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MUNDO� PELO

Marinheiros da
Grã-Bretanha
deixaram o Irã
O Irã libertou ontem os 15

militares 'britânicos presos

pela Marinha do país árabe,
na s.emana 'passada. O
presidente Mahmoud.
Ahmadinejad disse que a

libertação foi um
"presente" à Grã-Bretanha.
83

- Dieter Janssen

quer Bordin no

PP da cidade .3

PLAY STATION - Vende-se,
II. cf 3 controles. 6 jogos.
R$ 470,00. Tr: 3276-0476.
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j (47) 3371 7511
Advocacia Empresarial
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o exemplo de Jesº,§

Lava-Pés: gesto de Jesus ao lavar os pés dos 12 apóstolos no dia da Santa Ceia. Amanhã acontece a celebração da Paixão do Senhor.
'
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Malwee vence

angolanos e peg
hoje o Sporting'
Com a goleada por 9xl
sobre o Toyota Angola, o
time jaraguaense está

rigorosamente empatado
com o Sporting, que
ontem venceu o World
United pelo mesmo

placar. O confronto dos ','

líderes será hoj e, às 16h .

• 8

DE SAíDA j
Márcio Martins.
Marcel e Igor'
deixam o tricolor
.7
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Chuvoso durante o dia e

à noite.• 86

'4,
•

Reuniões nas
Câmaras tratam
do Plano Diretor

Weg faz doação
para o hospital
municipal
A Weg Química
entregou ontem ao

prefeito de Guaramirim,
Mário Sergio Peixer,
cheque de R$ 40 mil'

para serem empregados
na construção do novo

centro cirúrgico do

Hospital Municipal
Santo Antônio.

As obras estão orçadas
em R$500 mil
.5

Vereadores de
Guaramirim e J araguá do

Sul se reúnem na

segunda-feira à tarde

para tratar dos projetos,
ambos protocolados pelo

,

Executivo no final do

ano passado. Intenção é

sanar dúvidas e ouvir'
entidades para dar

seqüência à tramitação
da matéria.
.3

noea:

CHOPE
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• EDITORIAL

�

OPINIAO

Pelos deficientes
-No momento em que

surge a informação de que as

empresas de Jaraguá do Sul
estão com dificuldade para o

preenchimento de mil vagas
por falta de mão-de-obra

> J

especializada, a· reunião
,

realizada pelo Sesi, deno-
minada I Encontro da Pessoa
com Deficiência, se reveste

dé" dupla importância.
Primeiro porque deixa clara
a 1fhtenção de incluir os
-r .

dçflcientes não só no mercado
de-trabalho, mas também na

vida da cidade, valorizando
essas pessoas e resgatando
direitos que elas viram orni

titios; e depois porque q
'10

proprio mercado de trabalho
g5£ihará com a competência5C

d8� deficientes.
GeNa evento, foi apresen

tado o Programa de Inclusão
deiPessoas com Deficiência
náJindústria, que tem como

ta a intenção de
incluir os deficientes
não só no mercado de
trabalho, mas também
na vida da cidade"

ponto fundamental a sensi

bilização dessas pessoas para
a importância da escolariza
ção no processo de inclusão
no mundo do trabalho. O
projeto vai atingirmunicípios
escolhidos por sua represen
tatividade industrial.
A Constituição Federal

apóia as pessoas com

deficiência. A lei nº 8.213
estabelece a necessidade de
inclusão de pessoas com

deficiência por meio de cotas
nos quadros das indústrias.
Apesar da garantia legis
lativa, as indústrias catari-

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

o

nenses têm tido dificuldades
para se adequar às exigências
dessa lei. Essa dificuldade é
decorrente da falta de

capacitação profissional
desse público. O programa de
inclusão visa atuar nessa

capacitação das pessoas com
deficiência, que correspon
dem a 14,2% da população
total do Estado, segundo o

último Censo (2000) reali
zado pelo IBGE.
A inclusão nas indústrias

do Estado será feita depois
da análise dos postos de
trabalho, que deverão ser

compatíveis com as especi
ficidades dos novos colabora
dorés. As empresas serão

sensibilizadas e orientadas
ainda sobre como devem ser

recebidos esses colaboradores
e como deve ser o tratamento
dado a eles, por meio da
Consultoria Social do Sesi.

íI' ENTRE ASPAS

" Nossos problemas se resumem em um só: faltam funcionários".
Jurema WUlf, delegada regional de Polícia Civil, sobre reclamações dafalta de atendimento
dos policiais civis na região.

"Vamos negociar, falar com as partes envolvidas, mas não com a faca no pescoço.
Fréa muito difícil negociar com constantes ameaças do movimento e com ameaças
defazer greve, de transformar a Páscoa em um inferno".
PaUlo Bernardo, ministro do Planejamento, referindo-se a uma frase do advogado dos controladores e ao estado
d� greve declarado pelos profissionais civis.

It
"SÓ vamos conseguir resultados com a aplicação de pelo menos 5% do Produto Interno
Bruto (PIB - soma de todas as riquezas do país) apenas em e�cação básica".
Fernando Haddad, ministro da Educação.

.>
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• PONTO DE VISTA

Cirurgia plástica e

bem censo

É cada vezmaior o número
de pessoas que recorrem à

cirurgia plástica para corrigir
irkperfeições. Mas é preciso
rrftlita cautela por parte dos
pacientes e por parte dos
ni�dicos quanto à decisão.
I-Í'armonia aliada ao bom
censo são palavras de ordem
neste momento. Um grande
problema é quando o resu]
tado esperado não pode ser

atingido pelas técnicas atual
nt�nte disponíveis. Para evitar
ftll'mações, cabe ao proiissio
rtal colocar os limites que
âàa paciente poderá chegar.
sé' fázer entender neste caso

é uma obrigação do cirurgião
plYástico.
;>( 'A criatividade também faz
parte do sucesso e nisso os

cirurgiões brasileiros se supe
ram. Hoje, a cirurgia plástica

em Santa Catarina possui um
elevado nível técnico e não

perde em nada para qualquer
lugar do mundo.

Atualmente, fala-se muito
sobre um novo tipo de turismo
que tem atraído mulheres
estrangeiras ao Brasil: o

turismo de beleza. A cirurgia
plástica feita .aqui no País é
convidativa em virtude do
valor e da boa reputação dos
médicos brasileiros. Anual
mente sâo realizadas 500 mil
cirurgias, sendo que destas
·120 mil são realizadas em ho
mens. Para manter o padrão
reconhecido internacio
nalmente, a Sociedade Brasi
leira de Cirurgia Plástica
(SBCP), recomenda de ma

neira veemente a todos os

associados, cerca de 4 mil
cirurgiões, que sejam pru-

• Paulo Mendes
Cirurgião plástico e membro da
Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica

dentes quanto ao uso de
.

materiais para implantes na

face e em outras regiões do
corpo, como nas nádegas.
Não há estudos a longo prazo
sobre a presença desses
utensílios em grande quan
tidade no corpo humano.
Outra orientação é sobre as

chamadas "lipos de con

sultório" (lipo light e hidroli
po). É preciso cuidado, pois
o objetivo de profissionais
mal-intencionados é bana
lizar o procedimento mais
realizado no mundo e criar a

sensação de algo simples,
como se não fosse uma cirur

gia. Com isso, assistimos a

sérios problemas, inclusive
mortes. Não há milagres na

cirurgia plástica. O que exis
te é ciência, técnica e muita
arte.

r
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• DOS BLOGS

l;Ji�6iieicRuz
o astro pop
A primeira pergunta que mais
fazem a ele é por que o Orkut
faz tanto sucesso no Brasil.
A segunda é se seus pais o

batizaram em homenagem
ao site. É claro que é
brincadeira. Ele criou o site
de relacionamentos que leva
o seu nome. Aos 32 anos, o

engenheiro de software Orkut
Buyukkokten, de origem
turca, vive dias de astro pop
no Brasil. "Sou reconhecido
na rua", disse, em São
Paulo, o gerente de produtos
do Google. "Às vezes as

pessoas ficam olhando. No
geral, são bastante gentis e

educadas." O tratamento que
ele recebe aqui não é o

mesmo que tem nos Estados
Unidos. O Brasil é maioria no

Orkut, com 56% dos 43
milhões de usuários.
Buyukkokien criou o site em

2001, quando era somente
um engenheiro do Google,
nos 20% do tempo que a

empresa permite que os

funcionários se dediquem a

projetos pessoais.

4JbIOg .estadao.com.brlblog!cruz

• DO LEITOR

IMiUa) CARTA

Mais um santo
E teremos mais um santo
nos altares católicos, João
Paulo II. Papa Ratzinger
pretende uma operação
rápida, dentro de uns dois
anos Karol Wojtyla ganha
aureola. Já apareceu quem
se prontifica a documentar
seus milagres. Cristo
também fazia milagres,
segundo os Evangelhos
multiplicava pães e peixes,
andava sobre a água e

ressuscitava os mortos. Em

principio, confesso o meu

ceticismo quando a

quaisquer milagres. O
verdaceíro, imenso milagre
está no fato de que Cristo
influenciou decisivamente a

vida do mundo por dois mil
anos. Sua idéia central, a da
igualdade, ainda move os

homens de boa vontade,
capazes de humildade e

compaixão. João Paulo II, por
seu lado, é o perfeito
representante de uma igreja
que, bem ao contrário do
objetivo de Cristo, se tornou
um poder temporal e político.

4J blogdomlno.blig.lg.com.br

Formação Acadêmica X Atitude
Uma boa formação acadê

mica é imprescindível para a

sua carreira. Com o diploma
já é difícil, imagine sem. Mas
também há casos de pessoas
que tiveram pouco estudo e

se deram muito bem na vida.
Estudar é bom, mas não é
tudo na sua carreira. Recebo
muitos e-rnails e algumas
dúvidas são freqüentes:

Devo fazer urn. cursó

superior? A resposta é: SIM!
Quem tem curso superior, em
média, ganha mais de quem
não tem. Caso a vida lhe dê
uma oportunidade dessas,
não a perca.

Minha faculdade não é de
primeira linha. O que faço?
Faça aquilo que todo profes
sor lhe diz: "Quem faz o curso

é o aluno!" A verdade é que
poucos conseguem fazer uma
universidade de primeira
linha. Não se deixe abalar e

compense isso com muita

leitura, participação em
congressos e seminários. '\

Profissão estudante? Certa
vez, recebi um e-mail indig
nado de uma pessoa que dizia
ter três cursos superiores e .

que estava desempregada.
Perguntei sua formação, ao

que ela respondeu: Arquite
t�ra, Educação Física e Bio
logia. Eu logo respondi:
"Minha filha você é boa em

quê? Cadê O foco?" É uma boa
opção ter mais de um diplo
ma, mas cuidado, senão fica
a vida inteira estudando e

prática que é bom, nada.

-"-i-i'·i·�·Ç·'�C':":H�A":G:-:A":s:-- II

CPI noSTF
Os oposicionistas foram ao

STF pedir celeridade na

votação do recurso que pede
a instalação da CPI do
Apagão Aéreo. Os governistas
não estiveram lá de corpo
presente, mas estão
operando exatamente no

sentido contrário. Ou seja,
têm fortes convicções de que
o Supremo vai acolher o
recurso e mandar criar a CPI, J

mas querem protelar ao
máximo essa decisão. Pelo
menos até o fim do mês, até
(esperam) assentar a poeira
da crise desta semana. "Já
imaginou, no meio dessa
confusão toda, se instala uma

CPI, ouvindo controladores,
mulheres de controladores,
etc?", indagava hoje um líder
governista que participou das
conversas no Congresso e no

Planalto que discutiram a

estratégia. Mas e aí, quem
ganha essa queda de braço?
A lógica natural das coisas,
ou seja, a lentidão do STF em

seus jUlgamentos, tende a

favorecer o Planalto ..

4J blogdosblogs.bllg.ig.óom.br

• Paulo Araújo
Palestrante e escritor. Autor de "Seja
Dono de Sua Própria Vida" (Editora
Qualitymark) .

o que faz a diferença? É
aliar. o estudo com a atitude.
Ser pró-ativo, aprender a

trabalhar em equipe. Não
ficar enfurnado dentro dar
sala de aula ou de biblio
tecas. Vá conhecer a prática!

Especialista ou Gene
ralista? Creio que você tem

de saber um pouco sobre tudo
de sua área de atuação, mas

é fundamental ser muito bom
_

em alguma coisa. Mesmo
.

porque, não dá para ser bom
em tudo.

Uma boa formação aca

dêmica é a base do seu futuro
e não pode ser neglígencíada,
mas não vai ser lá uma grande
diferença se você não souber
colocar em prática o que
aprendeu.

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@ocorrelodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep
89251 200, Caixa Postal 19. É obrigatório Informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão
publicados), -

.
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ATRASO: CÂMARAS DE GUARAMIRIM E JARAGUÁ AINDA APRECIAM OS PROJETOS

Plano Diretor é discutido pelos
vereadores na segunda-feira.
�Matéria do Executivo
tramita nas comissões
e ainda não tem data

para ir a votação

CAROLINA TOMASELLI
GUARAMIRIM/JARAGUÁ DO
SUL

Tanto os vereadores de

Guaramirim como de Jara
guá do Sul se reunirão na

próxima segunda-feira para
discutir o Plano Diretor. Os
dois Legislativos são os

únicos da microrregião que
ainda não votaram os pro

jetos, encaminhados pelas
respectivas Prefeituras no

final do ano passado. O

documento teve que ser

'revisado emmunicípios com
mais de 20mil habitantes por
exigência do Estatuto das
Cidades (lei federallO.257),
sob pena dos prefeitos incor- c

retem eírrímprobidade admi- ,

nistratíva;
'

:
,,'

Em Jaraguá do Sul, os

vereadores discutem o

projeto às 17 horas, em reu

nião que contará com a pre

sença de representantes da

Ujarn (União Jaraguaense
das Associações de Mora

dores). A entidade quer

garantir que as emendas

CÉSAR JUNKES/OCP

No páreo
Comenta-se nas rodas

políticas que o ex-presidente
da Acijs (Associação Empre
sarial de Jaraguá do Sul),
PauloMattos, pode ser candi
dato a prefeito no ano que
vem. Levaria para a campa
nha a experiência de adminís
ttar a entidade empresarial e
de coordenar as obras de
reforma noHospital São José,
além do apoio da classe

empresariaL
Pode ofuscar eventuais

postulantes.

Nepotismo
Mais uma vez a Câmara de

Jaraguá do Sul adiou a

votação do projeto que põe
fim ao nepotismo na admi

nistraçãomunicipal, embora a

proposta já tenha sido lida em
plenário há pelo menos 15
dias.
Não se sabe a razão do

adiamento, acredita-se que
faltam os votos necessários

para a aprovação - seis votos.

