19h30 e

aos sábados, das 8 às 18
horas.

25° Campeonato Varzeano inicia
dia 14 de abril com seis jogos
JARAGUÁ DO SUL Então serão formadas mais

três chaves de quatro
equipes. No ano passado, o
campeão foi o Amizade/
Rozzaco Pneus, que neste

ano está na chave D e que
estréia no dia 21 de abril,
contra o Operário.
A rodada começa às

13h4S. Na Vila Lalau jogam
Supermercado Brandenburg
x Amaury Motos e Kiferro x

Juventude/ADDMakler/Bar

do Paraná. No João Pessoa. 1

tem Nostra Incorporadora x !
Estrada Nova e Gesso [ara
guá x Água Verde/Consistem
E no Botafogo tem Atlético x

Bazar do Rau/Lu Modas e

Botafogo x Galácticos. A
exemplo do ano passado, as

informações da competição,
com tabela e lista de artí

lheiros, estará disponível no
site www.fmejaraguadosul.·
com.br/varzeano.

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES/OCP

o 25º Campeonato
Varzeano de Futebol "Raul
Valdir Rodrigues" começa no
próximo dia 14 de abril, com
seis partidas, em três campos
- Vila Lalau, João Pessoa e

Botafogo. A competição terá

24 equipes, divididos em seis

chav.es, passando para a

segunda fase as duas me

lhores colocadas de cada.

'" ,

Campeonato Varzeami terá 24 equipes participantes neste ano, divididas em seis chaves com quatro times
08/04/07,21 :4·1
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CONVÊNIO ENTRE TCE
E SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL POSSIBILITARÁ
INTEGRAÇÃO DE DADOS

•

BLAIR ELEVA O TOM
E EXIGE A IMEDIATA

LlBERT�ÇÃO DOS MILITARES 1%

de radiação têm ames, )

risco de morte prematura ( �

aqueles que comem den"
ou são sujeitos a loru
períodos de fumo passivo",
Jim Smith, autor da pesqu

Pessoas que fumaran
vida inteira podemmorrer

anos antes por causa

hábito, enquanto que'
severamente obeso pode"
de quatro a dez anos a me

-

Já os sobreviventes (

bombas atômicas do Japão
estavam num raio de

quilômetro do epicentrc \

explosão têm a expectativ
vida reduzida em 2,6 am

O estudo re�elou qu,..
fumante passivo tem 1,
mais chance de morre;

uma doença cardíac

alguém que deixa l

cidade pouco poluída J
um grande centro aumr

seu risco de morrer em 2

devido à poluição.

Brasil ficou em 2,2% em

média.
No mesmo período, os

emergentes avaliados pela
OCDE apresentaram ex

pansão média da economia

maior do que a brasileira. A
média emergente, excluindo
o Brasil, ficou em 5,1%.
A China teve cresci

mento médio de 9%, seguida
pela Índia (6,4%), Turquia
(4,3%), Rússia (4%), México
(3,7%), e África do Sul

(3,3%). A taxa brasileira na

década também perdeu para
a média dos países ricos que,

geralmente, apre-sentam
crescimento mais baixo do

que os emergentes.
N as nações desenvol

vidas, a taxamédia de cresci-

menta foi de 2,7%. Suíça,
Alemanha, Itália e Japão
apresentaram os piores de

sempenhos, cresceram em

média menos de 2% ao ano.

Paises como a República
Tcheca, Polônia, Hungria e

_ Eslováquia, do antigo bloco

comunista, tiveram quedas
expressivas nos primeiros anos
de transição para a economia

de mercado. Agora estão

entre os que apresentam
desenvolvimentos mais altos.

Para a OCDE, um dos

problemas no crescimento

brasileiro é o nível de inves

timentos em formação de

capital, como a compra de

máquinas e equipa-mentos e

a construção de novas fá

bricas.

Brasil não adotará circuncisão

Um estudo em discussão

� na OMS (Organização
Mundial da Saúde) sugere a

circuncisão (a retirada da
_ pele que envolve o pênis)
comomedida de combate ao

HIV em alguns países do
mundo. Contudo, segundo
a assessora técnica do

ProgramaNacional deDST/
aids doMinistério da Saúde,
Mariângela Simão, não há

perspectiva de que o

governo adote a prática da
circuncisão como política de
saúde para evitar a con

taminação pelo vírus da aids.
De acordo com o estudo

da OMS, a prática da cir

cuncisão é aplicável em
países onde a epidemia
atinge mais de 15% da

população. Nesse contexto,
ficam de fora todos os países
da América Latina, entre
eles o Brasil, onde a epi
demia atinge 0,6%.
A cirurgia só protege a

transmissão da mulher para
o homem, e não o contrário.
Ou seja, só os homens ficam

protegidos. Também não há,
segundo a diretora, dados
que comprovem a dimi

nuição da transmissão do

A assessora técnica do Programa Nacional de DST/aids, Mariângela Simâo

vírus HIV entre homos
sexuais. "Acho um pouco

surpreendente e até teme

rárias essas recomendações
da OrganizaçãoMundial da
Saúde e do Programa das

Nações Unidas para o HIV/
aids (Unaids). Ele (o estudo)
tem um potencial de saúde

pública muito focado",
critica.

Para- o diretor científico

da Sociedade Brasileira de

Infectologia, Alexandre

Cunha, a circuncisão pode
ser útil para os países onde
não há disponibilidade de

preservativo para toda a

população. Ele explica que
a cirurgia não evita a

. infecção pelo vírus da aids,
apenas diminui a proba
bilidade de penetração do
vírus. O médico recomenda

que a população continue

usando o preservativo para
evitar a contaminação com

o vírus da aids.

RESCIMENTO: ECONO IA RASILEIRA COU ABAIXO DA rvlÉ IA DE OUTROS PAíSES

Brasil cresce menos do que países emergentes
Expansão brasileira
ficou em 2,2% em

média no período
de 1996 a 2005.
A média emergente
foi de 5,1%.

ROMA

Na década entre 1996 e

2005, o crescimento econô

mico do Brasil ficou muito

'atrás da média dos países
emergentes e também das

nações ricas. Dados reunidos
pela OCDE (Organização
para a Cooperação e Desen

volvimento Econômico),
divulgados nesta semana em

Roma, mostram que entre

1996 e 2005, a expansão do

Anvisa cria
cartilha de

alimentação •

A Anvisa elaborou car-'
tilha para esclarecer os

serviços de alimentação sobre
os cuidados paramanipular os
alimentos. A cartilha: Boas

Práticas de Serviços de

Alimentação é voltada para

padarias, cantinas, lancho
netes, bufês, confeitarias,
restaurantes e cozinhas in

dustriais, entre outros.

Sempre lave bem as mãos

antes de preparar os alimentos
e depois de usar o banheiro,
de atender ao telefone ou de
abrir a porta.

Uma boa lavagem deve
durar mais que vinte

segundos. Preste atenção
ainda para não fumar, comer,
tossir, espirrar, cantar,

assoviar, falar demais ou

mexer em dinheiro durante o

preparo dos alimentos. E, se

estiver doente ou com cortes

e feridas, não manipule os

alimentos. A cartilha orienta
comerciantes e manipu
ladores sobre como preparar,
armazenar e vender os ali
mentos de forma higiênica e

segura. O documento traz

outras informações e pode
obtidas no endereço: www.
anvisa.gov.br.

o lev,�nt.amE!,I1to indica que O problema está no nível de investimentos em formaçâo de capital
'o,

.

. , " _,.1.,·'''-_' "

BRASíLIA
Poluição é mais
nociva que radiação.

BRASíLIA

Respirar o ar poluído de

grandes cidades como São
Paulo e Londres pode ser mais

perigoso para a saúde do que
ser exposto a altos níveis de

radiação, de acordo com uma

pesquisa publicada nesta

terça-feira na revista

científica BMC Public Hea

lth. O estudo concluiu que os

sobreviventes do acidente na
usina nuclear de Chernobyl,
em 1986, e das bombas
atômicas que atingiram
Hiroshima e Nagasaki, em

1945, sofrem conseqüências
parecidas ou até menores do

que quem vive em áreas

poluídas, fuma ou é obeso.
"A percepção comum é de

que a exposição à radiação
causa grandes riscos para a

saúde pública. Este estudo
mostra que as populações
expostas a doses significativas

"
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PJUiCERIA: PREVÊ TROCA DE INFORMAÇÃO

Keceita Federal e TeE
• A

'

•.

assinam convemo
O Tribunal de Contas
do Estado passará a

ter acesso on-line às
bases de dados da SRF

FLORIANÓPOLIS

Convênio assinado on

tem, dia 2 de abril, entre o

TCE (Tribunal de Contas do
Estado) e a SRF (Secretaria
da Receita Federal) vai

possibilitar que as duas
e 'clades compartilhem as

.rmações de seus bancos

lados, Com o acordo, o
passará a ter acesso on

.
às bases de dados dos

!

I EDITAL�Begistro de ImOveis da Comarcà de Jaraguá do Sul/SC ISA MARTA MOHR ZIEMANN,

i'
81iciala do Registro de ImOveis da Comarca de Jaraguá do Suysc, torna pÚbl,ico pelo
presente edital, que PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL-SC, CNPJ n°

I 83.102.459/0.0.0.1-23, estabelecida na RuaWalter Marquardt n° 1.111, Bairro Barra,
do Rio Molha, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, ri
REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 815-Das Flores e 818-Nazaré,
Bairro Tifa Martins, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado,

I a�rovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n°

I'
275/200.6, e��edida em 0�.1 0.,200.,6, assinando como responsável técnico, o

,

engenheiro Civil Alberto Joao Marcatto, CREA n° 52910-0, ART n° 247800.1-5. O
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 12.454,25m2

I
sendo constituído de 14 (quatorze) parcelas, sistema viário e remanescente. O
prazo de impugnação por terceiros é

" ,.

L9� 15(qLlinze) dias, contados da data LOCA!.IZ"çm, ", sO
rda última publicação da presente '

, !! II , 6()�,-�J�""�
edital, e deverá ser apresentada por =-J �=c:1 L rR,

��--
escrito perante a Otlctala que

''''
I

j�r�
" N

sííbscreve este, no endereco da (I.

\
ro

�
..

,

,

Serventia: Av, Marechal Deodôro da ri ri o::
I

Fonseca, 1,683- centro, Jaraguá do
, I R

',I

Sul/SC, .. ..
'

,

JARAGUÁ DO SUL, 29 DE MARÇO DE
20.0.7,
AOFICIALA

lá". A segunda, com relação
às notas. ''A primeira nota,

que prestava conta do
dinheiro público recebido,
seja um convênio ou uma

subvenção, era de valor
diferente, da segunda e ter

ceira vias, o que levava a

uma sonegação fiscal, de
parte ou totalidade disso",
explica. Situações como essa,

de acordo com o conselheiro,
serão coibidas com o acesso

instantâneo ao banco de
dados por parte das duas
instituições.

'If>

FACILIDADES

o TCE terá certeza dos

endereços
Todas as vias das

."1, .'

�tari?enses é que a Conab

dtsponibilize milho em troca'

de carne suína. Na reunião

com a Conab foi decidido
que a Companhia irá com

prar 50 mil quilos de carne

suína no próximo período e

fará a troca do milho. Pela

primeira vez o Governo
Federal vai fazer uma

intervenção no setor de
carne suína em Santa
Catarina.

SAÚDE . .,.'

. Regionais pretendem
vacinar 87mil idosos

Cerca de 20 profissionais de
saúde das regionais de

Jaraguá do Sul, Canoinhas,
Mafra e [oinville estiveram

reunidos na última sexta-feira
com a Coordenação Estadual
da 9ª Campanha de Vaci

nação de Idosos contra a

gripe. O objetivo da reunião

foi repassar informações sobre
a campanha: "Fique ativo,
vacine-se contra a gripe", que
pre-tende vacinar cerca de
87,6 mil idosos acima de 60
anos nas regiões do Norte,
Nordeste e Planalto Norte.

O CORREIO DO POVO
, �

Pelo Estado
,

Oposição dá o quilate da democracia
L

A democracia, está combinado, é por excelência o jogo da maioria. Mas,
..t"\.curiosamente, é no trato com as minorias e com as diferenças que o regi
me coloca à prova o quilate, a consistência e a eficácia da sua representação.
Em bom português, hoje na votação da terceira reforma administrativa, mais
do que o provável placar vitorioso dos 27 deputados da base governista, im
porta o modo como a reduzida oposição - ou os 13 sentinelas no dicionário de
caserna de líder do PB Kennedy Nunes - conseguiu interferir no processo. O
PB já se sabe, tirou o time do campo legislativo. Por não querer levar adiante a

"pecha" de ter concordado (em 2003) com a implantação da descentralização
administrativa, desta vez evitou emendas, vota contra' e deixa para brigar con
tra o projeto no Judiciário. O PT, ao contrário. Até o últimomomento; vai forçar
mudanças no texto. No final, a bancada inteira deve votar contra, mas terá sido

porque o substitutivo global de João Henrique Blasi mantém a ampliação de
30 para 36 SDRs e a autorização que transfere, do poder parlamentar para o

governador, o remanejamento orçamentário. É a tal oposição por mérito, não
por vício, explica o líder Pedro Uczai. Aliás, ele contabiliza de antemão como

vitória da oposição e do movimento social a supressão da proposta "insana e

equivocada" proposta governista que permitia a venda de ativos de empresas
públicas como' Casan e Ciasc,

'

Controle social
Pedro Uczai é autor do Artigo 170. E quer
aperfeiçoá-lo agora, no novo mandato,
com a vinculação do repasse do recurso

público à realização de eleições diretas.
"As universidades do Sistema Acafe não
distribuem lucro e patrimônio - elas não
tem dono - de modo que é muito apto
priada a ampliação do controle social e da
prestação de contas à sociedade", defende.
Projeto já tramita na Assembléia.

Um lance à frente
Gabinete do Padre Pedro Baldissera estu
da formas de conter também o nepotismo
cruzado. Porque, com meia dúzia de liga
ções para urna única secretaria de Estado,
seria possível constatar que tem político
que trocou de Poder mas deixou até cinco

parentes no Executivo.

Barreira sanitária
Antônio Ceron argumentou ontem ao mi
nistro daAgricultura, Reinhold Stephanes,
que Santa Catarina precisa dobrar - de três
para seis - as barreiras sanitárias na divisa
com a Argentina. Para o que precisa de R$
1,2milhão e a ajuda do Governo Federal.

Atopúblico
Fórum de Lutas programa manifestação
contra a' reforma administrativa, hoje, a

partir das 10h, naAssembléia. Vão reforçar
o "barulho" prometido pelos deputados

,

de oposição.