Outro
Também é dada como

muito provável a can

didatura a prefeito do secre
tário de Urbanismo, Afonso
Piazera. Atualmente sem

partido, tem convites para
voltar ao PMDB, decisão que
precisa ser tomada até o final
de setembro. Político expe
riente e hábil negociador,
tem tudo para conquistar a
vaga no partido, caso o ex

deputado Ivo Konell não

consiga reaver os direitos

políticos.

Exposição
A Câmara de Corupá

realiza, de 9 de abril a 7 de

maio, a exposição "Conhe
cendo o Parque Malwee",
reunindo fotografias de
Cláudio Wiliam Amoêdo

Guimarães, que retratam a

diversidade da fauna da
reserva ambiental. A mostra

pode ser vista de segunda a

sexta-feira, das 8 às 12 horas e
das 14 às 17 horas.

O CORREIO DO POVO"

T
1

Prefeitura volta ao

horário ormal

Exemplo

todos e, por conta disto, pode
não se� repetida no final deste; �

ano. "E uma questão que v<:jlhJ
avaliar. Vou pedir urna;

"Jv_'
pesquisa qualitativa ae

opinião pública sobre o turn.{}q
único, levando em cont'£>q
dados da economia gerada"l;�:3
informou o prefeito. ,'3:'1"1

Segundo Bertoldi, .am

equipe do setor de Planej��oJ
menta da Prefeitura iniciou],
um levantamento sobre-iRq
horário reduzido, para medír

.

. ". . '.i: B

quanto o murucipto econ�-
mizou com gastos comb
material de escritório, ener;:lb
gia elétrica e combustívebiv
por exemplo. "Já sabemos q�:3
houve uma economia con�)flb
derável, mas não podernos.,
adotar o turno único só pmorq
conta disto. Percebemos que

I dlBga popu ação na sua gran. ebmaioria quer o horárt8
normal, e os funcionários
públicos preferem o turrW1
único. O que temos queb
levar em conta é o cidadãq.-,
que depende do funcioa;
namento da Prefeitura:�
disse. (CT) �

o óbvio deveria t
rsido ,peJ(�ebido ", NU
O trânsito de Jaraguá clrR

Sul, considerado o terceilifu
mais perigoso do país e\Uf.j
proporção populacicnalq,
também motivo de questio
namento. É o caso dos carB"
teiros implantados nat'='
esquinas centrais que, além:
de não seguirem ummodelo.

Convite
CÉSAR JUNKESfOCP

JARAGUÁ DO SUL

•

Desde segunda-feira, as

secretarias municipais vol
. taram a atender no horário
normal de expediente, ou

seja, das 7h30 às llh30 e das
13 às 17 horas, de segunda a

sexta-feira, conforme os

decretos assinados pelo
prefeito Moacir Bertoldi
(PR). A exceção é para a

Secretaria de Obras Públicas,
que adotou dois turnos no

caso de servidores em cargos
de natureza operacional e

externa. O primeiro turno é
das 7 às 13 horas e, o segundo,
das 13 às 19 horas. Os demais
funcionários cumprem

jornada de 40 horas semanais.
Em outubro do ano pas

sado, a Prefeitura adotou o

turno único sob a alegação de
gerar economia nas contas do
município. A maioria das
secretarias passou a atender
das 7h30 às 13h30, com
exceção dos serviços de

plantão, estendidos até às 14
horas. Mesmo assim, a

mudança não agradou a

A Escola Estadual São Pedro, do Guaramiranga, em

Guaramirim, foi eleita a melhor instituição de ensino mé��
domunicípio na segunda avaliação do Enem (ExameNacionat'
de EnsinoMédio). O feito, um exemplo que deve ser seguidld
joga por terra a velha e desgastada idéia da falta de qualidade
do ensino público.

Âncora :Jb
.

r4l:)

o Conselho Comunitário Penitenciário de Jaraguá do SHL
. oficializa, no dia 12, as novas instalações da cozinha e do projeto.,
de escoamento sanitário no Presídio Regional do município.;'q
O presidente do conselho, Nilton Zen, disse que a ativídade.,
tem como objetivomostrar os trabalhos desenvolvidos em prol I
da humanizaçâo das condições no presídio visando à reinserção-,
do apenado à sociedade. . �J [

f11(j

Reação
�l.GJ

PSDB protocolou na Mesa Diretora da Câmara pedido pa��B
que sejam declarados vagos os mandatos dos sete deputadi��
do partido que mudaram de legenda. O tucanato seguiu: til
determinação do TSE (Tribunal SuperiorEleitoral) que decidiu"
que o mandato pertence ao partido ou à coligação, e não �8:�
parlamentar. '

,=>

O partido pediu ainda que, depois que os mandatos forefl,'lq
declarados vagos, a Câmara convoque, em 48 horas, os

suplentes. '1

Na lista do partido está o deputado Djalma Berger, que trocou,
o PSDB pelo PSB. %'1

Germann solicitou reunião com arquiteto para sanar dúvidas de ordem técnica

apresentadas nas audiências plenário. (PT) determinou prazo de 30
públicas e incluídas no projeto Já a reunião na Câmara de dias para apresentação de

sejam mantidas, já que os Guaramirim, marcada para as emendas e para as comissões

vereadores podem induir 16 horas, terá caráter mais exararemos pareceres. "É um

emendas e, com isso, modi- técnico. O arquiteto que documento que exige urn

ficar o texto original. assessorou o Executivo na esclarecimento, pr inci-

O presidente da Casa, elaboração .do documento, palmente de ordem técnica,
RudolfoGesser (PP), defende Sérgio Gumick,. vai esclarecer já que trata da questão do

uma análise; aprofundada-e as dúvidas dos 'vereadores zoneamento. Só depois de

criteriosa do novo Plàn:ô- sobre o projetd;eficariliii.R�db-- sanadas as dúvidas .é' que os

Diretor, já que a partir dele pelo Executivo em novembro. vereadores poderão alimen

são estipuladas regras para Como as comissões não tar o Plano Diretor com

organização do espaço urbane apresentaram os pareceres até emendas", a firmauGer

da cidade nos próximos anos. o início do recesso, o trâmite mann, que integra _ as

Ele também informa que o voltou a estaca zero. comissões de Legisflção,
projeto tramita nas comissões No último dia 26, aten- Justiça e Redação, e de

e poderá receber emendas, dendo a pedido do vereador Economia, Finanças e Fisca-,
mas ainda não há previsão de Alcibaldo Germann (PP), o lização, pelas quais o projetl
quandodeveráservotadoem presidente Evaldo [unckes passa.

o presidente do FP de

Jaraguá do Sul, vereador
Dieter Janssen, disse .que
ficaria honrado com a

filiação do ex-presidente do
PFL, Valdir Bardin, ao

PattídoProgressista. "oPP
estáde portas abertas para
ele').,. avisou. B0rdin deixou
o atual PD alegando falta
de rumo.

Reunião Aliás
Representantes da Ujam

- (União Jaraguaense de
. Associações deMoradores) se
reúnem com os vereadores, na
terça-feira, na Câmara, para
discutir o Plano Diretor, em
trâmite naCasa.AUjam quer
manter o texto definido nas

audiências públicas e

aprovado na conferência

municipal.

A nova diretoria da Ujam
aguarda resposta do prefeito
Moacir Bertoldi (PR) sobre o
pedido de reunião, feito há 15
dias. Na pauta, as reivin

dicações dos bairros e as

propos�as de trabalho conjun
to entre associação e Prefei
tura. Se bemque: o candidato
do governo perdeu a eleição
da Ujam,

J
\

SECRETARIA 1 '�lf.
• �

1 '"

Falta comunicação
ou é insubordinação
Leitores criticam a falta de

comunicação entre as Secre
tarias de Obras e Urbanismo.
Há muito tempo a Prefeitura
demora na retirada domato às

margens de rodovias e à beira
dos trilhos do trem. As raras

roçadas realizadas acontecem
quando o mato já está alto.
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VALOR: EMPRESÁRIO DIZ QUE É PRECISO COLOCAR O PRODUTO NA CATEGORIA DE BEBIDA NOBRE

red.acao@ocorreiodopovo.com.br

, Consumo de café do brasileiro

chega aos 70 litros por ano
Conquistar adeptos
fiéis ao ritual do
"cafezinho" é meta
da Sasse Alimentos

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

O consumo de café

atingiu a marca positiva de

4,27 kg por brasileiro no ano

passado. Isto equivale a quase
.

70 litros do alimento para
cada habitante. Em compara

ção a 2005, o acrés-cimo é de
3,9% e isto confirma a evo

lução buscada por empresas
do rarrio em todo o País.

Exemplo disso é a Sasse

Alimentos, de Jaraguá do Sul.
Com 57 anos de existência e

vários momenrosde exce

lência e dificuldades, ela'
procura agora o reposício
namento no mercado. Para

conseguir mais uma vez a

liderança do segmento em

Santa Catarina, a exemplo do
passado, optou pelamudança.
Conforme Guido Bretzke,
diretor da GPS, que gere a

fábrica, as prateleiras dos

supermercados do Estado
recebem ao longo desta se

mana um novo produto.
.

A linha Supremo surge
com o intuito de conquistar
os consumidores fiéis através
do aroma e do sabor. "Éramos
voltados ao preço e agora o

I que interessa é a qualidade",
explica. Segundo Bretzke, as

CÉSAR JUNKES/OCP

Guido Bretzke: "A Sasse tem que voltar à glória que já teve. Jaraguá do Sul merece isso"

pesquisas feitas pela empresa res como estes é uma tentativa trabalhado como bebida
demonstraram a necessidade para a Sasse de abandonar o nobre passa a ser", confessou.
dos clientes de encontrar posto de seguidora e assumir. J, • ASasse..pretende,ÍPye,stir
cafés bons, mesmo com' a o de precursora de tendên- nesta última opinião e para
possibilidadé de preços mais das, de acordo com Guido isso planeja investir 5% do
elevados. "Não é pelo fato de Bretzke. faturamento em pesquisas e

pertencerem a classes 'C' ou Quando perguntado sobre comunicação. Soma-se ao
'D' que não podem ter bom o atual momento vivenciado lançamento do Supremo, a

gosto", enfatiza o empresário. pelo mtl)�'cado de cafés, ele é mudança das embalagens e

Quem experimentar o categórico ao dizer que é da composição da linha
Supremo, garante Bretzke, r\eciso inovar. "Num passado Tradicional e Extra-Forte. As
terá uma bebida feita com recente, existiam 2,5 mil outras marcas (Pingo Preto,

<'

90% de grãos arábica e outros empresas no ramo, hoje são Agora, Energetic etc) não

10% de robusta. O primeiro 1,5 mil no Brasil-Se o produto têm alterações. Atualmente a

dita o sabor e o aroma. O for tratado apenas como cesta GPS toda (Bretzke e a Sasse)
segundo, a cor, Agregar valo- básica não é rentável. Mas, se conta com 600 funcionários. Venda para fora do País aumentou 17% em 2007

Exportação de café tem \,
crescimento constante r

Ir"
Visto como bom negócio

por empresários como Guido
Bretzke, da Sasse Alimentos,
o café vem crescendo no que
diz respeito a exportações no
mundo inteiro. Em fevereiro

passado, segundo levan
tamento divulgado, na última

. semana, pela OIC (Organiza
ção Internacional do Café) o
aumento foi de 17%, se

comparado ao mesmo período
de 2006.

Ainda de acordo com a

entidade, estas movimenta:

ções atingiram o patamar de
39,38 milhões de sacas ao

longo do ano agrícola 2006/
07 (outubro a fevereiro).
Enquanto que no anterior

ficaram em 32,92% milhões.
O embarque do produto

brasileiro também foi positivo

e te-afirmou o País como

principal exportador de café llr
verde no mundo. Os 't',

c

produtores enviaram para (Ioutros mercados 24,6% mais

em fevereiro deste ano do [r,
que em 2006. Em números,
isto representa acréscimo de I

, 269 mil sacas. �,IJ
N o caso do café iiA

industrializado, o Brasil perde
para Alemanha e Itália no �

quesito exportação. Além 'e

disso, os alemães também são ta

os campeões quando o Ih
assunto é a compra do ll'
produto em grãos vindos das ::É
plantações brasileiras.' Ela Ie

. negocia, agrega valor e vende f,�

paramercados consumidores 'Ie
como países da própria lli

Europa, Ásia, África e il]
América do Norte. ,i�
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Acidentes na.BR-280 Adori organiza 2a
deixam quatro feridos Exposição de Orquídeas

,

PIERO RAGAZZI/OCP

GUARAMIRIM

Entre às 19 horas de terça-
') feira e 5 horas de ontem, dois
acidentes na BR-280 dei
xaram quatro pessoas feridas.
N a madrugada de ontem,
duas motocicletas CG 150/
Titan bateram no km 57, perto
da Mannes. O piloto da moto

II' placas MJF3550, de Guara
I mirim, SebastiãoChaves, 21, e
damotoMBB8405, de Jaraguá
do Sul, José Gabriel Carlos
Schulz, 19, não se feriram

gravemente.
Na .noite de terça-feira, a

batida no km 48 (perto daWeg
Química) envolveu um Palio e

uma motocicleta O piloto da
Honda/CG 150 placas
MDU9087, de Jaraguá do Sul,

II Israel Castro, 24 anos! teve

II

Motocicleta de Israel Castro

fratura na perna direita e

escoriações. Até o fechamento
desta edição, ele estava inter

nado na UTI (Unidade de

Terapia Intensiva) doHospital
e Maternidade São José, mas
não corria risco de vida, A
carona da moto, Carla Lan

kueviv, 17, foi levada ao

hospital com suspeita de fratura
na perna direita. O motorista

do Palio placas ME03492, de
Guaramirim, Cecília de Ávila,
76, não se feriu. (DZ)

A 2ª Exposição Sul
Brasileira de Orquídeas,
Bromélias e Plantas Orna

mentais, realizada anualmen
te emGuaramirim, já tem data
definida. Ela ocorre de 10 a 13
de maio no Parque Municipal
Perfeito Manoel de Aguiar e o
objetivo da comissão organi
zadora é de receber cerca de

quatro mil pessoas naquele
final de semana.

Conforme AdelinoMura
ra, presidente da Adori

(Agremiação de Orquidofilia
do Itapocu), responsável pelo
evento, a programação ainda
está em fase de planeja
mento. Mas, é certo que
haverá feira de artesanato,
apresentações folclóricas e

homenagem ao Dia das Mães.
Além disso, quem visitar .o

local ainda vai poder expe
rimentar comidas típicas da
cultura italiana. Este lado

gastronômico fica por conta

da Associação Bellunesi, de
Jaraguá do Sul.

Os estantes de comercia

lização devem ter nove em

presas, com cincomil plantas
prontas para serem levadas

pelos apreciadores. Na área

dos expositores, este número
deve ser de mil orquídeas.
A abertura oficial da

exposição acontece na noite

de quinta-feira, 10 de maio.

Os pavilhões do Parque de
Eventos ficam à disposição
dos visitantes, provavelmente,
das 9h às 22h na sexta-feira e

no sábado. Já no domingo, os
expositores se despedem, às

19h.. (KE)

PÁSCOA JOVEM NO MARISTA cf

No sábado, 31 de março, realizou-se no Colégio Marista São Luís a

Páscoa Jovem; através da PJM - Pastoral Juvenil Marista.

Nesta manhã, vivenciamos a experiência da Paixão, Morte e

Ressurreição de Jesus Cristo que, nos dias de hoje é revivida portodos
nós, por meio de nossas conquistas, decepções, alegrias, encontros,
estudos do dia-a-dia.

Em toda manhã foi desenvolvida atividades dinamizadas para melhor

compreensão dos últimos momentos vivenciados por Jesus de Nazaré.

No final contamos com a presença da família dos alunos que participam
da PJM para uma celebração, Revivemos, assim a Santa Ceia, Foram

momentos de reflexão, celebração e muita alegria.
Para finalizar a Páscoa Jovem da PJM realizamos o almoço de

confraternização entre os participantes e seus familiares.
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são do Senhormorto. Durante
a caminhada, as pessoas se

penitenciam, pedem bênçãos
e agradecem as graças

alcançadas. Na região, as
Vias-Sacras percorrem as ruas

ou são celebradas dentro das

próprias igrejas, dependendo
da paróquia.

Para o pároco da Paróquia
São Sebastião, Carlos Alberto

Rodrigues, a Semana Santa
, " -

e uma preparaçao para o

domingo de Páscoa - quando
acontece a ressurreição do
Senhor. ''A Páscoa é a vitória

da vida sobre a morte",
comentou. Durante a Sexta
Feira Santa, os cristãos

realizam o silêncio e a absti

nência para refletir sobre a

Paixão e morte de Cristo. A

experiência da ressurreição é

revivida no sábado deAleluia
e no dia de Páscoa. ''A cami

nhada com Cristo nos ajuda
a superar sofrimentos e a viver

commais otimismo", explicou.
A programação completa

das paróquias da região entre
Quinta-Feira Santa e Do

mingo de Páscoa pode ser

conferida na tabela ao lado.

jfermestade causa

Destragos na microrregião
PIERO RAGAZZI/OCP

Corrêa teve prejuízo de R$ 4 mil

horas. Segundo os socorristas,
o fogo atingiu 50 metros

quadrados da residência e foi
causado por um curto

circuito na televisão.
Em Guaramirim, uma

casna BR-280 (perto do

posto da Polícia Rodoviária

Federal) teve a maior parte
do telhado arrancado.

FERIADO NUBLADO
- De hoje até domingo, o

clima deve ser nublado, com
temperatura entre 23 e 28º e

possibilidade de pancadas de
chuva esparsas. O tempo
deve ficar mais estável a

partir de segunda-feira, se
gundo previsão da Epagri/
Ciram. (DZ)

I'

regiao@ocorreiodopovo,com,br

ANA SANTA: HOJE ACONTECE LAVA-PÉS E AMANHÃ, ENCENAÇÕES E VIAS-SACRAS

',Aelebrações devem atrair milhares de fiéis
llnfira horários e

las das cerimônias
( Paixão e Páscoa nas

róquas da região

: Durante a Semana Santa

ontece a celebração do

aior acontecimento do

'lstianísmo - a história da

llvação, quando é revivido

;:grande drama da paixão,
brte e ressurreição de Jesus.
,,sa celebração se inicia no

'IDmingo de Ramos e tem seu

llice no Domingo de Páscoa,
hnsiderado pelos cristãos um
:�ríodo de reconciliação,
onversão e revisão de

,�tudes.
i Hoje, acontece a ceri

rônia do Lava-Pés. Namissa,
B padre lava os pés de fiéis

lua relembrar a humildade

lb Jesus ao lavar os pés dos
Bl apóstolos no dia da Santa

seia (última ceia). Amanhã
icontece a cele-bração da,
zaixão do Senhor e a procis-

I
A tempestade de terça-

reira à noite causou estragos
na região. Em Jaraguá do Sul,
C Defesa Civil e o Corpo de
iôombeiros Voluntários
realizaram cerca de 20

stendimentos, a maioria

selacíonados à que-da de
'iirvores e inundações. o,
ilairros mais atingidos foram
caraguá Esquerdo, São Luís

J Jaraguá 84.
Por volta das 9 horas, um

aol foi arrastado pela água
na Rua Luís Bartolini, Bairro
São Luís, que inundou. O

notorista, que abandonou o

rrcarro ao perceber a corren-

,:eza, não se feriu.
No Jaraguá Esquerdo, na

lJRua Bernardo João Schmidt
(perto da Escola Cristina

Marcatto), o muro de uma

casa instalada em um bar
.ranco desmoronou. O pro

lprietárío da residência, César
Corrêa, 49 anos, aposentado,
jcalcula que o prejuízo seja de
qaproximadamente R$ 4mil.

/' No Jaraguá 84, casas

fLforam destelhadas. Na Rua
�rFrederico Todt, Bairro Ami

��ade, os bombeiros atenderam�\tIfm princípio de incêndio em
flluma 'casa por volta das 21

__�H�'orá�ios das celebraçõe's na reglão�t________._
JARAGUÁ DO SUL

DIA 7 - SÁBADO DE ALELUIA
20 horas - Missa seguida de vigília
DIA 8 - DOMINGO DE PÁSCOA
8 horas - Missa

Comunidade Matriz São Sebastião
HOJE - QUINTA-FEIRA SANTA
Confissões - das 8h30 às 11 horas e das 14 às 17 horas

19h30 - Celebração da Ceia do Senhor, Lava-Pés e adoração
21 às 24 horas - Vigília Adoração ao Santíssimo
AMANHÃ - SEXTA-FEIRA SANTA
5 horas - Via-Sacra para igreja do Ribeirão Molha
Confissões - das 8 às 11 horas
15h30 - Via-Sacra com jovens, adolescentes e crianças
17 horas - Celebração da Paixão do Senhor e procissão
DIA 7 - SÁBADO DE ALELUIA
19 horas - Solene Vigília Pascal
DIA 8 - DOMINGO DE PÁSCOA

Cultos - JARAGUÁ DO SUL
HOJE
17h30 - Com. Bairro Amizade
19 horas - Com. Bom Jesus
19h30 - Com. Bairro Amizade/ Paróquia Apóstolo Pedro
AMANHÃ
7h30 - Paróquia Apóstolo Pedro
8 horas - Com. Martim Lutero/
Com. Bairro Amizade/ Com. Três Rios do Norte
9 horas - Centro-Paróquia Apóstolo Pedro

9h30 - Com. Ilha da Figueira
10 horas - Com. João Pessoa! Com. Santa Luzia

16 horas - Com. Nereu Ramos
18 horas - Com.dos Apóstolos
19 horas - Com. Vila Lenzi
DIA 7 - SÁBADO
16 horas - Com. Ribeirão Grande
DIA 8 - DOMINGO
5h30 - Com. dos Apóstolos
6 horas - Paróquia Pedro/ Com. Vila Lenzi

19 horas - Paróquia Apóstolo Pedro

•

6 horas - Procissão da ressurreição e missa
9 horas - Missa
19 horas - Missa

Comunidade São Luís Gonzaga
AMANHÃ - SEXTA-FEIRA SANTA
5 horas - Via Sacra para igreja· do Ribeirão Molha

15 horas - Celebração da Paixão do Senhor
Dia 7 - SÁBADO DE ALELUIA
19 horas - Solene Vigília Pascal

Comunidade Nossa Sra. Rainha da Paz
AMANHÃ �. SEXTA-FEIRA SANTA
5 horas--'- Via-Sacra para igreja do Ribeirão'Molt-la L --4

DIA 7 - SÁBADO DE ALELUIA
19 horas - Solene Vigília Pascal

Comuntdade São Cristóvão
AMANHÃ - SEXTA-FEIRA SANTA
15h30 - Via-Sacra
17 horas - Celebração da Paixão do Senhor
DIA 7 - SÁBADO DE ALELUIA
19 horas - Solene Vigília Pascal

CORUPÁ "-----

•

Paróquia São José
HOJE - QUINTA-FEIRA SANTA
19 horas - Lava-Pés
20h30 - Adoração
20h30 às 22 horas - Confissões .

AMANHÃ - SEXTA-FEIRA SANTA
8 horas - Adoração
8 às 11 horas - Confissão
17 horas - Celebração do Senhor
18h30 - Via-Sacra
DIA 7 - SÁBADO DE ALELUIA
19 horas - Vigília Pascal
DIA 8 - DOMINGO DE PÁSCOA
5 horas -Procissão e Missa da Ressurreição·
8 horas - Missa de Páscoa

Comunidade São Benedito
DIA 8 - DOMINGO DE PÁSCOA
8h30 - Missa

Comunidade Nossa Sra. do Perpétuo Socorro
AMANHÃ - SEXTA-FEIRA SANTA
5 horas - Via-Sacra para igreja do Ribeirão Molha

DIA 7 -:- SÁBADO DE ALELUIA
19 horas - Solene Vigília Pascal

i'tf;

MASSARANDUBA

Paróquia Sagrado Coração de Jesus .

HOJE - QUINTA FEIRA SANTA
19h30 - missa Lava-Pés
Nas comunidades matriz, centro, Benjamin Constant
Massarandubinha e Braço Campinas
AMANHÃ - SEXTA FEIRA SANTA
10 horas - Confissões Comunitárias
Nas comunidades Matriz, Centro, Primeiro Braço
15 horas - Celebração da Paixão
Nas comunidades Braço Campinas, Braço do Norte,
Matriz, Centro, Primeiro Braço

'

19h30 - via sacra Colégio Pedro Aleixo até a Matriz
DIA 7 - SÁBADO DE ALELUIA
19h30 - Vigília Pascal
Nas comunidades Benjamin Constant,
Matriz, Centro, Primeiro Braço, Braço Campinas
DIA 8 - DOMINGO DE PÁSCOA

.-

8h30 - Missa
Nas comunidades Treze de Maio Alto,
Massarandubinha, Santa Luzia, Ribeirão da Lagoa
9 horas - Missa

"

Comunidade Segundo Braço
10 horas - Missa
Na Sagrada Família, Guarani Açú, Alto Guarani Açú

Comunidade Nossa Sra. do Rosário
HOJE - QUINTA-FEIRA SANTA
21 horas - Celebração da Ceia do Senhor, Lava-Pés e Vigília
AMANHÃ - SEXTA-FEIRA SANTA
5 horas - Via-Sacra para igreja. do Ribeirão Molha
6h30 - Confissões
16 horas - Celebração da Paixão do Senhor
DIA 8 - DOMINGO DE PÁSCOA
8h30 - Missa de Páscoa

GUARAMIRIM

paróquia Senhor Bom Jesus

HOJE - QUINTA-FEIRA SANTA
20 horas .: Missa Lava-Pés
8h30 às 11 h30 - Confissões
AMANHÃ - SEXTA-FEIRA SANTA
9H30 - Confissão Comunitária
15 horas - Celebração Paixão do Senhor
18 horas - Via-Sacra (igreja); encenação e procissão
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APPs recebem parcela

Presidentes e tesoureiros das APPs de Pomerode
receberam a primeira parcela do Programa de Auto-gestão,
recurso financeiro for�ecido pela Prefeitura que dá a

oportunidade a cada escola investir em melhorias.
Diretores de escola, pais e educadores participaram da
entrega, realizada no auditório da Prefeitura na noite de
quarta-feira. Foram repartidos R$ 16.240,00 entre as 16
unidades de ensino, em cheques variando entre R$ 410,00
até R$ 1.890,00. Cada instituição recebe a verba de acordo
com o número de alunos que atende. Até o final do ano,
está previsto o repasse de mais sete cheques, somando um
total de R$ 130 mil.

Fotografia
Prêmio "Petrobrás nas Ondas" vai oferecer R$ 3 mil

��ta d aUtor da melhor imagem feita num dos
campeonatos de surf patrocinados pela empresa. Os
iQ._teressados em participar devem enviar suas imagens
� �eaação da -r@Vtl&ta @o ©tnsid'é'l¥ .�'Rua· Prntli'que
Coutinho, 1'.639, Vila madalena, São Paulo, SF, CEP:
Q�416-0l2). Cada pm ticipante pode enviar nomáximo
·��·fotos. Elps devem estar impressas empapel fotográfico
ou em CD, nos formatos JPG ou TIp, no tamanho
tlJ.íni�o de 10 cn1.X 15 em, em 300 dpi de resolução.
Iilformações no site www.gõôutside.com.br.

<'

Espaço CuHural
O Espaço Cultural Angeloni, divulgou esta semana o

calendário de eventos do mês de abril, Hoje, acontece o

show com Renato Carlos Aguiar, com músicas do gênero
MPB e Pop Rock. Amanhã, Ana Cristina, anima o espaço
com músicas de MPB. No sábado, Marcia e João se

apresentam no local. Os shows são sempre de quintas-feiras
aos sábados. Sempre com artistas locais. Na semana que
vem o evento trará a cantora BethMuller, Darlon e Rafael
Petry e a Banda Cia Muttley. O horário de apresentação é

sempre às 19h30. O espaço se encontra no Supercenter
Angeloni, na Rua Cel. Bernardo Grubba, 247.

Inscrições.de bolsa
As inscrições dos estudantes da Unerj interessados na

Bolsa do Artigo 170 vai até o dia 8 de abril. Os
acadêmicos devem entrar em contato com o Serviço de
Ate�dimento ao Estudante, pelo telefone 3275�8251,
ou pelo site da instituição (www.unerj.br) .

O programa de bolsas de estudos do Artigo 170 tem o

objetivo de auxiliar financeiramente os alunos
economicamente carentes, matriculados em instituições
de Ensino Superior. Além do benefício do artigo 170, a
.universidade disponibiliza aos seus acadêmicos várias
outras modalidades de apoio social, que podem ser

consultadas no site da Instituição.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Exposição
Termina hoje a exposição

fotográfica "Bella Itália", do
fotógrafo Jolvani Bueno, no
espaço cultural da Biblioteca
Padre Elemar Scheid, na

Unerj. Natural de São
Domingos, interior de Santa
Catarina, [olvani é
descendente de italianos. A
mostra das 8 às 22 horas, com
entrada gratuita.