II

tr

II

. 'J!

antesed
5

X
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Tribunal deContas.
Segundo o delegado da

. Receita Federal, Paulo
Renato Paz "a iniciativa

agilizará a operacionalização
dos serviços dos dois órgãos",
que terão as informações
necessárias, automatica
mente. O presidente do
TCE, conselheiro José Carlos
Pacheco, comentou a impor
tância de órgãos afins, no
combate à corrupção unirem
forças para diminuir os altos
índices de má aplicação do
dinhe'iro público que atin-:

gem o país. O conselheiro
Moacir Bertoli, responsável
pelos contat.os que levaram

�mas de cadastro de à parceria, comentou que a

'oas físicas e jurídicas da iniciativa segue o modelo
. Em contrapartida, a existente no Paraná,
eita terá acesso facili- Para Bertoli, o TCE

, a informações de inte- esbarrava sempre ern.duas
.e fiscal e à documen- dificuldades para notificar o
'o mensal de despesas, cidadão. A primeira, com

notas terão valor igual
� special notas fiscais, dos relação ao endereço. Receita terá acesso a

ór os e entidades do Estado "Quando o cidadão recebia informações de '

e "s municípios catarinen- a correspondência alguém interesse fiscal
Se�Ujeitos à fis¢aliz�ç'ã?;��:, diziá"qiie:'hã:b moi:ava ili:àfs "�

,".
'

�,
'"

,

�i�o��1t:tes·'d'�'�S:����;·c�i�ri��"oeo ,',.

llaraná buscam auxílio na Conab
íf

'

B�SíLlA de Sousa, e produtores
H: independentes.
�s dificuldades dos 'A categoria sofre com o

S�ílOcultores de Santa embargo Russo e estão

Cjarina e do Paraná foram ansiosos pelo reconheci-

df!�utidas na tarde, de mento do Estado como área

ontem, tia Conab (Compa- livre de febre aftosa, sem

nlhia Nacional de Abaste- vacinação, o que poderá ser

4�'P'ento)."' O encontro concedido agora em maio

r tiniu representantes da pela OlE (Organização
e tidade, o presidente da Internacional de Saúde
ssociação Catarinense de Animal). Uma das reivin-

fiadores de Suínos,Wolmir dicações dos produtores

•

IS

[C

;f

A primeira parte da audiência dos
secretários Ivo Carminati eAntônio
Gavazzoni ontem na Assembléia foi
mais do que tranqüila. Na Comissão de
Finanças, a deputadaOdete de Jesus,
,que provocou o convite, desfiou elogios
ao secretário daArticulação por não
fugir à raia e chegou a dizer que"o povo
não se importa se o deputado é da base

(governista) ou não, mas quer que o
deputado dê respostas". Demorou quase'
uma hora e chegaram oposicionistas como
[cares Ponticelli e Jandir Bellini'. Haviam
ficado retidos no trânsito, Naturalmente '"

Ponticelli se encarregou de esquentar o "

clima rias horas seguintes.

l(
e

s

falta de pessoal
Governo prepara concurso de pessoal para
a Fauna: Falta de pessoal tem feito empre
endedores esperarem até urn ano por urna
licença ambiental.

rc

Cinema de graça
Empresa de cinemas Arco-íris vai doarmil
ingressos para instituições de atendimento
a carentes na Grande Florianópolis. Para
compensar falha na manutenção do siste
ma de clirnatização. Constatada pela Vigi
lância Sanitária Municipal e punida pelo
Ministério Público. '

I

)f

c

Banco cooperativista
o sistema cooperativista, que tem aprovei
tado para divulgar suas baixas tarifas em

relação a bancos comerciais, não quer nem
ouvir falar em criar mais um banco do se

tor em se Principalmente se houver risco
de ingerência política. Ações só se forem

para fortalecer Bancoob e Sicoob. O gover
nador LHS pediu que reconsiderassem a

hipótese, depois de visitar o Crédit Agri
cole, em Paris. 1

I

I
Dono da cadeira

Pedetistas de Criciúma colocaram a deci
são do TSE debaixo do braço para pedir,
no Tribunal de Justiça, julgamento ao pro
cesso em que reclamam a cadeira do verea
dor Geraldo Giassi. Depois de eleito, pelas
mãos de Clésio Salvro, ele trocou o PDT

pelo PSDB. Tem suplente todo serelepe já.

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

-ADRIÃNÃ-SALrnSSÃ.REW,COMCO!.AiiõRAçAõ!ii"RINAMANARlM/CRlCIÚMA E PATRÍCIA GOMES/FlORlANÚPOUS.

Associação dos Diários do Interior

1
Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do Sul -

Destaque Catarinense - Diário da Cidade - Diário da
Manhã - piário do Iguaçu - Diário de ltajaí - Diário O

Tempo - Folha da Cidade - Jamal de Manhã - Jornal
O Iguassu " MuniCípio Dia-a-dia - Notisul - O
Atlântico - Jornal Perfil - O Vale - Sul Brasil - A
Tribuna" Tribuna Calarinense - Voz Regional J
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MINISTRO DO PLANEJAMENTO NEGA ANISTIA A CONTROLADORES

Paulo Bernardo revelou

a Intenção de negociar
Governo pretende
transferir o controle
do tráfego civil ao
Ministério da Defesa

Após reumao com os

controladores de vôo na

manhã de ontem, o . mi

nistro do Planejamento,
Paulo Bernardo, afirmou que
a anistia aos participantes do
movimento que paralisou
aeroportos do país na sexta
feira passada "jamais foi

cogitada". Segundo ele, em
nenhummomento foi falado
emanistia.

"O que assumimos de

comprornisso foi que o

governo faria o cance-.

lamento de algumas transfe
rências de dirigentes de

associações, mas isso eu

tinha conversado com o

brigadeiro Saito (coman
dante da Aeronáutica) antes
de falar, nãofoi da minha

cabeça", afirmou."
O ministro acrescentou

que o momento é de nego
ciar com tranqüilidade. So
bre possíveis punições aos

controladores, Bernardo
disse que não quer "botar

fogo no circo".

Segundo uma fonte do

ministério, Bernardo disse
aos controladores aéreos que
o governo vai encaminhar

Bernardo: "Queremos fazer as mudanças com tranqüilidade"
projeto de lei complementar estado de greve em que se

ao Congresso estabelecendo encontram os controla
a transferência do controle dores.
do tráfego aéreo civil do Os representantes dos
comando militar para o controladores deixaram o

Ministério da Defesa. ministério pela garagem, sem
"O ministr� também fazer falar com a imprensa,

anunciou a' edição de uma mas, segundo a fonte, durante
medida provisória definindo a reunião se comprometeram
a estrutura dos cargos dos a não fazer greve.
controladores sob esse novo REUNIÃO

. desenho", garantiu a fonte.
Bernardo afirmou ainda

que o governo não aceita

negociar as mudanças no

tráfego aéreo "com a corda
no pescoço". "Pretendemos
fazer mudanças no sistema

de controle de tráfego aéreo

e ouvir todas as partes
envolvidas, mas queremos
fazer isso com tranqüilidade,
sem faca no pescoço", refor
çou, numa referência ao

Ministro do Planejamento e

representantes dos contro
ladores

Paulo Bernardo nega anistia,
mas fala em negociação

Governo pretende mudar
sistema de controle aéreo

Controladores prometem não
fazer greve

EDITAL

�" \\. .

Registro de Immóveis da Comarca da 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.

U\\ que ARNO ELERT, CI RG n' 907.847-9 - SESP-SC, CPF n' 352.375.979-04. agricultor. brasileiro. solteiro, maior, residente e

� ,domiciliado na Rua lO-José Theodoro Ribeiro n' 3.968, nesta cidade; requer com base no art. 18 da Lei n' 6.766/79, o REGISTRO

DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 881 - Roberto José Juncks, e 393 - Antonio Bernardo Schmidt, Bairro Ilha da Figueira,
perimetro urbano de Jaraguá do Sul/ SC, abaixo caracterizado aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme

Certidão n' 7/2005. expedida em 27.01.2005 e revalidada em 28.08.2006, Proc. n' 17612/2006, assinando como responsável
técnico. a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREA n' 63864-5. ART n' 2196656-8. O desmembramento é de caráter. residencial

possui a área total de 18.223,40m'. sendo constituido de 4 (quatro) parcelas. sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnaçáo por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação do presente
sdital, 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'rUI, 13 de m�rço de}007
A OFICIAL'�'SJ.d� .. rL::::::i�.i' "'é-:}':�\�:":::"-'"

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
BERNARDO STRYCHALKI, CI RG nO 2/C- 439,236- SSP-SC, CPF n' 106.805.939-20, aposentado, casado com ALVINA STRYCHALKI, CI RG
n' 2/C-3.231.789-SSP-SC, CPF nO ÓI5.267.099-88, pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior á vigência da Lei 6.515/77,
brasileiros, residentes e domiciliados na Rua 5-Prefeito José Bauer s/no, Bairro Três Rios do Sul, nesta cidade, requereram com base no

art. 18 da Lei n' 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado BERNARDO, situado na Rua 1151 -Irês Marias, Bairro Três Rios

"'''\ do Sul, perimetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caractenzado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC. Confomne

Decreto n' 5.799/2006, expedido em 14.08.2006, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca,
CREA n' 36872-9, ART n' 1911987-0. O loteamento é de caráter residencial, possui a área total de 39.160,16m', sendo constituido de

24 (vinte e quatro) lotes comercializáveis, A.U.P.E., área verde, sistema viário e remanescentes.