Expogestão
A quinta edição da Expogestão - Congresso Nacional

de Atualização em Gestão e Feira Nacional de Serviços e

Produtos da Gestão, será realizada de 19 a 22 de junho
em Joinville. Nove dos 11 palestrantes do Congresso já
estão confirmados. A feira está com 80% dos espaços já
comercializados, e terá como inovação um auditório para
workshops gratuitos de educação continuada. A
Expogestão é uma oportunidade para os líderes
empresariais e gestores trocarem experiências, atualizarem
tendências e estreitarem relacionamentos, unindo o

pensamento à prática da gestão empresarial.

Contos
A Design Editora lança o

livro "Contos Jaraguaenses",
no dia 18 de abril, às 19h30

.

no Museus da Weg. Cerca
de 30 escritores do Vale do

Itapocú participaram da

publicação. Segundo o

editor Carlos Henrique
Schroeder (foto), a coletâ
nea suprirá a necessidade de
uma identidade literária na

cidade.

DIVULGAÇÃO

Alistamento
O alistamento obriga-tório em Jaraguá do Sul, vai até

o dia 30 de abril. É necessário ter completado 18 anos

em 2007 e entregar fotocópias do CPF, comprovante de
residência, da certidão de nascimento ou da Carteira de
Identidade, uma foto 3x4 e pagar uma taxa de R$ 2,20.
A guia de recolhimento deve ser retirada na JuntaMilitar
e o pagamento efetuado em qualquer agência dos
Correios. Haverá co-brança de multa para quem se alistar
fora do prazo. A Junta Militar está localizada na da
Estação Rodoviária, no Bairro Baependi, onde funciona
das 13 às 19h, de segunda a quinta-feira e sexta-feira,
das 8 às 14h.

DIVULGAÇÃO Exposição
No dia 18 de abril, o

fotógrafo jaraguaense
Fabiano de Souza, mais
conhecido como Chan. Ele
mostrará as imagens captadas
em instantes inusitados de
Jaraguá do Sul. A exposição
acon-tece simultaneamente
ao lançamento do livro
"Contos Jaraguaenses", no
MuseuWeg às 19h30.

I
O CORREIO DO POV

Arma de fogo
A mulher O.M.M., de 55
anos, foi flagrada
atirando em sua

residência Os policiais
entraram em contato
com o marido e com o

.

filho da agente que
confirmaram o fato. No
lacaios Policiais
Militares tentaram por
vários minutos negociar
com a mesma a sua

rendição fato este que
não foi possível. Depois
de muita negociação,
ela foi detida, por meio
de imobilizações táticas
e uso de forca física
necessária.

Furto
Na terça-feira, dia 3 de
abril, por volta das 11
horas, a polícia
recuperou a moto
Honda/CG 150 de placa
MCF-3313 de Jaraguá do
Sul, que estava I'
estacionada na Avenida
Getulio Vargas, próximo
ao Banco do Brasil. A
motocicleta então foi
removida pelo guincho
Behling a Delegaci'a
onde foram realizados
os procedimentos
administrativos e

efetuada a entrega ao

Comissário.

"
11,

Furto 2
Também na terça-feira, 111dia 3 de abril, por volta i,ldas 14 horas, houve um"
furto tentado em

residência na rua Walter
Marquart, número 1 074,'1:
O assaltante utilizou ;5.

dois bastões de ferro
arrombou a porta da
frente e tentava

perpetrar o furto. Ele
fugiu mas foi locallzaoo.'
sendo então
encaminhado à

delegacia onde foi

entregue ao delegado
-'

para lavratura do auto
de prisão em flagrante

Doação
A agência trasfusional de

Jaraguá do Sul necessita com
urgência dos sangues tipo A,
O e B negativo. Os
interessados ern doar devem

a%endar uma vaga no ônibus
que vai para Joinville todas
as quartas e sextas-feiras. O
telefone é o 32745020. O
horário de saída é às 8h30.

Concurso
As inscrições para

Concurso Público do IBGE
(Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) estão
abertas até o dia 13 de abril.
E podem ser feitas no

endereço: ·www.cesgran�
rio.org.br ou em agências dos
Correios. No formulário os

cantJidatos devem indicar
aonde desejam trabalhar.

Banda alemã faz turnê
Até o dia 8 de abril, a banda alemã "Posaunenchor

aus Altenmedingen" fará apresentações gratuitas em
cultos nas comunidades luteranas de Pomerode. A
banda é composta por 27 instrumentistas, q�e estão

hospedados em casas de famílias da cidade. A turnê
encerra. t10 domingo .de Pliscoa, com concerto de
despedida, às 19h30, no auditório do Conjunto
Educacional Doutor Blurnenau, localizado na Av. 21
de janeiro, 1180. A apresentação. especial incluirá
repertório. interpretado em conjunto com a banda
municipal Die Originalen Rega Blaser, de Testo Rega.
'O evento é abertoao púbHco.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarcà de Jaraguá do Sul/SC ISA MARTA MOHR
ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do �ul/SC, torna �I
público pelo presente edital, que PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL- I

SC, CNPJ n° 83.102.459/0001-23, estabelecida na Rua Walter Marquardt n° U 11,
Bairro Barra do Rio,Molha, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei n°
6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 815-Das Flores e

818-Nazaré, Bairro Tifa Martins, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo .

caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão n° 275/2006, expedida em 05.10.2006, assinando como responsável r:.
técnico, o engenheiro civil Alberto João Marcatto, CREA n° 52910-0, ART n°
2478001-5. O desmembramento é de caráter. residencial, possui a área total de
12.454,25m2 sendo constituído de 14 (quatorze) parcelas, sistema viário e

remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias. contados"
da data da última publicação do .

'

presente edital, e deverá ser

apresentada por escrito perante a

Oficiala que subscreve este, no

endereço da Serventia: Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, 1.683- centro,
Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 29 DE MARÇO
DE 2007.
A OFICIALA

I
.

,
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DE FUNDO• LINHA

Começando bem
Rumo ao título inédito do Mundial,' a Malwee estreou com o pé
direito ontem, em Portimão, contra o Toyota Angola. Para o técnico

Fernando Ferretti, os jogadores ainda sentiam o cansaço da viagem
e não renderam o melhor, mas disse que o time conseguiu decidir a
parílda com os recursos que teve. Outro destaque foi o jogo entre

Carlos Barbosa e Boomerang Interviú. O time espanhol empatou no

fim do jogo e manteve a liderança do Grupo A, agora com quatro
pontos. A chave promete ser equilibrada, já que o Benfica também
tem grandes chances de classificação.

ASTIDORES: HÁ QUATRO RODADAstn FIM DO TURNO, JOGADORES COMEÇAM A DECIDIR O FUTURO
'CESAR JUNKES/OCP

-.,
....

� .

Balanço Otimismo 1
A CME de Schroeder O presidente do Juventus,
divulgou ontem o balanço Lio Tironi, não esconde que
final do 140 Torneio Aberto de acredita mesmo na

Futsal. O Posto Cidade, além classificação para a Série C.
do título, ficou com o troféu A Chapecoense terá pela
de defesa menos vazada (14 frente o Joinville, que briga
gols sofridos) e o artilheiro pelo rebaixamento, o

da competição (Clayton com Próspera, na mesma
'J

12 marcados). Nas 40 situação, o Metropolitano,
partidas, foram marcados em má fase e o confronto I

241 gols, média de 6,02 por direto com o Atlético na )

jogo. última rodada. l'
,

Próspera Otimismo 2
.�

o Próspera, que segue Já o Atlético terá pela frente o
::)

visITando a zona de líder Avaí, em Florianópolis, o
oj

rebaixamento, teve mudanças Juventus, em casa, o
,-o
o')

na zaga. Saulo foi dispensado Figueirense fora e a J

por deficiência técnica e Dodi Chapecoense em casa. Já o
'3

foi afastado por indisciplina. A Moleque Travesso pega o

casa que servia de moradia , Metropolitano fora, o Atlético ,J

para os affetas foi cesatvadas fora, o Próspera e o

e todos se transferiram para o Figueirense em casa,

estádio, para eVITar novos Pensando bem, é difícil, mas
casos de indisciplina. tudo pode acontecer mesmo.

-----

lárcio Martins (à frente) é um dos dispensados; Andrade pode se transferir para o Criciúma depois do Catarinense
a

DI uventus dispensa três para
reduzir a folha de pagamento Ajinc conquista 21

medalhas no Estadualimprensa do Sul do Estado
vem dando como certa a

contratação do meia do

[uventus, Andrade, no

-Criciúma. O Tigre estaria

interessado no jogador pafl
a disputa da' Série B do
Brasileiro. Tironi disse que
não recebeu nenhum
contato .do clube do Sul.
"Ele tem contrato até 15 de
maio e depois disso está

liberado para negociar com
quem quiser. O único

jogador que tem contrato

até dezembro é o Leandro

(atacante). Os outros todos
vencem em maio, com

exceção dos meninos da
base".

umamá faseno segundo turno,
mas precisamos ver o âmbito

geral. Vejo agora que os

jogadores assimilaram o estilo
do técnico e que o time vai

reagir. É preciso ter paciência
para isso acontecer", afirmou.

Sobre o segundo semestre,
Tironi disse que na reunião

da última sexta-feira, em

Jaraguá do Sul, os presidentes
dos clubes éonversaram com

o presidente da FCF, Delfim
de Pádua Peixoto Filho. "Para
viabilizar a participação é

preciso que a Federação dê
uma participação, para
amenizar os custos dos :

clubes", afirmou.
ANDRADE A

sendo aproveitados e estavam

custando até muito caro.

Temos de manter os pés no

chão", declarou o dirigente.
O dirigente também

acredita na vaga para a Série

C, pois os próximos adversários
de Atlético e Chapecoense
estão em má situação e

precisam fugir do rebaixamen-
. to: ''Acredito que vamos ven
cer as próximas quatro parti
das. Vamos ficar em terceiro

lugar, nomínimo", alegou. Para
ele, os jogadores agora
assimilaram o estilo de jogo de
Ernesto Paulo e, por isso, ele
crê na recuperação da equipe.
"Hoje somos o quartomelhor
time do Estado. Estamos em

Wlárcio Martins,
BVlarcel e ,Igor não
rfinham sendo
[sproveltadns no grupo

jlJULIMAR PIVATIO

n�jJARAGUÁ DO SUL

JARAGUÁ DO SUL
A equipe Ajinc/Urbano/

FME participou, no fim-de

semana, do Campeonato
Fjtaduál de Velocidade
'&troféu Fita Azul". Os jara
guaenses conquistaram 21

medalhas, sendo nove de ouro,
oito de prata e quatro de
bronze. Com os resultados, ter
minaram na quarta colocação
geral, com 292 pontos. O

campeão foi a Adblu, de

Blumenau, com 530,5 pontos.
No feminino, o destaque foi

Helena Oschwendtner, na

categoria infantil 1, com três

medalhas de ouro e duas de

prata e, no masculino, Otávio
de Azevedo voltou com duas
medalhas de ouro, dois

recordes, uma medalha de

prata e uma de bronze. ''A
Helena émais umnovo talento

que vem surgindo.Com apenas
>

13 anos, conquistou cinco

medalhas. O Otávio também
fezbonito, assim comoEduardo

[unkes", disse o técnico da .�l

equipe, Ronaldo "Kíko" r2
Fructuozo. O próximo desafio "

será o Estadual Absoluto, nos -,

dias 14 e 15 de abril em �;

I

)f
; A diretoria do Juventus

'Jahunciou ontem a dispensa de
·.·iiês jogadores do elenco, que
lhão vinham sendo aprovei
ícados no grupo. O volante

•

I;Márcio Martins, o lateral-

:;��querdo Igor e o ala Marcel
'15ão os que deixaram o clube.
, cb presidente Lio Tironi disse

,

)Jq;'ue a medida é para reduzir
,

"EI - .

h'i::;UStOS. es nao vm am
,
,
�----------�----------------------------------------------------------------�---------------------------------------------

;

Florianópolis.

TRANSFERÊNCIA OUTRAS PISTAS Edmundo tem proposta Massa tala em vitória
do New York Red Bulls e descarta favoritismoSchumacher na

3a divisão
antos negocia

};com Amoroso AG["CIA CBF

SÃO PAULO MALÁSIA
Aposentado da Fórmula 1,

o alemão Michael Schuma
cher ajudou o Echíchens, time
da terceira divisão suíça, a

derrotar o CheneAubenne no
último domingo por 3x2. O

heptacampeão mundial mar
cou um dos gols da equipe.
Schumacher costumava trei

nar no Echichans nas folgas
entre as corridas. Com a

aposentadoria, o ex-corredor
aceitou o convite para atuar

oficíalmente pela equipe.

O atacante Amoroso pode
.se tornar o tão esperado
£,àtacante da equipesantista.
r/Além dele, Finazzi,
JJatualmente na Ponte Preta,
'r'tambémestácotado. "Agente
",r�ão vai se desesperar se não

jder, mas são dois nomes que
s cairiam bem no elenco.'
,:.Estamos tentando", disse um
:iídirigente da área de futebol do
:. Santos, acreditando ser mais

_

. fácil ter' Finazzt do que

i#Amoroso, que está sem clube.
_.

Segundo a rádio Jovem
Pan, oNew York Red Bull, dos
Estados Unidos, está

interessado em contratar o

atacante Edmundo, do
. Palmeiras.Urn empresário, que
não quis se identificar, afirmou
que a negociação existe, mas
o diretor do Palmeiras Sevério

Orlandi, negou qualquer
contato com o clube paulista.
"Não tive contato com

ninguém", afirmou.

Nas, vésperas do Grande
Prêmio daMalásia, o brasileiro
Felipe Massa tenta tirar a

responsabilidade que vem

sendo posta sobre a Ferran por
sua boa atuação na Austrália,
quando Kimi Raikkonen
controlou o final de semana do
OP. Mesmo destacando a

atuação de seus adversários,
Massa não esconde que tem

em mãos um dos melhores
carros do grid.Edmundo: com passe valorizado Massa acredita em bom desempenhr
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... Malwee venceu o

Toyota Angola
por 9x1 e hoje
enfrenta o Sporting

PORTIMÃO

A Malwee não teve

dificuldades para vencer o

'Iovota Angola, ontem, na
e#réia da Taça Intercon
tinental de Futsal. Os jara
�t:Iaenses venceram por 9x 1
é)deram um passo impor
t�hte para a classificação
pâr�, a semifinal. O des
taque da partida foi o camisa
8 Leco, que mareou quatro
gols e foi escolhido omelhor
em quadra. Para o craque
Falcão, o primeiro passo foi
dado. "Gostei da atitude das
duas equipes, pois aconteceu .

o fair-play. Espero que nos

outros jogos, o espetáculo
possa ser valorizado",
comentou.