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.

,,�:t A o����;�:�����::arç����__
Si1JaWo: EDITAL .

W 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, toma público pelo presente edital, que
ALVARO VERBINEN FILHO, CI RG n' 486.308-9 SESP-SC, CPF n' 181.822,169-15, e sua esposa ELVIRA RAUX VERBINEN, CI RG nO 1,583.323-2

."",. ._i SESP-SC, CPF n' 817.067.409-30, aposentados,brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior á vigência da Lei

A/J 6.515!77,residentes e domiciliados na Rua José Picolli n' 627,nesta cidade, requereram com base no art. 18 da Lei n' 6.766/79, o REGISTRO

DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 473 - José Picolli, 1183 - Sem nome, 784-Clara Schreiner Verbinen, Rua 785-Eugenio Picolli,
. '" Bairro Estrada Nova, perimetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterízado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC,

•

'+. "\ conforme certidão n' 201/2006, expedida em 20.10.2006: assinando como responsável técnico, a engenheiro civil Elisane Maria Bender,
CREA n° 36875-7, ART n' 3070245-1. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 38,815,46m', sendo constituido de

13 (treze) parcelas, A.U.E.P., sistema viãrio e remanescentes. .

O prazo de impugnação per 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

A o�����������:�����:::::-
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• PELO MUNDO
, ]�•

O primeiro-ministro Tony Blair advertiu ontem que a

Grã-Bretanha se verá obrigada "a tomar decisões cada
vez mais duras" se os 15 marinheiros britânicos presos i(�
pelo Irã não forem libertados' o quanto antes. Eles são J.},
acusados de invadir águas iranianas ilegalmente.

Blair disse que, desde a captura dos 15 militarr.es pelo
Irã, o governo britânico seguiu "caminhos muito claros" iT O
durante a crise. "Um é tentar resolver isso por meio de 1 ob
negociação pacífica e serena, trazer nosso pessoal o

quanto antes possível. O outro é deixar claro que se isso) 19i
não for possível, então deveremos tomar decisões cada 'GBd
vez mais duras", enfatizou.

Pouco antes, Blair afirmou que os próximos dois dias 10J1
serão cruciais .nos esforços para solucionar o caso dos

'

marinheiros. "Às próximas 48 horas serão extremamente )

críticas", afirmou, ao mesmo tempo que demonstrou
.J

satisfação prudente com os comentários de Ali Larijani, :.fI'J1
secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional

I ) \
iraniano, que defendeu a necessidade de uma solução

.. I,
:

diplomática. (Portal Terra)
I; I)

Tony Blair diz que
Grã-Bretanha é
obrigada a tomar
decisões duras

Primeiro-ministro

exige a imediata
libertação dos militares

ATAQUE Dois policiais morreram ontem e três ficaram'
feridos em emboscada preparada por guerrilheiros das.
Farc (Forças Armadas'Bevnluclonárías da Colômbia) nas

proximidades do povoado de Silvia, no sudoeste do país.
O ataque, com carga explosiva, ocorreu no momento em'

que passava a patrulha onde estava as vítimas.

CINEMA O IX Festival Internacional de Cinema

Independiente de Buenos Aires começou ontem. A
novidade foi a criação do espaço para promover .o,

intercâmbio cultural entre a indústria- argentina e os

festivais do exterior.
O evento vai até 15 de abril e exibirá de mais de 400
filmes - curtas e longas nacionais e estrangeiros.

COMEMORAÇÃO Angola lembra hoje o quinto aniversário
da assinatura dos acordos que puseram fim à guerra ciy.jl,
de quase 27 anos, o conflito armado mais longo da
África. No dia 4 de abril de 2002, governo e União
Nacional para a Independência Total de Angola assinaram
em Luanda um cessar-fogo para pôr fim à guerra.

COMUNICADO
, , •

Sr. Celso Luis Von Vossen comjnica que deu por falta de seu

talão de cheques Banco Besc .,0 a 460. Acredita na

possibilidade de furto, pois seu talão' estava dentro de seu:

-veículo, sendo que o mesmo encontrava-se com o vidro da porta
aberto no pátio do posto e o talão de cheques em cima do banco.
Conforme boletim nO 00050/2007.

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO CZERNIEWICZ
, I

; j fli fJARAGuA DO SUL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO '

A ASSOCIÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO CZERNIEWICZ, através de sua Diretoria, CONVOCA todos os moradores do Bairro Czernewiczra 'j
comparecerem no dia 28 de Abril de 2007 às 14 horas em primeira cónvocaçáo, com a presença de 2/3 '(dOiS terços) dos associados-bu meia hora após, com a presenca
de qualquer número de associados, com téimino às 15 horas, nas dependências da EMEF Alberto Bauer na Rua 13 de Maio, n' 500, Bairro Czerniewicz, para participar� _ i
da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA com a seguinte ORDEM DO DIA:

01) Leitura do Edital de Convocação; '1; )

02) EleiçãO da Nova Diretoria e Conselho Fiscal para o·biênio 2006n007, dentre as chapas previamente inscritas.

Para eleição da Nova Diretoria e Conselho Fiscal, deverão ser registrados chapas compostas de no minimo 16 (dezesseis) membros dentre os associados em pleno gozo '.

de seus direitos, ate 07 (sete) dias da Assembléia Geral, no seguinte endereço: FARMÁCIA CASTOLDI, sito à rua Jorge Czerniewicz, 1123 - Sala 03, Bairro Czerniewicz, das, )08 às 11:30 e das 14 às 17 horas. 1'1
.

Todos os moradores do Bairro Czerniewicz poderão exercer o direito do voto, desde que tenham idade igualou superior a 16 anos, que residam a mais de 02 (dois) meses'
no bairro e estejam munidos de cédula de identidade ou titulo de eleitor e comprovante de residência.

Jaraguá do Sul, 02 de abril de 2007.

Associação dos Moradores do Bairro Czernlewiz
Diretoria 2006/2007

Ji
"

,

W LAI ])A CIIANÇA
.'1'. �AttCO.s VALtll'R MOROSO "oi,

EOITAL OE CONVOCAÇÃO
A Associação Lar da Crtança "MarcosValdirMoroso", de acordo com seu estatuto social convoca as entidades integrantes da Associação, os associados e os. J
Municlpios consorciados a saber: Corupá, Guaramirtm, Massaranduba e Schroeder, para 11 Assembléia Geral que será realizada no dia 19 de abril de 2006, à�,;
16h, na sede da Associação sito a Rua Aldano José Vieira 757, Avai, para discutir e deliberar sobre as seguintes ordens do dia: �

1) Prestação de Contas;
,

2) Projetos desenvolvidos ,1'\

3) Outros assuntos I:)

Catia Regina Soares
Presidente

Guaramirim, 04 pe abril de 2007',"
;:1

EDITAL

Registro de Imóveis ·da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
r�n

.

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraquá' do Sul/SC,toma público pe!9c
presente edital, que CESARIO TECILA, CI RG nO 765.799,SESP.OC-SC, CPF n' 310.513.089-68, pedreiro e sua esposa APARECIDA"
ULLER TECILA, CI RG n' 1.986.607-SESPDC-SC, CPF n' 015.269.779-90, do lar, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão' .

Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6,515(77, residentes e domiciliados na Rua João André dos Reis n' 315, nesta
cidade, requereram com base no art. 18 da Lei n' 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 416-Jaime
Gadotti e 598-João André dos Reis, Bairro Vila Lenzi, pelimetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterízado, aprovado pela'
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, confomne Cerudao n' 150/2006, expedida em 29,05.2006; assinando como

responsável técnico, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass,CREA n" 63864-5, ART n' 3079626-5. O desmembramento. é de caráte\
residencial, pOSSUI a área total de 4,608,26m', sendo qonstituldo de 8 (oito) parcelas e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da última públicação do presente ., '

edital, e deverá ser-apresentada por escrito peranie a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av, Marechal � I'
Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do SuVSC,

,Jara.gu�� de março d.ee. 22Q(07AO(!'lCIAI.A_ ... 'O ��4,........_
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HISTÓRIA: CASTELO IMPRESSIONA PELA MAGNITUDE
Castelos

o maior castelo da Fra���
�

A magnitude do Castelo de Fontainebleau está justamente no conjunto de prédios aparentemente interligados
sem nenhum planejamento somados aos inigualáveis jardins e lagos

O Castelo de Fontai
neblau, localizado no Norte
da França, foi construído pelo
rei François I, o mesmo que
idealizou o Castelo de Cham
bord e que viveu em Blois.
Decididamente, este monar
ca queria impressionar a

Europa, ele achava que a

magnitude de suas' constru

ções era um retrato do sucesso
de sua administração.

Voltando um pouco no

tempo, antes de François I, a
história do lugar começa no

Século XII e a origem do no
me vem da expressão "fontai
ne belle au", ou seja, "fonte
da bela água". Naquele local
existia uma fonte de água
natural com propriedades
medicinais e São Luiz teria

.

ordenado a construção de um
mosteiro. No período de 1380
a 1422, o então Rei Charles
VI anexou novas construções
transformando o antigo mos
teiro numa fortaleza com

quatro torres de vigia.
Quando o nosso querido

François subiu ao poder, ele
gostou do .lugar mas achou
que precisava de mais

sofisticação, algo digno da
Corte de França. Assim, em
1527 ordenou que fossem
demolidas 'as estruturas mais

antigas e novas edificações
surgiram. Tudo .no estilo
Renascentista.

O novo Fontainebleau
ganhou aposentos reais, vários
prédios, jardins, lagos, alas
interligadas; sua grandeza

virou notícia por toda a

Europa. Exatamente, como o

rei havia planejado.
Transformado em resi

dência real, o palácio abrigou
várias gerações d�monarquia
até que Henri IV entendeu
que era hora de fazer algumas
reformas e decidiu aumentar

ainda mais a propriedade,
fazendo dela sua residência
preferida. Ele adorava exibir
o seu castelo, uma verdadeira
jóia.

Depois do seu reinado, o
lugar ficou praticamente
esquecido por seus sucessores,
afinal existiam tantos outros

palácios, como aqueles do
Vale �o Loire, por exemplo,
.que podiam escolher à
,

vontade onde morar.
. ,

Valor histórico e cultural
Quando Luiz XV subiu

ao poder, Fontainebleau
voltou a ter os seus dias de
glamour; novamente foram
contratados arquitetos e

pintores para incrernentar
ainda mais o castelo.

Durante a Revolução
Francesa algumas cabeças da
monarquia francesa foram
parar na guilhotina; grande
parte do acervo de Fontai
nebleau foi removida, mas a

construção preservada.
Anos mais tarde, o

General e Imperador Napo
leão Bonaparte tomou posse
do castelo e novamente

transformou-o em luxuosa
residência. Sua ligação com

o lugar foi intensa, foi ali que
ele assinou a abdicação - o

Tratado de Fontainebleau
no ano de 1814.

O que mais chama a

atenção neste castelo é que
aparentemente a construção
dos prédios não seguiu
nenhuma lógica, a impres-

o Rei Henri VI não poupou recursos quando reformou o castelo,
transformando-o numa das jóias de seu reinado.

são é que eles foram ligados
uns aos outros ao acaso, sem

nenhum planejamento, no
entanto, são justamente estes

detalhes somados aos

inúmeros jardins e lagos que
fazem do Fontainebleau um

lugar inigualável. Mara
vilhoso.
A cidade fica a 65

quilômetros, ao sul de Paris.

O acesso também pode ser

feito através de trens diários
que ligam as duas cidades.
Vale a pena visitar o palácio
que acabou entrando para a

história principalmente
porque foi a residência de

Napoleão Bonaparte e não

tanto por ter sido a residência
de tantos reis que por lá

passaram.

i
,

o pensamento vigente é que o luxo mostrado na construção dos castelos era o reflexo da grandeza de cada reinado.
A entrada se dá pela Cour du Cheval Blanc (Pátio do Cavalo Branco), também chamada de Coer

des Adieux (Pátio dos Adeuses), pois foi ali que Napoleão se despediu de suas tropas antes de
partir para a ilha de Elba. A história do palácio é cheia de intrigas e episódios românticos. Os
monogramas com as iniciais do nome de Henrique e da sua mulher, Catarina de Médicis, que se
vê por toda parte, foram elaborados de forma que de cada lado do "H" há um "C", formando na
verdade dois "D's, inicial da amante do rei, Diana de Poitiers.

No interior do castelo funcionam dois museus, o de Napoleão I, composto de quinze salas com
uma rica coleção de pinturas, móveis e objetos pessoais do imperador e de sua família, e o
Museu Chinês, com móveis e objetos saqueados durante a ocupação de Pequim pelos franceses. •
Diversos jardins e pátios tornam o exterior do palácio uma atração à parte .

Fellows' Language School Ltda.®

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

Novas turmas para
o período da manhã

e da tarde.

Rápido e eficiente.
Carga horária: 8f, semanais�
Público: jovens e adultos.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GUARAMIRIM

AVISO
Em cumprimento ao disposto art. 36 e seus parágrafos dos estatutos sociais deste Sindicato, comunico Que foi registrada um chapa como concorrente à eleição
Que se refere ao aviso publicado no dia 15 de março de 2007 no Jornal Correio do Povo. Chapa única.

DIRETORIA: .

Presidente: Antonio Francisco Albano
Secretário: Osvaldo Giovanella
Tesoureiro: Arno Kinas
Vice '- Presidente: Marcos Leitzke
l' Secretário: Odair Devegili
2' tesoureiro: Everaldo Sprung

SUPLENTES DA DIRETORIA:
Alirio Valcanaia
Adalberto Persike
Elisabeth Terezinha Fagundes Rosa

CONSELHO FISCAL: SUPLENTES: DELEGADOS REPRESETANTES
EFEllVOS: Alois Carlos Guinter

'

JUNTO Á FEDERAÇÃO
Ilario Safanelli Adélia Maria Aguiar EFETIVOS:
Manfredo Jacobi Zilda Aparecida Fulik Lemke Antonio Francisco Albano
IItonWagner Osvaldo Giovanella

SUPLENTES:
Zilda Aparecida Fulik Lemke
Elisabeth Terezinha Fagundes
Rosa

Nos termos do art. 43 dos estatutos sociais desta entidade, o prazo
para impugnação de candidaturas é de 5 (cinco) dias a contar da publicação deste aviso.
Guaramirim, 02 de abril de 2007.
Adernar Krehnke - Coordenador da Comissão Eleitoral

"
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AS60milfotografias,
slides e

negativos, encontrados no

Arquivo Histórico

"Eugenio Victor
Schmôckel" terão o

destino que merecem. Esre
ano os funcionários cio

arquivo vão colocar em

prática o projeto de

"Arranjo, conservação e

digitalização do acervo de

Imagens de Arquivo
Histórico Municipal", que
vai proporcionar"

,i _ l_,;

manutenção adequada
dessas imagens. Elas scr:in

preservadas em material

específico, com plástico
polipropileno, que segundo
historiadora e supervisora
do Arquivo, Silvia Toassi

t= deixam a fotografia
"respirar" .