O time jaraguaense
dominou todo o primeiro
tempo, mas levou alguns
sustos dos angolanos no

contra-ataque. O primeiro
gol saiu aos quatro minutos ..
Willian rolou e Márcio
chutou forte para fazer 1xO.
O jaraguaenses perderam
muitos gols até Leco fazer o
segundo, aos 18'10", depois
de acertar um chute forte.
No final do primeiro tempo,
�"M'alwee desl��'cho'� e

mareou mais três gols, duas
vezes com Leco e uma com

Augusto, saindo para o

intervalo com 5xO no placar.
Na -segunda etapa, o time

voltou mais concentrado e

mareou o sexto aos quatro
minutos com Márcio, em

cobrança de falta. Aos 10,
Augusto cobrou escanteio e

deixou Xande livre para
fazer 7xO. Os angolanos
descontaram com Julio
Santos, em uma roubada de
bola. Aos 16, Leco, de frente

I

para o gol, mareou o oitavo
e, na seqüência, o estreante
Gérson, que veio de Rio do
Sul, fechou o placar em 9xl.
Hoje a Malwee enfrenta o

O CORREIOESPOR VO
esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

EM PORTUGAL: LECO Fala DESTAQUE NA ESTRÉIA, COM QUATRO GalS MARCADOS

Goleadá na estréia

Leco (8) marcou quatro gols na estréia da Malwee contra o Toyota Angola e levou o prêmio de melhor jogador em quadra
Sporting, de Portugal, às empate no segundo tempo.
16h, com transmissão da O mais rápido do dia foi o
Rádio. Jaraguá, I • , I • •• piloto .de teste da Williams,
ADVERSÁRIO' Alexander Wurz, que fez
O Sporting venceu o 1min12seg457, com An

World United par 9xl. Com thony Davidson, da Honda,
o resultado, o time ficando em segundo lugar.
português e a Malwee estão Apesar da ameaça de chuva
rigorosamente empatados na - quf. caiu com força há dias
liderança do Grupo B. Hoje em São Paulo - os pilotos
as duas equipes se enfren- �I puderam acertar seus carros
tam para definir o primeiro \ com a pista seca. O sol apa ..

lugar. Mesmo com-o placar receu pela manhã no

elástico, os donos da casa autódromo, mas atingiu
tiveram de buscar o resul- apenas parte do traçado. As
tado depois de saírem per- chances de chuva para o

dendo com gol de Jonatan. treino classificatório e para a

A partir daí, iniciou a reação corrida são pequenas, de
.
e ás gols foram marcados por acordo com os meteoro
Davi (3), Deo (2), Edinho logistas, mas existem.
(2), Evandro e Zézito. Já o Enquanto a disputa dos
Carlos Barbosa dificultou a líderes ficou bastante acir-

DIVULGAÇÃO Grupo A

COl. Time PG
10 Boomerang 4
20 Benfica 3
30 C. Barbosa 1
40 Nagoya O

Grupo B
Col. Time PG
10 Malwee 3
20 Spor,ting 3
30 Toyota O
14° W. United 'h

vida do Boomerang Interviú
e abriu 2xO, mas cedeu o

rada, seus companexta-feira.
Nenhutre os dez primeiro. Sporting (calção branco) também venceu e é o adversário de hoje da Malwee

OIVULGACÃO

ACCOROES COM
200;0 DE DESCO�íO.

Parreira descarta volta ao Corinthians
PftOMOÇAo TAo IMftUlstlm QUANfO voct,

DA REDAÇÃO que vai cumprir o seu contrato

Depois. de Paulo··Autuó1j,· com a seleção daÁfrica doSul
Vanderlei Luxernburgo e até o fim. O cornpromisso de
RenatoGaúcho, agora foi a vez Parreira com os africanos vai
de Carlos Alberto Parreira até o final da Copa doMundo
descartar a possibilidade de de 2010.

. substituir Émerson Leão no �le se disse honrado com a

comando do Corinthians. O lembrança de seu nome pela
ex-treinador da seleção imprensa, mas nega ter havido
brasileira divulgou um algum tipo de contato com a

comunicado em ,gue .afi:t;'lJl� " diretQ.riq. corintiana .

. q.,1l�$;'.�1d'ií�t��-r�{��,����,.:�;J,i't�,;t� ;'-�.
�

" .'

I I
Saint Sebastian

O CORREIO DO POV

,F L A T

Nesse feriado de Páscoa, venha conferir
os pratos especiais com peixes e frutos do
mar que nosso res taurante preparou
especialmente para você!

��
Fone: (47) 3275-7500

INTERCONTINENTAL 2007

Resultados

Boomerang 8x1 Nagoya
Toyota,1x9 Malwee

Sporting 9x1 W. United
"

C. Barbosa 2x2 Boomerang
Nagoya Ox 5Benfica

Hoje
i3h30 -Benflca x C, Barcos
i6h - W. United x Malwee

i8h - Sporting x�ngola
Amanhã

11 h-C. Barbosa x Nagoya
i3h - Benfica x Boomerang
16h - Sporting x Malwee
i8h - W. United x Toyota
Sábado
8hi5 - Semifinali

10h - Semifinal2

Domingo
6h - DêclSão 70 lugar I
8h - Decisão 50 lugar •

11 h45 - Decisão 30 lugar
i3h45 - Final

CLASSIFICAÇÃO

RVd Jorge Czerr-ievicz, 99 JaFagvó do Svf- se Em freMte o Scat
visite t'l osso site: www.safr.tsebdstictt.l.cQm.br
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AERONÁUTICA TEM PLANO B
PARA POSSíVEL MOTIM DE
CONTROLADORES DE VÔO @ 83

FEDERAÇÃO CATARINENSE
DE MUNiCíPIOS APRESENTA
PRINCIPAIS RECLAMAÇÕES
DAS PREFITURAS

SUL: É UMA DAS REGiÕES MAIS OTIMISTAS

Cresce expectativa de

vendas para páscoa
e juros menores devem ga

rantir, o aumento tanto das
vendas físicas como do
faturamento com o evento

neste ano.

É o que mostra pesquisa
realizada pela Serasa com

10 1 O empresas de todas as

regiões e portes. Do total de

entrevistados, 48% acre

ditam que a receita com ven

das deve crescer � a altamé
dia esperada é de 12,8% em

relação à Páscoa de 2006.

Outros 41% dos empresários
.

.

esperam estabilidade das
vendas no período analisado.

Cerca de 48%
acreditam que
as vendas devem
crescer e a alta
média esperada
lé de 12,8%

sÃo PAULO

As expectativas dos
comerciantes brasileiros para
as vendas desta Páscoa são

as mais altas desde 2005. O
cenário de aumento de
tenda e emprego, associado
à oferta de crédito facilitado

O volume físico das vendas
também deve aumentar, em
média 13,7%.
A perspectiva em relação

ao faturamento é a melhor

já registrada desde 2005. A
fatia de 48% de otimistas em

relação ao faturamento su

pera todos os demais eventos

que já foram objeto de pes

quisa pela entidade, inclu
siveos Natais e a Páscoa do
ano passado.

Na avaliação por região,
cerca de 51% dos em

pre'sários do Sul estimam
faturar mais.

PATRICIA GOMES/CNR/,,,

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

confira em nossa versão onJine as coberturas completas dos eventos

Ana Pedri em pose para foto junto ao figuraça Paulo Júnior

SEXTA-FEIRA SANTA
COM SUSHI
Fica o toque: aproveitando a tradição da
data o Kantan Sushi Lounge estará

'aberto nesta sexta-feira para almoço. E
ainda apesar do feriado também abrirá
no domingo em seu horário regular.

LOJA HAVAN EM JARAGUÁ?
Pois é, por hora trata-se apenas de boato, mas
as fontes são várias e todas dão certeza: logo o

jaraguaense poderá contar com a nova (e
considerável) opção para compras. Diz-se que o
grupo brusquense virá com força para cá,
ficando instalado em área nobre perto ao

calçadão.

"f'"
.!Ii;

O volume físico das vendas para este ano deve aumentar' cerca de 13,7% em relação' ao ano passli'do

NAZARETH IN BRAZIL
Abram alas para os dinossauros! A já
marcada vinda do Jethro Tull ao país
ganha ares ainda mais nostálgicos com

'essa outra: Nazareth, a também banda
sessentista de hard rock, fará uma turnê

por quatro cidades brasileiras em abril,
onde gravará o disco e DVD "Nazareth
Live in Brazil". As apresentações serão
em Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e

São Bernardo do Campo. Os shows
serão, respectivamente, dias 18, 19, 20' e
21 de abril. Para o show de floripa os

telefones para contato são (48) 3223
90'62 e 3245 1258.

REAPARECENDO
Alanis Morissete volta do nada e aparece
na internet em irônico clip parodiando a

música "My humps", do Black Eyed Peas.
Cantando em versão melancólica à faixa,
Alanis faz a apresentação no mesmo

perfil dos clips "gangsta", tornando todo
contexto ridículo, expondo a letra e

estética ocas como são. Ficou curioso?
Dá uma passadinha hoje em nosso blog
para assistir então. Ah, sim! Alanis deve,
começar seu novo disco ainda neste ano.

VINDO O FERIADO ...

Deixamos um grande abraço para todos,
com os desejos de que seja um bom
feriado, com muito descanso e bons
momentos em família. Feliz Páscoa!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MUNiCíPIOS ACUSAM DISPARIDADE

cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Fecam apresenta
custo de Prefeituras
Cerca de 90%
dos serviços
estão nas mãos
das Prefeituras

PATRíCIA GOMES
FLORIANÓPOLIS

Os municípios cata

rinenses estão sufocados

financeiramentepor assumir
as competências do Estado e

da União. A afirmação é da
Fecam (Federação Catari
n�Q.se de Municípios) que

�

a�J.esentou na última terça-
f�tra, durante coletiva na

S la de Imprensa da

M�embléia Legislativa, os

r 'ultados de um levan
tJtl1�nto de dados que

rJiilizou junto ao setor de
c iQ-tabilidade de Prefeituras
d '';pequeno e médio porte.

#pesquisa foi realizada em

párceira com as 21 associa

ç�'es de municípios de Santa
q;�arina, com o objetivo de

a�o.ntar os custos municipais
pàra a execução de progra
rrhs nas áreas da saúde,
educação, tributária e admi
nistrativa.

O presidente da Fecam,
José Milton Scheffer, acre
dita que nas últimas décadas
as atribuições dosmunicípios
aumentaram, sem a divisão
do bolo tributário. Segundo
ele, cerca de 90% dos ser-

PATRIcIA GOMES/CNR/ADI

A entidade também entregou relnvlndlcações ao Estado

viços estão nas mãos das
Prefeituras. ''Algumas coisas
foram criadas e jogadas no

nosso colo. A reforma tri

butária não sai e as finanças
municipais estão exauridas.
Estamos com dificuldade de
atender com qualidade a

população", reclama Scheffer,
que também é prefeito da
cidade de Sombrio.

Os prefeitos não ques
tionam a necessidade dos

programas, 'apenas reivin

dicam que o Estado e União
cubram os custos das par
cerias e convênios que es

tabelecem com os muni;
cípios, que caberia apenas a

função do gerenciamento.
"Queremos parcerias mais

justas, não somos contra a

União ou o Estado, queremos,
,

ser bons parceiros e encontrar

uma forma mais equilibrada
neste relacionamento",
esclarece Scheffer.
A Fecam também en

tregou ontem a sua pauta de

reivindicações ao Governo
do Estado. Eles pedem' a
criação de um Comitê de

Articulação para tomarmais
próximas as negociações e a

isenção do ICMS para a

compra de veículos e

máquinas. Para o Governo

Federal, a Fecam vai 'pleitear,
a refQ;'�ma tributária, a

prorrogação do prazo de

tprovação do Plano Diretor
@a alteração das normas

regulamentares do Programa
Saúde da Família.

�

P'rêmio CNI/FIESC tem nova categorià
F�ORIANÓPOLIS

,

O presidente Sistema

�IESC, Alcantaro Corrêa,
lançou o Prêmio CNI/FIESC
2,007, que tem como novi
dade a criação da categoria
Projetos de Equipes de
Melhoria. Outras novidades
são a chanc(Ja do MCE

(Movimento Catarinense

para a Excelência) e a

apresentação e defesa dos
trabalhos pelas equipes em

todas as categorias (até o ano
passado, a disputa nas

�ategorias Desenvolvimento
Sustentável e Design era por
meio do envio de projetos
escritos). O Prêmio tem o

I ,

objetivo de reconhecer
inovações realizadas pelos
dolaboradores das indústrias.

I
A nova categoria sele

ciona e classifica iniciativas
que demonstrem melhorias
nos processos, produtos ou

�mbiente laboral, originários

DANIEL NEVES

Alcantaro Corrêa, presidente da FIESC

de trabalhos realizados
voluntariamente e em equi
pe por colaboradores das

organizações. Os projetos
, devem comprovar sua exe

cução por meio de uma

metodologia de equipes de
melhoria.
Outro diferencial é a

emissão de relatórios de

avaliação para empresas
participantes e a comissão
examinadora regional única,
homologada pelas empresas

inscritas em todo Estado. O
MCE dará a chancela do

processo de avaliação.
Em 16 anos de realização

do Prêmio, 65 projetos já
foram premiados em Santa
Catarina. Nas etapas nacio

nais, as empresas carari

nenses foram premiadas em

_
12 das 16 edições realizadas,
obtendo 10 primeiros lugares,
quatro segundos e dois,
terceiros.

SERViÇO

Pelo Estado
Fritsch perde chance de voltar aoministério'
Oex-ministro José Fritsch foi obrigado a jogar a toalha. Não vaimais voltar à

Secretaria Especial da Aqüicultura e da Pesca. E nem quer falar sobre o as

sunto. Pior é que a decisão - agora cristalizada - do presidente Lula de manter
AItemir Gregolin no cargo cutuca velhas feridas do PT catarinense. Acima das
circunstâncias nacionais - de que o presidente da República havia avisado que
quem saísse para disputar eleição não voltaria ao ministério e de que nunca

foram das melhores as relações de Fritsch com a poderosa Dilma Rousseff - o

episódio renova desconfianças entre os setores do PT de Santa Catarina. Ain
da que o presidente Pedro Uczai tenha publicamente sustentado a posição do
diretório estadual como uníssona em favor de Fritsch (e de Luci Choinacki) é'
certo que houve movimentomais eficaz da tendência Articulação de Esquerda,
no plano nacional, em favor da permanência de Gregolin. Passando por cima
inclusive de figuras importantes como a senadora Ideli Salvatti que fez de tudo
para reemplacar Fritsch nomínistério. Agora sobram conjecturas sobre qual a
distância que, de fato, outros petistas catarinenses mantiveram da articulação
prÓ-Gregolin. E aí, principalmente em caso de derrota, não há terreno mais
inflamável daquele que mistura desconfiança e falsidade.

el r o

,

Toque da oposição
Cargos comissionados forammantidos in
clusive com emenda do PT. Em favor das
gerências de Enfermagem.

Semcausa
A manutenção da gratificação diferen
ciada para servidores de órgãos que tem
receita própria e a ,Preservação da Casan,
Ciasc e Bibioteca Publica sob o controle do
Estado são os itens usados por Blasi para
desquaIificar a resistência do sindicato dos
servidores à reforma. Agora, a proposta de
eleição direta para diretores de escola, ele
considerou completamente desapropria
da. E ainda lembrou que o PT na Bahia usa
omesmo critério de escolha de LHS.

Novo mapa de SDRs
Nas questões de fundo da reforma, os go
vernistas votaramnoatacado.Mas o reagru
pamento demunicípios em 36 SORs saiu no
varejo. Cada autor de destaque correu atrás
dos votos, inclusive da oposição.

Dica de valor
Além dos atuais e formais serviços presta
dos pelo articulado secretário Ivo Carmi
nati ao Executivo, corre entre os aliados a

fama da sua competência na área jurídica.
Teria origem na sua experiência como cri
minalista no Sul do Estado a bem sucedida
linha de defesa de deputados acusados de
compra de votos naúltima eleição. Foi o es
critório dele que livrou o prefeito de Morro
da Fumaça. Valdemar Saccon, da acusação
�e distribuição de tickets de gasolina.

Revolta das cadeiras
É na Justiça que Dário Berge! e Nelson

. Goetten terão de resolver o pertencimen
to dos mandatos reclamados pelo PSDB e

PFL. Arlindo Chinaglia, lavou as mãos.

Associação dos Diários do Interior· ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BALDISSARELU, COM COLABORAÇÃO DE KARINA MANARiM/CHICIÚMA E PATRICIA ijOMES/FLORlANÚPOLlS.

JoãoHenrique Blasi lembrou ao

deputado [oares Ponticelli que ele já
ocupou o mesmo lugar e papel-na
liderança do GovernoAmin - e que, nem
por isso, lhe acusou de "ser subserviente
e lamber as botas do governador".

� O atuallíder, à imprensa, disse que
mantém boa relação pessoal com o

progressista, mas que a declaração
feita na reunião das comissões da
Assembléia, ontem pela manhã, passou
do limite. Cara feia, contudo, não durou
nem atémetade da sessão de ontem.

. Reencontro
Pedro Uczai vai segunda-feira a Brasilia
para a Marcha dos Prefeitos. Pretendia
aproveitar para tratar de cargos federais. Só
se for os de segundo e terceiro escalões. Por
que, para o primeiro, só restará fazer uma
visita de cortesia ao ex-colaborador na Pre
feitura de Chapecó Altemir Gregolin.

Divisão e risco
A esta altura, seria melhor não duvidar
que a disputa interna entre Jorge Boeira,
Milton Mendes e Mauro Passos acabe por
colocar em risco a vaga do PT de SC para a

presidência da Eletrosul.

Exagero
Líder do governo, João Henrique Blasi, re
futa a idéia de "cheque em branco" que o

PT tentou atribuir à autorização p�ra que
o governador possa remanejar recursos do
Orçamento. Esclareceu que artigo restrin
ge amovimentação aos casos de criação de
novos órgãos, como as seis SDRs, apenas
este ano, para que não fiquem num vazio
orçamentário.

Corte menos afiado
No final das contas, de 519 cargos que se

riam cortados, a base aliada rifou apenas
297. O corte que seria de 30% restou em

.

17%. Por ação dos deputados, portanto, o
segundo Governo LHS não vai operar na
mesma faixa de ocupação de confiança do
antecessor Esperídíão Amin,

Fluxo de feriadão
Tem comando educativo de trânsito hoje
na BR-IOI. Expectativa é que tráfego pos
sa aumentar em até 50% hoje it noite e do
mingo à tarde. Para evitar problemas, PRF
proibiu a circulação de veículos articulados
e cegonhas em rodovias de pista simples.

• I] ,

se

AsSilclados: A Gazeta - Blguaçu em FoCo - O
Correio do Povo- Correio Lageano • CorreIO do Sul·
Destaque Catarinense • Diário da Cidade r DiárIO da
Manhã· Diário do 19uaçu • Diário de ltajai • Diário O
Tempo - Folha da Cidade· Jornal de Manhã· Jomal
O Iguassu - Municipio Dla-a-dla • Notlsul - O
Atiântico • Jornal Perfil - O Vale • Sul Brasil • A
Tribuna· Tribuna Catadnense- Voz Regional

Inscrições para as etapas
regionais
10 a 29 de junho, no SENAI
de sua cidade

Datas da etapa em Jaraguá
do Sul
17 de Agosto

Informações
www.sc.senaLbr ou 0800
481212

.

Associação dos Diários do Interior
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O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, anunciou ontem'Jt
a libertação dos 15 militares britânicos, como "presente" à Grã- .

Bretanha. Em pronunciamento à nação, disse que ficou
entristecido pela violação das fronteiras marítimas iranianas e3
lamentou que a Grã-Bretanha não tenha sido "corajosa O''___

suficiente" para admitir o erro. Mesmo assm, afirmou estar

disposto ao perdão. 190
"Sob a influência do profeta muçulmano, o Irã perdoa essas'ob

15 pessoas e dá sua liberdade ao povo britânico como uni...
.

presente", afirmou Ahmadinejad, mas pediu ao governo britânicN29
que não puna os soldados sob a acusação de aceitarem dizer ssb
verdade.

O anúncio da libertação dos militares fez o preço do petróleq-Nl
cair imediatamente, depois de 13 dias de crise diplomática. CbJi
mercado futuro dos EUA e o dólar se valorizaram.

Ahmadinejad disse que os soldados - entre os quais um'}
mulher - seriam soltos imediatamente. Eles foram levados à .

embaixada britânica em Teerã e devem deixar o país hoje. 'flJ.�
A Grã-Bretanha elogiou a decisão do governo iraniano emGC111

libertar os marinheiros. A Casa Branca também saudou a notícia; ��
q

cadernob@ocorreiodopovo.com.br

ERONÁUTICA TEM PLANO B PARA NOVO MOTIM

Objetivo é isolar as
eventuais lideranças
Governo admite que
foi pego de surpresa
na greve da última
sexta-feira

A Aeronáutica comuni

cou ao presidente Lula (PT)
que tem preparado o "Plano

B" caso haja novo motim de
controladores de vôo mi

litares. A intenção é isolar os

eventuais líderes do mo

vimento e convocar os que
não estiverem na escala de

plantão.
Umministro disse que "o

governo e a Aeronáutica

aprenderam com o motim

de sexta-feira", mas, na FAB,
a avaliação é que o governo

só perdeu o controle da

situação na sexta, dia do
. maior apagão aéreo da
história brasileira, porque
Lula impediu que o co

mandante da Aeronáutica,
Juniti Saito, agisse, pren
déndo'98 gié�ístas .'

.

O presidente tomou a

decisão de não prender os

controladores devido à

avaliação de que não havia
substitutos e que a prisão dos
amotinados só pioraria a

crise. O governo reconhece
ter sido pego de surpresa.
ALTERNATIVA

Entre 50 e 100 homens da,
Aeronáutica podem ser

deslocados para operar o

DIVULGAÇÃO

Saito quis prender os grevistas militares, mas foi impedido por Lula

tráfego em novo pico de dependeria da normalização
crise. Certamente haveria do controle de tráfego aéreo.
lentidão, mas os aeroportos A Páscoa será uma espécie
do país não ficariam todos de teste.

fechados, como aconteceu O crime de motim é

na sexta-feira. punido pelo Código Penal

O "Plano B" parte do . Militar com penas de quatro
pressuposto de que os a oito anos de prisão. (Folha
aeroportos foram parados na Online)
sexta-feira apenas pelos
controladores de plantão, CRISE AÉREA
que, por exemplo, 18 no

Cindacta-L,
.

de Brasília. Os
demais não podem ser

considerados grevistas.
Saito negou que o go

verno esteja recrutando
controladores estrangeiros vôo
para o caso de emergência e

que não pretende fazê-lo.

Depois de ceder aos contro
ladores e recuar, o governo

disse aos representantes dos
controladores que a conti

nuidade da negociação

Aeronáutica tem preparado
"Plano B" caso haja no-vo
motim

Entre 50 e 100 militares podem
.ser chamados para controle de

Comandante Juniti Saito nega
contratação de estrangeiros

O crime de motim é punido pelo
Código Penal Militar

EDITAL

� \�_, Registro de Imm6veis da Comarca da Jaraguá do SuVSC
.

\.._ �� RIO�I, ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oliciala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC. torna público pelo presente edital.

�\�__
.11 que ARNO ELERT, CI RG nO 907.847-9 - SESP-SC. CPF nO 352.375.979-04, agricultor, brasileiro, solteiro, maior, residente e

* {' ,domiciliado na Rua 10-.José Theodoro Ribeiro nO 3.968, nesta cidade; requer com base no art 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO

�� DESMEMBRAMENTO, snuaco nas Ruas 881 - Roberto José Juncks, e 393 - Antonio Bernardo Schmidt, Bairro Ilha da Figueira,

I. 1\ perímetro urbano de Jaraguá do SuV SC, abaixo caracterizado aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuVSC, conforme
Certidão nO 7/2005, expedida em 27.01.2005 e revalidada em 28.08.2006, Proc. nO 17612/2906, assinando como responsável
técnico, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREA nO 63864-5, ART nO 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 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 SuVSC.

A o������,á,yul, 13�:�arç�2��_,,':::;J<l'!J�-""4---'d- --

EDITAL

� Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuV SC. . .'. .

� ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Otlcíala do Registro de lrnóveis da Comarca de Jaragua do Sul/SC, torna publico pelo presente edital, que
BERNARDO STRYCHALKI, CI RG na 2/C- 439.236- SSP-SC, CPF nO 108.805.939-20, aposentado, casado com ALVINA STRYCHALKI, CI RG
nO 2/C-3.231.789-SSP-SC, CPF nO 015.267.099-88, pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior á vigência da Lei 6.515/77,
brasileiros, residentes e domiciliados na Rua õ-Preteito José Bauer s/no, Bairro Três Rios do Sul, nesta cidade, requereram com base no

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

, do Sul, perimetro urbano de Jaraguá do SuVSC, abaixo caracterízado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuVSC. Conforme
Decreto nO 5.799/2006, expecido- em 14.08.2006, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca,
CREA nO 36872-9, ART nO 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 SuVSC.

S�o:
EOITAL

W Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuV SC

'. . .' .

ISA MARTA MOHR ZtEMANN, Oücíala do Registro de lmóveís da Comarca de Jaragua do SuVSC, toma publicO pelo presente edital, que

ALVARO VERBINEN FILHO, CI RG nO 486.308-9 SESP-SC, CPF nO lBl.B22.169-15, e sua esposa ELVIRA RAUX VERBINEN, CI RG nO 1.583.323-2

SESP-SC, CPF nO 817.067.409-30, aposentados,brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior á vigência da Lei

6.515(77,residentes e domiciliados na Rua José Picolli nO 627,nesta cidade, requereram com base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO

DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 473 - José Picolli, 1183 - Sem nome, 784-Clara Schreiner Verbinen, Rua 785-Eugenio Picolli,
Bairro Estrada Nova, perimetro urbano de Jaraguá do SuVSC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuVSC,
conforme cerncáo nO 201/2006, expedida em 20.10.2006, assinando como responsável técnico, a engenheiro civil Elisane Maria Bender,
CREA nO 36875-7, ART nO 3070245-L O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 38.815,46m', sendo constrtuido de

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

O prazo de írnpuqnaçào pbr terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da úrtima publicação do presente edital, e deverá

ser apresentada por escrito perante a Oficiafa que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683 -

centro, Jaraguá do SuVSC. Jaraguá dl}-$ul, 13 de março de 2�07
AOFiC1Au\'::,�j�"'ió�9�?:'�é'�-

• PELO
•

Irã liberta os 15
militares britânicos
como "presente"
à Grã-Bretanha

Ahmadinejad pediu ao
governo britânico que
não puna os soldados

PROTESTO Vários jornalistas bloquearam ontem a

entrada do Parlarnentê da Autoridade Nacional Palestina

em protesto contra o seqüestro do jornalista britânico
Alan Johnston, o que levou à suspensão da sessão.

Eles levaram cartazes com a foto do repórter.

BOICOTE O primeiro-ministro da Ucrânia, Viktor
Yanukovich, prometeu boicotar a eleição convocada pelo
presidente Viktor Yushchenko, que dissolveu o

Parlamento e convocou eleições para 27 de maio, na

tentativa de encerrar meses de disputa de poder com
Yanukovich.

APELO O Papa Bento 16 convidou os jovens "a servir a

Cristo e ao próximo", citando como exemplo as palavras
e doutrinas do São Josemaría Escrivá de Balaguer, o

fundador do grupo Opus Dei. "Vamos confiar no Senhor
a decisão de aprender a fazer a tarefa de servir",
conclamou.

LIBERTAÇÃO A Farc libertou ontem os quatro
funcionários do se'iço de alfândegas que foram

seqüestrados na segunda-feira no Sudoeste da
Colômbia. O assessor de az do governo, Frangey
Rendón, informou que el s foram entreçues a uma

comissão humanitária.

EDITAL

.:::.li \ \ li (! Registro de lrnóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC
�--

:r=i:t'llf /J d:> ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SUVSC,torna público peil:n :J

li <i� jI I L. presente edital, que CESARIO TECILA, CI RG nO 765.799.SESPDC-SC, CPF nO 310.513.089-68, pedreiro e sua esposa APARECIDdU -.

�ir �\V 'i I� ULLER TECILA, CI RG nO '1.986.607-SESPOC-SC, CPF nO 015:269.779-90, do lar, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão
, f. '/'''----1 Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua João André dos Reis nO 315 nesta

:1 :--1: cidade, requereram com base no art 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas '416-Jaime\
"

II� I Gadotti. e 598-João André dos Reis, Bairro Vila Lenzi, perimetro urbano de Jaraguá do SuVSC, abaixo caracterizado, aprovado pelá

'/
� � Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuVSC, conforme Certidão nO 150/2006, expedida em 29.05.2006, assinando como �i I

..