Além da conservação,
as imagens serão.

digitalizadas. O local j{í
possui um scaner, no qlwl
as famílias podem levar
fotos ao arquivo e

digitalizá-las. Assim,
Jaraguá do Sul terá 11111

acervo de imagens
bastante completo c estas

pessoas não precisam ..,,'

desfazer das fotos,
consideradas relíquias I'('){
muitos.

"É uma atividade de
extrema importância, p()i�,
além de preservar os

originais, irá permitir a

todos a visualização de

, imagens de tempos ant igos

e ;IIU:ÚS, possiluluando a

iIlSCI\;i"IO das rucsmas em

pesquisas, livr, IS,
11101 iv.indo a gtl:mla ( ;1

dn;I(,;ill de novus illla)�l'll� '7/1

pam 41 acervo do Arquivo, ',ÍJ
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., P�OGRAME-SE'"
,

" CINEMA

Jarilguá do Sul

CINE SHOPPING 1
30U
(1)4h30, 16h50, 19h1 0, 21 h30 -

Todos os dias)
CINE SHOPPING 2
Â�Pele
(141i30, 16h50, 19h10, 21h30-
Todos os'ôlas)

.

CINE SHOPPING 3
Motoqueiro fantasma'
(14h30, i16h50, 19h' 0, 21 h30 -

�àb/OomfQua)
(16h50, 19h'10, 21h30-

, S,eX/Seg/T�r/Qui)
� '.'

�oinVUle ";';'
� (

Cine' Cidade 1
300.
(tt7h, 16h20, 18h40, 21 h -

Tóàós às,dias) .

Cine Cidade 2
À'Turma da Mônica - Uma
aventura' no tempá
(15h30 - Sex/Seg/Ter/Qui)
(14h30 - Sab/Dom/Qúa)
Motoqueiro Fantasma
(17h10, 19h20, 21h30
-Sex/Seg/Ter/Qui)
(16h30 � Sab/Dom/Qua) ,

30U' '.

(18h4Ó, 21h � Sab/Dam/Qua)
Cine Mueller 1
300
(14h, 16h30, 19h10, 21h50-
Todos os dias) .

Cine Mueller :2
Apocalypto
(18h40, 21 h30 - Todos os dias)
Arthur e os Mlnimoys (dub)
(14h30� 16h40 - Todos os dias)
Cil1e Mueller 3

.

A Rainha'
(161120, 21h40 - Todos os dias)
Carfas de Iwo Jima

'

(13h50, 19h - Todos os dias)

BJumenau

é{hl, Néumarld 1
ªOO ..

, ."L..
'.

.

'(14h, JEih30,.'19h: 21h30-
Todo.� os dias) .

Cine.N.eumarkt 2
300 ", ,�l ,

kt4h20, l.ph50, 19h20, 21 h50 -

Todos os dias)' '.

,Cine Neumarkt 3
Motoqueiro Fantasmà .

J15h1;5, l7�30, 19h45, 22h -

Todos osdas)
, Çlge Neumarkt 4 .

ArtHuri,�às Minimoys (dub)
(1'4h30,;'1ôh40 - Todos os dias)
AtlradoJ
(.19h10,.21 h40 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
D!�,a louca em Hollywood
(lt1h" ,uh, 19h30 - Todos os

diàs)
;kotas sobre um escAndalo
(21 h20 - Todos os dias)
,Cine �eumarkt 6
O último rei da Escócia
(14h10, 19h15 - Todos os dias)
Pecado� íntimos
(16h45, 21h45 - Todos os dias)

.. SERViÇOS

Curso
.JARAGUÁ DO SOL
Sesc

.
Laboratório de Autoria
(14 de abril, das 13 às 19
horas)

.

.

,

'Diversão
JARAGUÁ DO SUL
Museu WEG
Çontação de Histórias
(hoje, das 9 ás 15 horas)

Extra
extra@oconeiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
ftosemeire assume a direção geral da Ucre

Segundo o Correio do Povo, de 4 a 10 de abril de 1987, o então
secretário da Educação Sylvia Sniecikovski havia anunciado os

novos diretores das Unidades de Coordenação Regional - Ucres,
e cujas posses aconteceriam naquela semana. A matéria
informava que a nova diretora da 19a Ucre era a professora
Rosemeire Puccini Vase!.
Rosemeire substitui na direção da Ucre a professora íris Piazera,
que estava no cargo desde a criação da Unidade há oito anos. A
nova diretora da Ucre coordenaria as atividades educacionais dos
municípios de Jaraguá do Sul, Corupá, Schroeder, Massaranduba
e Guaramirim, com sete supervisores locais de educação.
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• O DIA DE HOJE • O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

O melhor amigo da família de Gervasio e Alzira da Silva, Toquinho, que mais
.

parece uma raposa, foi clicado pela leitora Eliane Bachmann.

• ANIVERSÁRIOS
04/04

Se o seu mundo é saber tudo o que
acontece na sua cidade e região, então irpa

'seu jornal é 'O Correio do PbV6. ," ':'��
Ele traz uma cobertura completa da

sual�'
o

cidade e região, com dados comPletos�. ��
dos fatos de sua comunidade, ou 2do

seja, o mundo que interessa a você. fi pa

:J1�rl,nf,
fnl'caQJ.g
6 pa
s ne

oi:da
\!IX
i ,co

oe

• UTILIDADE PÚBLICA
� Inscrições
Estão abertas, até 22 de

junho, as inscrições para o

mestrado acadêmico em

computação aplicada da
Universidade do Vale do

Itajai . Informações pelo
fone (48) 3281-1537.

�Vagas
O curso de Bijuteria
acontece nos dias 10, 11
e 12 de abril, das 19 às
21 horas. O valor é de R$
40, As vagas são
limitadas, outras
informações pelo fone
3371-8930.

LEIA O MUNDO

.r>:
r r , I � f! !H�

I
-

L9RíÁN6�ó��jrl
MIN: 21°/ MAX: 29�rl n

.,

�Curso
O curso "Comunicação
Vocal" acontece nos

dias 9, 11 e 13 de abril,
no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul. O
valor é de R$ 290,

-

• PREVISAO DO TEMPO
Tempo nublado em todo o Estado

A frente fria se afasta, mas áreas de
instabilidade permanecem no estado,
mantendo muita nebulosidade e condições
de chuva por alguns momentos, sendo mais
persistente entre o planalto e o litoral.
Temperatura mais amena, em especial no
período noturno,

. � Jaraguá do Sul e Região

HOJE d QUINTA
MíN: 21°C"'" MiN: 21° C
MÁX: 30° C MÁX: 28° C
Sol com pancadas de Chuvoso
chuva

Q,

S ti I

->. �ÁBAOO 0� MIN: 21°C
MÁX: zr C
Nublado

i\;�··�__� �� ,r.:� -----------------------------

� Fases da lua

SEXTA

MiN: 20° C
MÁX: 25° C
Chuvoso

� Legendas

JAv li::'!.., '"",\,

Iv<!' <j_) Ç[) O O "
Ensolarado Parcialmente Nt,blado instável CI1UVOSO Trovoada

nublado

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE

O 02/03 10/03 17/03 24/03
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NOVELAS

GLOBO - 18H

, Profeta
:'ancisco comenta que Marcos está

'eixando se dominar pela vaidade,

:Iarcos faz adivinhações, mas se

(trapalha em uma visão e demora a

l'certar. Marcos fica trêmulo, mas

,)Iarante estar somente cansado e

'ilontinua o programa. Gisele se

'nternece ao ver como Tainha está feliz

'om a gravidez.Maria se descontrola

'fuando Herculano fala de Laura e revela

\$ue estiveram lá procurando-o. Rosa se

;fâíntristece ao saber que Teresa abriu

',ijãO dela e pede que Zélia a I�V� para
ll,sitá-Ia. Isaura, no auditório do

I[rograma, conta que foi expulsa do

2onsultório com sua filha doente.

ibilaldomiro pede mais dinheiro a Ruth.