:g ir' responsável técnico, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass,CREA nO 63864-5, ART na 3079626-5. O desmembramento é de caráter'

-X 1�9 JI residencial, possui a área total de 4.608,26m', sendo constituido de 8 (oito) parcelas e remanescente. '(f .-1
��F=-ll?J===l O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação do presente

,çç�\, �11:�=J!l!i'="P!l====41'
edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal jO \

, IT.

Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do SuVSC. Jaraguá dQ,,pul, 29 de março de 20.07
.

-�! 1
.

,\ OV1CIA,L!\�.�& j.r--\-""'J:!��_::-\�::':'._-

Fellows' language School Ltda'�l',é

PIEPIIE-'EPIlI 'E'C�
Acerele O ritmo de suas conquistas
na Fellows' Idiomas.

"'18
,'; 1

bi j

Rápido e eficiente.

carga horária: 8h semanais.

Público: jovens e adultos.

Novas turmas para
o período da manhã

e da tarde. :d)

, -D

( l I

>[

,

,)

www.feUowsidiomas.com.br - I
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BELEZA: SEMPRE DE BEM COM O ESPELHO

redacao@ocorreiodopovo.com.br

c

Sensualidade à nor da pele
O batom vermelho
nunca saiu de moda

.

e no próximo inverno

estará com força!9tal

Batom sempre foi sinônimo
de sensualidade desde os

'" tempos mais antigos. Segundo
. alguns. his toriadores, tudo

começou no Egito comNefer
tite que buscava a sensua

, lidade pintando a boca com
,"

hena, raízes e outros pigmen-
·

tos naturais. Tudo para dar um
·

tom avermelhado aos lábios.
Os sumérios também

·

tinham o costume de colorir
. +os lábios e as unhas de ver

.� :�e1ho. Esta prática também

,;', foi seguida pelas mulheres
romanas e celtas. Daí, pode-

·

se concluir que naquele
· tempo já havia uma espécie
de moda a qual era seguida

�-pelas mulheres, respeitando
sempre as particularidades de

� ",�cada cultura, é claro.
Milhares de anos se

passaram até que,no início do
'Y':':'" Séc,ulü-ÜC, Rhocopis, um

perfumista francês criou o

· baton serviteur, ou seja uma'
�

massa consistente composta

,

. ,de talco, óleo de amêndoas,
essências e pigmento ver

melho. A novidade era
"

vendida em porções envol
vidas em papel de seda e, de
imediato, conquistou as atri-

DIVULGAÇÃO

o batom vermelho, será o queridinho do inverno neste ano

zes e as prostitutas do mundo
inteiro.

O produto não era muito

bem visto pelas senhoras,
mães de família, quemorriam
de vontade de experimentar,
mas não tinham coragem.
Puro preconceito.

Demorou praticamente
100 anos para que o batom se

popularizasse. Foi durante o

período da Primeira Guerra

Mundial, quando as donas
de-casa foram obrigadas a

fazer "serviço de homem", já

que quase todos estavam no

front, por isso, alguém teve a

feliz idéia de modificar a

vestimenta feminina substi
tuindo os espartilhos e as saias

longas por 'uma roupa mais

prática condizente com o

novo papel que a mulher
timidamente assumia na

sociedade.
. To�as aderiram aos lábios

vermeihos e passaram a usar

o batom (que significa
�astão), que chegava para

.

ficar, eternamente.

Saiba como usar; a atenção
, , "

sera so para voce
E falando na atualidade,

qual é o papel do batom
vermelho na maquia
.gem?Todos os especialistas no

,

assunto garantem: ele con

. '"", tinua poderosíssimo. O
,

, sucesso de uma boca ver
, melha é eterno, mas é preciso

. ter personalidade para usá-la,
é preciso estar preparada,

- porque a mulher atrairá os

olhares de cobiça dos
homens, e o de inveja, das
mulheres.

O vermelho torna as mu-
·

lheres poderosas. Tanto no

batom, quanto na roupa ou

nos sapatos.
A moda e a maquiagem

estão muito democráticas.
Neste inverno, o batom
vermelho está com tudo e

pode ser usado sem susto. No
·

entanto, é sempre bom
lemhrar algumas regrinhas
básicas .

.
'���: C-ou'io se trata de uma
6;!

, 'j.
.-.

... '\':1_ �.�.,.

"��' "

.

DIVULGAÇÃO

coloração intensa, borra com
facilidade por isso use um

lápis, de preferência do
mesmo tom do batom, para
cóntornar os lábios antes da

aplicação, que pode ser feita
com um pincel ou com o,
próprio dedo.

Toda mulher sabe que

quando a boca está cha

mativa, melhor é optar por
tons neutros na sombra e no

blush. Uma das melhores
maneiras de usar o batom

vermelho é escolher um de
tonalidade opaca e definir
bem o desenho da boca
retirando o excesso pressio
nando os lábios com um lenço
de papel.

Asmulheres com os lábios
muito finos devem evitá-lo,
neste caso os tons claros darão
mais volume; nos lábios

médios, caem bem os ver

melhos vibrantes; já nos

grossos, o ideal são os ver

melhos rosados.

SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA - SCAR
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS· ORE
CNPJ: 82.901.638/0001-68

2004 2005 2006
55.849,25 42.054,42 116.368,80
102.641,11 110.738,38 141.576,80
15.544,11 60.450,48 59.257,84

51.688,31 36.444,50
84.000,00 60.000,00

330.173,23 318.935,50 280.143,36
29.280,00
109.400,00 71.410,00
106.700,00 319.767.73
86.200,00 431.000,00 68,500,00
162.500,00 7.282,27

151.790,00 121.800,00
140.000,00 174.000,00 219.000,00
80.000,00

21.500,00
100.000,00 32.500,00 37.500,00

400.000,00
100.000,00

10.000,00
25.000,00
48.000,00

10.000,00
. 66.000,00 66.000,00 36.599,99
132.000,00 131.999,98 153.699,95
220.000,00 221.000,00 70.000,00

1.819.287,70 2.284.617,07 1.922.391,24

2004 2005 2006
248.529,21 332.018,50 260.117,59
809.543,90 728.491,14 1.326.951,67
25.941,62 53.684,79 48.955,50
98,364,39 122.246,28 . 38.007,46
21.770,62 21.872,16 32.302,23
77.970,53 89.037,03 103.584,81
44.994,19 42.985,16 56.201,48

.

52.686,04 43.068,52 93.942,53
32.483,79 46.881,41 31.157,78
144.259,67 193.941,84 122.661,59
7.649,83 5.984,45
858,47 2.550,01

3.166, 7.704,83 17.933,85
10.46500 14.768,68 16.829,78

2.148.696,27
(226.305,03)

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL
TOTAL - SUPERAVlt/DEFICIT

Ario o

Presidente Vice-Presidente Ad

fu\\IJ 'Ji\\�
HEINS MARQUARDT

Contador
CRC-SC nO 016390/0-2, .
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Diego saiu da casa com e inaioi>fn�i'G

,,>, ss

registrado na história do programat'eL' :. ,tjtQ'"
Kléber Bambam, ROdrigo Gau6.Qti�Ú�pijlfiW:ifi'
vencedores das ediçOes. p'assa���;'��i{;;i.:,
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II PROGRAME ..SE

� CINEMA

Cine Neumarkt 1
300

(14h, 16h30, 19h, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
300

(14h20, 16h50, 19h20, 21 h50-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 3

.

Motoqueiro Fantasma
(15h15, 17h30, 19h45, 22h -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
Arthur e os Mínimoys (dub)
(14h30, 16h40 - Todos os dias)
Atirador.
(19h10, 21 h40 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Deu a louca em Hollywood
(15h, 17h, 19h30 - Todos os

dias)
Notas sobre um escândalo
(21 h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
O último rei da Escócia
(14h10, 19h15 -Tooos os dias)
Pecados íntimos
(16h45, 21 h45 - Todos os dias)

Jaraguá do Sul

CINE SHOPPING 1
300

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

(14h30, 16h50, 19h1 O, 21 h30 -

Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Motoqueiro Fantasma
(14h30, 16h50, 19hi O, 21 h30 -

Sab/Dom/Qua)
(16h50, 19h1 O, 21 h30-
SeX/Seg!Ter/Qui)

Joinville

. Cine Cidade 1
300

(147h, 16h20, 18h40, 21h-
Todos os dias) I

Cine Cidade 2
A Turma da Mônica - Uma
aventura no tempo
(15h30 - SeX/Seg!Ter/Qui) .

(14h30 - Sab/üorn/Oua)
Motoqueiro Fantasma
(17h10, 19h20, 21h30
-SeX/Seg!Ter/Qui)
(16h30 - Sab/Dom/Qua)
300

(18h40, 21 h - Sab/Dom/Qua)
Cine Mueller 1
300

(14h, 16h30, 19h1 O, 21 h50 -

Todos os dias)
Cine Mueller 2
Apocalypto
(18h40, 21 h30 - Todos os dias)
Arthur e os Minimoys (dub)
(14h30, 16h40 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
A Rainha

(16h20, 21 h40 - Todos os dias)
Cartas de Iwo Jima
(13h50, 19h - Todos os dias)

Blumenau

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

Exposição
JARAGUÁ DO SUL
Museu Emílio da Silva
'Jogos de todo o mundo" ,

(2 de março a 22 de abril)

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ' 20 ANOS
Repúdio a. extinção da Microrregião

A edição semanal do Correio do Povo de 4 a 10 de abril de 1987
trazia a notícia de que o então presidente da Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu (Amvali), prefeito Durval Vasel,
estava encabeçando movimento contrário ao anúncio do projeto
da Secretaria de Planejamento do Estado, de extinção de oito

microrregiões, dentre as quais de Jaraguá do Sul. Vasel não
concedia a extinção e rebelava-se contra a idéia, acompanhado
dos prefeitos de São Bento do Sul, Brusque, Videira e Araranguá,
municípios sedes de microrregiões que também seriam extintas.
Sobre a questão, os prefeitos teriam uma audiência com o

governador Pedro Ivo, quando manifestariam o repúdio ante o

projeto.

• O DIA DE HOJE • O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

>SANTO
São Vicente Férrer
Santa Catarina Tomás
São Zeno

�1955
África do Sul deixa a UNESCO,
alegando interferência em suas

questões raciais.

�1976
.

Brasil não autoriza

representação da Organização
.

para a Libertação da Palestina
(OLP), destinada a atuar em todo
o continente.

�1991
Um terremoto de 6,2 graus na

escala Richter atingiu a região da
Amazônia peruana. (:;
1>" "'1

Suíça libera uso de mQcon� e

do haxixe. .,.
.

)

�2004
Canadá ordena matança de aves

para evitar que a variante H7 da
gripe do frango se espalhe pelo
país.

A maravilhosa queda d'água, na cidade de Xanxere, Oeste catarinense, é a

grande recompensa depois de horas de trilha na localidade. O clique é do leitor
José Carlos Fagundes.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Feira
O Núcleo de Automecánicas
'da Acijs organiza uma
Missão Empresarial à Feira
Automec, em São Paulo, nos
dias 14 e 15 de abril.

Informações pelo fone 3275-
7033.

�Treinamento
A aula espetáculo em

.

Atendimento ao Cliente
acontece no dia 26 de
abril, às 20 horas. O
teatro será o Grande
Teatro da Scar.
Ingressos no valor de
R$ 40.

• PREVISÃO DO TEMPO

.. Jaraguá do Sui e Regíão

G �OMINGO
I' ,I ' I, MIN: 22° C

MÁX: 29° C
Chuvoso

Tempo instável em Santa Catarina

Da Grande Florianópolis ao norte do estado
a umidade marítima provoca chuva na

madrugada, mas no decorrer da manhã o

sol volta a aparecer entre muitas nuvens.

Nas demais regiões o sol predomina, sem
previsão de chuva, Temperatura em

elevação.

SÁBADO
MiN: 22° C
MÁX: 28° C
Chuvoso

CHEiA NOVA CRESCENTE � Legendas

,?�) ()) W.,�.)\..,.", .. �
...�/ �

'Ensci(!(ado Pa(eialrns�te N�:tJ!ado instti.vd
nublado

17/03
CllUVOSO

HOJE

MiN: 24° C
MÁX: 29° C
Chuvoso

rf'-""'j I
':':':':;":';" I SEXTA

•
s Ór

MíN: 23° C
!MÁX: 28° C

IChUVOSO

24/03 . .,.
Irovoana

� Fases da lua

MiNGUANTE

10/03

#''''

(. �

02/031

o CORREIO DO POV

• ANIVERSÁRIOS
05/05

Nikolaus Rodney Hermann
Allan F. Vieira
Ademir Orsi
Thinara Machado
Odilo Caeje
Antonio Berns
Kátia Mmara Frankowiack
Luciane Dalpiaz
Debbie Mara Sous,ª
Katia Zalwski
Juliane Gasda

Cleyde Chiodini Pedri
Bruno Floriani
Julaihe Gazda
Viviane Schul
Célio Forlim
Carlos Luiz Venera
Adilson Moreira "

Sara Gerusa Chave�
Gustavo Jungton

.
Adyele J. Kath
Geraldina da Silva I? reira
Maritis. Forlim
Kátia Simone da Silva
Gabriele Luise Borsattí
Cristian Vitorello

fi

Se o seu mú'nd.o é saber tudo o' que' :�
acontece na sua cidade e região, então j

seu jornal é O Correio do Povo, la

I

Ele traz uma cobertura completa da sua;

cidade e região, com dados completos:
dos fatos de sua comunidade, ou

seja, o mundo que interessa a você. �

�JARAGUÁ
DO SUL

MiN: 24° Al'i'lp\X: 29°
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[ OVELAS
IGLOBO - 18H

\ Profeta
I auditório vaia Marcos. Flávio encerra

programa. Francisco comenta que
�arcos está perdendo seus poderes.
'luth promete pagar Waldomiro para
ue ele desapareça. Gregório e

eremias reconhecem Waldomiro na

ua. Teresa promete a Rosa jamais
bandoná-Ia. A família se emociona ao

-aber da gravidez de Gisele. Rúbia avisa
'narcos que se ele não parar de usar o

eu dom para fazer dinheiro vai perder
iodos os seus poderes.Margot pede que
I'narcos descubra o cavalo que vai

{lanhar a corrida e ele inventa uma

lésposta. Herculano decide procurar
.aura. Ruth pede dinheiro a Clóvis.
lIJanda diz que ninguém mexerá no

flatrimônio da fábrica. Margot ameaça
IAarcos por ele ter errado o cavalo

;'encedor.