'a'eresa se emociona ao ver Rosa. O
il:úblico vaia quando Marcos não

'onsegue ver nada que ajude Isaura.

i GLOBO -'19H

�é na Jaca
la"adeu avisa Giácomo que Lance está
.rIem. Nirdo respira aliviado. Arthur

1flarante a Gui que ela não perderá a

)l'luarda dos filhos. Husseim e Fininho
!�;oltam fogos para comemorar.

�!V1arquinho e Dorinha se abraçam.
lébora ouve a conversa de Ibnge
irfido não se interessar. Maria beija
�(e. Tadeu diz a Giácomo que
r��sam vender a padaria. Arthur diz a

l(á o que deseja comer. Tadeu se

ttê um fracasso quando Giácomo diz

@'£ Lance resolveu o problema da
,: daria e mostra um jornal que o chama
n íe herói-irmão. . Juan descobre que
'r,\rthurtem alergia a caviar. Lance volta a

)norar no parque. Giácomo briga com

stradeu por não ter conversado com

Jf'_ance. Tadeu pede que Polidoro tire a

usua dor e confessa ter inveja do irmão.

.� GLOBO - 21H ......

�Paraíso Tropical
}'IIp,aniel.é::gentil corn Isidoro:e Zé,LjjiS,"J:-' .

,I��uando eles, aparecem, no, hotel
)�rdlcurando por Gustavo. Daniel manda

aliO:bral
investigar o endereço de Taís.

. )�Hugo compra roupas para Taís. Taís
'g pepe que ele superfature a conta e os

,dois dívidam o dinheiro. Paula decide ir

"para o Rio procurar sua família.lsidoro
J(procura Cássio para que ele compre a

lrifa. Neli liga para Fred do celular de

rJCa,mila e desliga, só para ele retornar a

ºJI_gação. Bebel pede que Jáder coloque-a
Bilpara trabalhar com executivos, mas ele

£!nega. Camila sai com Fred. No coquetel
OI :daijoalheria do hotel, Lucena conta para
li\ Xavier que Hugo vai se casar. Cleonice
i ,coiessa. ser fã de Virgínia. Daniel

:peti\lunta o que Sobral descobrlu.
t i11i, • '

LII do Sol
!�oAgenor discute com Eliana, Rosa e

9j:Vicente. Stella diz para Isabela que ela
onãc deve mais pegar os brincos na caixa

l�de Jóias de Drica. Elas discutem e Stella
dica muito magoada com a situação.
dslsabela diz para os pais que desde que
sslevararn Drica embora que eles não se

qr importam mais com a presença dela na

2£ casa. Stella entra no quarto de Drica e

svê Quico arrumando as bonecas. Eles

,,:,' conversam e Quico afirma que Drica irá
s.tll) voltar. Cléo e Marcelo conversam sobre
,J acoincidência da data de nascimento de

iii Drica e Rosa.

-.s.

ilVidas Opostas
I� T�{es e Zaqueu assediam Maria

��. L'tItia com cantadas e assa-

'f�rll
nhiimentos. Pé de Pato quer deixá-Ia

i3: pelada no meio da estrada. Mas
j6' Jacson não quer encrenca com

ú; mulher e manda deixar Maria Lucia

,lui num .desvio. Na casa de campo o

l,in ministro culpa o governo anterior

t'IS�pela violência e chama os bandidos
9�de pobres infelizes, Mário debocha e

lSI pede que orem .e ntão pelos
,2 assaltantes. Patrícia conta a

a8. Leonardo as barbaridades que
foi Nogueira comete contra a mulher,
,1]1 sua cliente, que quero divórcio.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��MAIS UM?
.

� � FORA DA CASA
Desde que saiu da casa do
BBB 7, Analy Rosa não

circula mais sozinha.
Assim que deixou o

confinamento, a curitibana
vem recebendo visitas
diárias de Alan Pierre. O

pernambucano resolveu

investir firme na ex-sister.
No domingo, Alan e Analy
chegaram juntos à
churrascaria Montana Grill,
na Barra da Tijuca, para
assistir ao paredão de Carol
e Bruna. Carinhosos um

com o outro, não se

desqrudararn.

��ESTRÉIA
Glória Pires estréia em

Paraíso Tropical nessa
sexta-feira, 6, e

completará a marca de 20
novelas na carreira. Na

trama, atriz viverá Lúcia,
mãe de um adolescente
de 18 anos que volta ao

Rio de Janeiro. Ao
retornar à cidade

maravilhosa, ela tem de
encarar o pai de seu filho,
Cássio (Marcello Antony)
e um novo amor, Antenor
(Tony Ramos). Sim, o
triângulo de "Belíssima"
volta a ser formado.

• DIVIRTA-SE

��DISPUTA
A Record se manteve como

více-nder na audiência da �.
•• "

I

.�
�praf),de S:ãO '�atilq,em março .. , �
Pelo segundo mês i .

consecutivo, relatóno do
' ,

Ibope Teleport, çbtido pela
Folha Online, mostra que a

. i

rede ficou à frente do SBT. !
Cada ponto no lbope equivale Ia 178,3 mil telespectadores
na Grande. Sp. maior marcado !
consumidor e publicitário do. .]

!

Brasil. A Globo continua na . I,:

: I
,

liderança, mas no primeiro
trimestre de ano perdeu 6%

de sua audiência.

, ,

I
·1

,
I

. ,

II SUDOKU
Mande sua piada para o Êxtra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

Sentando no Trono

SOBRE O JOGO �

..

,

SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku significa 'rúmero sozíoho" 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

Dois turistas entram num museu e um deles, muito cansadosenta
se numa poltrona.
O segurança do museu vem correndo e, esbaforido, e diz:
- O Senhor não pode sentar aí! Essa é a poltrona de Dom Pedro II.
- Eu �ei - responde o turista - Mas fica frio, porque quando ele .'

chegar eu me levanto, ..

Em um disputado jogo de pôquer, Almeida aposta todo dinheiro que
tem e perde.
Aposta a cartéira e perde. Aposta o carro e perde. Então ele não vê .

outra opção:
- Eu aposto minha mulher!

,

Os outros jogadores ficam espantados e o melhor amigo do Almeida
desiste do jogo,
- Ahá! - grita Almeida pra ele - Está com medo de perder, né? ' I
- Eu não! - responde o amigo - Estou com medo é de ganhar! .

' i
• .,.l, , •• i ,._

)

.:. ';;,�� 14" �. !
i'

:'rlO 'i !

Medo de Jogar

i
,

,,'

i

.. �
,

"

,

II HORÓSCOPO

É um jogo de lógica
muito simples e

viciante. O objetivo é

pn,ncher um
quadrado 9x9 com

números ,e 1 a 9,
sem repair números
em cada linha e

cada coluna.
Também não se

pode repetir
números em cada

quadrado de 3x3.

Áries 20/3 a 20/4
Você, que é tão destemido, com certeza já
levou alguns tombos ou entrou em algumas
roubadas, tentando fazer com que as coisas
acontecessem na hora X de forma Y. .. Blam!
Soa familiar? Bem, então evite estas trombadas
doloridas. Tire o dia para colocar a casa em

ordem, para resolver questões práticas do dia

a-dia, organizar suas continhas etc. e tal.

Câncer 21/6 a 21/7
Tantos montinhos de pó embaixo do tapete vão
acabar virando entulho e polulnrío o ambiente.
Vamos lá, confira o que se passa pelas suas

profundidades. Que tal dar um basta no velho

papo de amanhã ou depois? Há certos assuntos

que, quanto mais o tempo passa, mais longos e

enrolados vão ficando. Cuide da sua ecologia
mental.

libra 23/9 a 22/10
Librianos sentem na própria pele a dificuldade

que é manter as coisas em equilíbrio. O caminho
do meio, desejado por toda gente, é algo
construido no dia-a-dia, com a determinação
das formiguinhas. E então, em vez de esparsos
rompantes de revolução, quem sabe você
investe na evolução.cotidiana? Um passinho
após o outro ...

Escorpião 23/10 a21/11
De Doctor Jekyl e Mister Hyde todo mundo tem
um pouco. Não se trata de escolher entre ser
médico ou monstro, mas dar-se o direito de

algumas simples pirações que podem deixar o
seu dia mais divertido e interessante. Como se

esbaldar com um sorvete sem contar calorias ou

cometer um poema ... Aventure-se, vezenquando
é legal transgredir.

Sagitário 22/11 a 21/12
Você disse abacate e entenderam tomate. É, na
feira das trocas emocionais, profissionais e

gerais, N motivos podem atrapalhar o desenrolar
dos acontecimentos. Ruídos na comunicação,
além de irritar, às vezes causam grandes
estragos. Como ficar reclamando não é de muita
valia, preste atenção no que (e como) fala para
não tornar os verbos em armas.

'.
I

Capricórnio 22/?, a 21/1 . ,

Hummm, então mexeu mais do-que você

imaginava? Nada melhor pará quem andava
_

reclamando que nada o tocava ... Ah, não invente
de querer segurar tudo mais 'Uma vez. Mal a

".'

coisa começou a acontecer e você já está
colocando dúvidas, empecilhos, profetizahdo '.

catástrofes e outras pírações, Deiiar rolar pode"
s�r uma experíêríclãftanstorrnadora.

,"', .

Aquário 21/1 a 18/2
Ler os. connatos.em letras, miudinhas é eS,sellciak <:<li
quando o cofre}á tAlôstra�;de: e�tàr 9�'rC!Pà'.' � X��·
Com os trocadcs contados, trater aquarlano, o .,

melhor é se prevenir para não acabar canqono .

cheque especial e arranjar (mais) qíviçlas. Vse� "

suas antenas para lnterpretar' as suas fomes
..

internas e deixe o passeio no shopping e/ou
assemelhados para outro dia. .

.

Peixes 19/2 a 19/3
Cansado? Pelo jeito você andou absorvendo
muitas energias do ambiente de novo ... Pois é,
piscianos são meio esponjas mesmo. Mas você
sabe a fonte ideal pra se lavar de tudo isso. Não?
Um bom banho de eucalipto e melissa; por .

exemplo, pode deixá-lo novinho em folha. Mais·.
ainda se for numa banheira de espuma,
embalado por doce companhia ....

Touro 21/4 a 20/5
o sonho parecia distante e de repente se

.

materializou bem na sua frente ... Milagres
acontecem, taurino, e o santo que fez a obra é
bem. terreno. Você não levava fé na tal pessoa e

ela o surpreendeu, não é? Se ligue aí, você vai
ter fazer alguma coisa rapidamente: acolher o
que caiu do céu, fazer o sonho querer ficar com
você ...

Leão 22/7 a 22/8
Pare de abocanhar o ar, leãozinho, assim você
vai acabar comendo moscas. Fazer de conta

que está incomodado por terem entrado em seu

território só vai confundir as coisas. Que é isso,
você jogou sua rede de sedução e agora vai
desdenhar de sua presa?! Mostre seu sorrisão
cheio de Sol, a magnitude de seu calor e de seu

afeto ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Pode ser difícil se manter longe do telefone,
especialmente se você estiver irritado, mas faça

.

uma tentativa. Não entre na loucura dos outros.

Esqueceu que você tem um parceiro para ajudá
lo a lidar com as situações complicadas? O

porão não é lugar para manter seus segredos, é
escuro lá dentro. Abra a porta, converse com

seu gêmeo.

Virgem 23/8 a 22/9
Tem certeza de que é a outra pessoa que o está

questionando? Confira aí, o assunto pode 'ser
com você mesmo. Talvez todas aquelas
convicções e teorias, tudo que você havia
considerado uma lei imutável, esteja se

revelando frágil e sem validade. Admitir erros e

incertezas e voltar atrás em algumas coisinhas
não vai impedi-lo de seguir em frente.
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PAPA

N a passagem do Papa pelo Brasil,
em maio, dois jaraguaenses vão virar
celebridades. Os jovens Cauêh e Gabriel
Marcatto, do restaurante Capim Santo
(balneário de Barra Velha), vão estar

entre os seis gourmets que vão preparar
café da manhã, almoço e jantar para
Sua Santidade. Vão estar lado a lado
com a maior personalidade do planeta.
Bola branca.

INCOLORES

Jackson, Rafael, Leandro e Jonathan,
quarteto que comandava a antiga banda
Reverb, ressurge com outro tipo de
sonoridade, projetos e novo nome. Agora
o grupo chama-se Incolores e já surge o

"Clichês em Alto Volume", um EP com

músicas que contam histórias de amor. A
rapaziada já está com as malas prontas
para fazer shows.

O NíVER DO TECO

É bem nesta quarta-feira que o meu

amigo empresário Walter Janssen Neto, o
popular Teco, lá em Atlanta, nos Estados
Unidos, corta o bolo e recebe todo o

carinho 'dos amigos e familiares pela
troca de mais um aniversário.

FRASE

"A' .

hmveja onra os mortos para
insultar os vivos"CARANOVA AGENDA

A casa noturna Momma de Pomerode,
numa parceria com a Deseo Lounge, de
Balneário Camboriú (a casa noturna do
momento), promove no próximo dia 14
de abril festa daquelas com a participação
do top DJ Gavinha, de Curitiba.

Gostei de ver: esta 'semana a
.

Ravelli, loja especializada em

moda masculina, acreditando
no potencial da cidade, abriu
de cara nova, dando uma super
repaginada nas instalações.
Tudo para marcar a nova fase
da Ravelli, que agora está sob
nova direção, comandada pelos
empresários Raulino
Esbiteskoski, Fernando
Raulino Esbiteskoski e Zinaite
AliseWippel. No próximo dia
24 de abril () trio pretende
comemorar ao lado dos clientes
com delicioso coquetel de boa
vindas.

VELHO MUNDO

Os arquitetos jaraguaenses Eliziana dos
Reis ejohny Janssen afivelaram malas
ontem para uma temporada na Itália e

giros por Munique, Paris e Barcelona, A
dupla foi fazer cursos de atualização e

buscar novidades da arquitetura do velho
mundo.

"

;�p"p9ífáCiaá
Disque-entrega

3215-1685

O CORREIO DO POV

17'fi!
As meninas do terceirão do Colégio Bom
Jesus (Divina Providência), cerca de
cinqüenta delas, estão se organizando para
fazer uma big festa em maio. Por enquanto
não tem data nem local certo, mas em breve
teremos, e a gente registra aqui com todo o

carinho: Por enquanto, é só pra ficar
antenado.·

.

o bem lançado Alexandre Jacobi movimentou
no último sábado (31), na elegante residência
do pai, o empresário Amauri Jacobi, festança
daquelas, regada a muita champanhe e a

sonoridade do top OJ Carlos Fuse, a festa de
mais um aniversário.

Nesta quarta-feira, a gatíssima Karla Sanson
paga o bolo e sopra velinhas em.
éomemoração a mais um aniversário. Os
nossos maiores cumprimentos.

Estará acontecendo de 12 a 14 de abril, em
Florianópolis, o 34° Congresso da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular.

Hoje à noite, às 19h 30min, sob a batuta do
repórter Jailson Angeli, a imprensa regional
se reúneno campo de futebol s�ciety da
Karlache para a tradicional "baba" da
semana. E nesta semana com a contratação
de um artilheiro; matador de área, João
Luciano da RBN TV.
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