GLOBO - 19H

lé na Jaca
raceu avisa Giácomo que Lance está
�em. Nirdo respira aliviado. Arthur

'Iarante a Gui que ela não perderá a

Iluarda dos filhos. Husseim e Fininho
I;oltam fogos para comemorar.

v'larquinho e Dorinha se abraçam.
aebora ouve a conversa de longe
liingindo não se interessar. Maria beija
l_ance. Tadeu diz a Giácomo que
:lrecisam vender a paçarla, Arthur diz a

lluan o que deseja comer. Tadeu se

!;ente um fracasso quando Giácomo diz

que Lance resolveu o problema da

-iadarla e mostra um jornal que o chama

',Ie herói-irmão. Lance volta para a casa

,. 'o pai. Arthur dá um ultimato para
"Janessa se mudar. Lance percebe que
a,deu se chateia quando ele propõe
o,vidades para a padaria. Elizabeth
"nda Juan impedir que Arthur chegue
:ãudiência. Lance manda Arthur dar o

erreno para o pessoal do parquinho.
,,_ance exige ver Débora uma vez por
semana Juan descobre que Arthur tem

'llérgia a caviar. Lance volta a morar no

»arque. Giácomo briga com Tadeu por
não ter conversado com Lance. Tadeu
beoe que Polidoro tire a sua dor e

"confessa ter inveja do irmão. Lance sai
�o palco ernoctonado e os dois se.

-abraçarn. Pipoca pede que Lance visite
la avó de Conga .. Quando Lance chega

[amará a visitar a avó de Conga, encontra

S IM}ria e o juiz de paz. Ela avisa que eles
vao se casar.

GLOBO - 21 H

�araíso Tropical
dSobral conta que Tais se mudou.

QVirginia e Iracema ficam frente a frente

nq coquetel e brigam. Neli tenta se

I!enturmar, sem sucesso. Lucena
rapresenta Taís a Vidal ti Xavier. Ana

:tvísa não atende ligação de

L�as.Paula teme reencontrar Daniel.
.
Cãrhila diz que não está apaixonada por
I Fr�Q, mas ele a beija, Vidal ampara Neli;
qllê exagerou na bebida. Gustavo e

Dt�'orá se reconciliam. Marion percebe
'que Belisário caiu em uma cilada
squando Lucena faz com que ele pague a

nconta do restaurante. Joana encontra
mUmberto saindo do hotel.

RECORD - 19h15

J�UZ do Sol
I�Marcelo pede desculpas para Agenor e
)!diz que não queria perturbar a vida deles
s,e vai embora com Cléo. Agenor se irrita
Ee Eliana tenta acalmá-lo. Agenor acha
il muito estranha a presença de Marcelo e

I&Cléo em sua casa e diz para Eliana que
li-acha melhor eles se mudarem o quanto
li antes dali. Eliana diz que eles não
li podem ficarfugindo a vida inteira. Stella
�'encontra Isabela dormindo na cama de

I II Drica. Ela faz um carinho em Isabela que

I
!)!acorda assustada. Elas conversam e se

,��ocionam. Na praia, Bernardo

411 oohversa com Isabela e Fabiana.
�

-

\ RECORD - 20h

liVidas Opostas
5 Joana diz que o habeas corpus de
oi Miguel sairá emdols dias. Hélio conduz
oi Miguel e Sovaco, algemados, até o

;, camburão. Boris e Pavio, mais
� comparsas, seguem o camburão em

rir dois carros. Sovaco previne Miguel de
;)� que a transferência éuma farsa para que
'i� possam matá-los, e que ele tem que
In' agüentar o tranco. Nogueira procura
1i·irl.�la para falar de Miguel e eles se

·i�lleIJam,
.)s resumo� sao de responsabilidade das emlssoràs

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��NÃO MAIS
Apesar dos sete anos de

sucesso do Big Brother

Brasil, sob o comando de

Boninho, a próxima edição
do programa, deverá ter

nova direção. Segundo o

Jornal O Dia, o grande
mestre do reality show,
não deverá estar por trás

das câmeras, no ano que
vem. Ele afirmou que

pretende descansar e
curtir sua primeira filha,
fruto do relacionamento
com a atriz Ana Furtado,
que está para nascer.

��COMEMORAÇÃO
Não é todo dia que uma

Diva completa 25 anos de
carreíra bem sucedida.
Por isto, Madonna planeja
uma mega celebração
para amigos e

celebridades que fizeram

parcerias com ela.

Segundo o International
Herald Tribune, ela vai

homenagear seus
estilistas preferidos, como
Christian Dior e Jean-Paul
Gaultier. Só para lembrar,
Gartier foi quem a

presenteou com o famoso
sutiã pontiagudo.

��OPINIÃO
Hebe Camargo nunca fez

questão de esconder que é

contra mulher mais velha se

envolver com garotões. Em
seu programa no SBT, nesta

segunda, a loira disse a um

rapaz da platéia: "Esse
negócio de menininho

namorando velhinha ... nanani

nanão ... Tá mesmo é

interessado no dinheirinho".

Coincidência ou não, Hebe foi
convidada para o casamento

.

deAna Maria Braga com

Marcelo Frisoni, 21 anos mais

novo, mas não compareceu.

• SUDOKU • DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

. SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês, o que mo-stra 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

• HORÓSCOPO

Áries 20/3 a 20/4
Não adianta revirar os bolsos, não é aí que você
vai encontrar os recursos que pagam o preço
dessa importante jornada que ora se apresenta.
É, ariano, pode ser difícil, mas às vezes é

preciso abrir mão de algumas coisas. Você está
em uma fase de reformulação, renascendo para
um outro estado. Crie espaços, deixe o novo

chegar.

Câncer 21/6 a 21/7
Sinta o ritmo e entre na dança, canceriano.
Antes de reclamar do barulhão, da música alta
ou que pisaram no seu pé, preste atenção nos

arredores, fique ligado no seu par. A festa pode
ser no outro apartamento, mas certamente você
também quer acontecimentos ... Ahã, parece que
só você não percebeu. Sinta o ritmo, tudo é

canção.

Na Lata

A sogra vai visitar a filha e o genro. Ela toca a campainha, o
goor.o abre a porta e diz, empolgado:
• Sogrinha! Há quanto tempo a senhora não aparece! Quanto
tempo vai ficar conosco desta vez?
Querendo ser gentil, a sogra responde:
.. Até vocês ficarem cansados de mim!
Então, o genro diz:
- Sério? Mas a senhora não vai nem tomar um cafezinho?

Na Ótica

O louco chega na ótica:
· Bom dia. Queria óculos para ler.
· Outro? Eu já lhe vendi uns ontem!
· Eu sei, mas é que esses eu já li.

SOBRE O JOGO

É um jogo de lógica
muito simples e

viiiante, O objetivo
é llreencher um
quadrad 9x9 com

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

pode repetir
números em cada
quadrado de 3x3.

• SOLUÇÃO

Libra 23/9 a 22/10
Nem pense em fazer compras, fechar negócios e

investir seus dinheiros assim, a torto e a direito.
Avalie pacientemente a necessidade de ter isso
& aquilo. Está realmente precisando ou é aquela
tendência a sempre querer o melhor (e mais

caro) falando mais alto? Alegre o espírito com

outras coisas. Por via das dúvidas, mantenha a

carteira I:mge.

Capricórnio 22/12, a 21/1
E se as dúvidas da pessoa em questão forem

iguais às suas? Já que você é do tipo prático e
. objetivo e prefere viajar em coisas viáveis, dê
outro rumo a essa prosa, mova a primeira peça e

veja o que acontece. Você é discreto o suficiente

pra tirar o time de campo como se nem tivesse
entrado. Às vezes ainda vale a pena voltar no

segundo tempo.

Aquário 21/1 a 18/2
Seus problemas não parecem irnportantes para
uns e outros, mas seus verdadeir.os amigos
serão solidários. Talvez até lhe mostrem uma

perspectiva melhor do que essa que você está
vendo agora. Aproveite para renovar vínculos.
Você e certo alguém estão em trajetos paralelos.
Mude um pouquinho seu curso e pode ser que
vocês se cruzem.

Touro 21/4 a 20/5
Não é pecado algum ir atrás daquilo que é
conveniente. Sem sentimentos de culpa ou

outras ruminações: se a ocasião se apresentou
na sua frente e você não a agarrou, agilize-se,
ainda pode haver tempo de agarrar. Desanimado
é que não vai dar pra ficar. Ponha um pouco _

mais de animação nesse corpo e encare de
frente o ,que vier, tourinho. Olé!

Leão 22/7 a 22/8
Você quer mais além de uma festa, de um chat?
Muito mais que um trailer, quer o filme inteiro,
com direito a Oscar e tudo? Talvez queiram a

mesma coisa que você, leonino, mas sabe
como é, além de sempre ocupar o posto de

diretor, você é também o protagonista. Às vezes

o pessoal não tem chance de se aproximar...
Que tal facilitar?

Escorpião 23/10 a21/11
Fervilhantes emoções e sentimentos lhe
acometem como se você tivesse com um vulcão

por dentro (sempre tem). Deixe que venham as

enxurradas, não tente medir com a razão essa

intensidade que só a sábia alma compreende,
escorpiano. Intuição não é só pra enfeite, leia os

sinais que o alertam. O que é realmente

importante?

Virgem 23/8 a 22/9
Pols é, amigo Virgo, na hora em que deveria ter
agido você não agiu, Talvez tentia ficado'

.

pendurada num lapso, no espaço entre

pensamentos para onde as emoções
escorregam e se perdem, sabe-se lá... Ficar
remoendo e fazendo mea-culpa agora é só

repetir o mesmo padrão, não vai levar a nada,
Está em você gerar uma outra opoqtinlp�de,'

Sagitário 22/11 a 21/12 Peixes 19/2 a 19/3
Fazer o que lá fora, se sua vida privada está Com {IS dedos Indicador e médio em forma de V,
especialmente convidativa? Delfcias de anfitrião, desejando muita paz e amor pra todo mundo,

você conhece o tudo de bom: chame para perto Sim, você não está nos anos 60, mas Isso não

de você aquela pessoa mais que especial. impede que seus dotes humanitários e criativos
Andavam reclamando da sua eterna falta de possam ser postos na roda. E, como os

tempo, pedindo atenção e muito mais? Vamos lá, sentimentos foram feitos para serem divididos, lá
sagitariano, você sabe como fazer esquecer vai um peixinho repartir o bolo do bem-estar, É

",1!q;ualq�,er,;q��i*a';!���{r��\}��I�;�;J:�f,!i:tj�:�t���,��,(f,�lehOI'?.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Preste atenção naquilo que não está sendo dito,
Colócar coisas entre parênteses não as torna
menos ímportantes. Cenflrao conteúdo no

subtexto e clareie o ambiente, Não deixe

pequenos ressentimentos virarem uma pedra
enorme no seu sapato e atrapalharem seus

relacionamentos. As vezes você é meio
distrardo, mas seu coração tem ótima memória,
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moagoncalves@nétuno,com,br

CARRETEIRO
Pta' agendar: no próximo dia
H de abril, sábado, a partir das
10 horas da manhã, o
qepflrtamtmto de Futebol
Amador do 'Grêmio Esportivo
[uventus promove no espaço
aberto do complexo Combat
um carreteiro para os

apaixonados do "moleque
travesso". Ó valor do convite
será R$ 1,00 (U1;n real). Você
.saboreía esse delicioso prato
gaúcho, preparado pelo
esmerado Tato Branco, curte
uma boa música ao vivo e

ainda ajuda a garotada que
inicia o c�mpeonato
catarinense das categorías de
base dia doze de maio.

IDADE NOVA
E o meu 'abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para o boa praça
Francisco Taranto, o
popular Chico, que na

Sexta-feira da Paixão, bem
no feriadão, corta o bolo e

recebe o maior coro de

parabéns pela troca de
idade. Os nossos maiores

cumprimentos.

H�ÇA g� QU
ffiétbud�"Jt1J,'oa

CADEIRA NOVA
Os antigos presidentes da Câmara de
Vereadores de Guaramirm, que amargarem
por quase um século usando a mesma e velha
cadeira de palha trançada, não conseguiram
passar o legado adiante, pois o atual o
presidente, o vereador Pupo, não quis nem
saber. O primeiro investimento que ele fez na
casa de lei ao assumir a mesa diretora, foi
adquirir uma vistosa e confortável cadeira
giratória, até com apoio para os braços.
Quem pode, pode!

JOTA QUEST
Para a rapeize que tem mais que mil motivos
para curtir o feriadão no litoral mais lindo do

. sul do país, Balneário Camboriú: bem na

Sexta-feira da Paixão, o Rancho Maria's traz

para megashow a banda Jota Quest.

SEXO
Uma boa notícia. jaraguá do Sul ganha
destaque em São Paulo com a criação da
Sociedade de Sexologia do ABC no último
final de semana. Isso porque na ocasião o

psicólogo jaraguaense especialista em

sexualidade humana, Dr. Marlon Mattedi, foi
empossado como um dos sócios fundadores.
É coisa séria! Da entidade fazem parte os

profissionais de referência na área de
sexualidade do Brasil. Bola branca.

O CORREIO DO POV�

...s
00i7'il�

I

II E I?
Amanhã, mais conhecido como quinta-feira, o meu
amigo Chico Garcia Hruschka afivela malas rumo a

"Sampa". Ele vai matar saudades dos familiares e

aproveitar para curtir o feriadão na paulicéia
desvairada. •

�bell' arte

Hoje à noite, o empresário Cristiano Duarte, da CO
Eletro Industrial, para comemorar o aniversário dele, que
aconteceu ontem (04), será anfitrião na casa noturna
Moinho Disco, e a testa rolará por sua conta.

o bem lançado e amigo Marcelo Mueller, ex-assessor
de Cacá Pavanello, está ansioso. Não vê a hora de
receber a notícia de sua indicação para comandar
uma gerência da Secretaria de Desenvolvimento
Regional (SDR). Se demorar muito, ele vai enfartar.

Segundo seus assessores, o prefeito de Schroeder,
Felipe Voigt, está a mil organizando a maior festa para o

próximo dia 22 abril, para comemorar seus 50 anos de
vida.

Tudo leva a crer que até o fim do ano, ou no máximo
no começo de 2008, o BIG, uma das maiores redes de
supermercados do Brasil, deve mesmo se instalar em
Jaraguá do Sul. Quem viver, verá!

A Marcatto Imóveis lançou em Jaraguá do Sul o
Condomínio Fechado Jardim Cristina, no Jaraguá
Esquerdo. Lugar alto com uma visão panorâmica de boa
parte da cidade. Um show!

No próximo sábado (7), o promoter André Luiz
Manteuffel, proprietário do Banana Joe, um dos
maiores éomplexos do litoral norte catarinense,
promove Balada de Páscoa para encerrar em grande
estilo a temporada de 2007, com a presença de
vários DJs de renome estadual. Boa pedida!

_____________________� � __Jr_: ___
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