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NOMEAÇÃO

Região conhece

ainda este mês o

titular da SDR

A aprovação dã reforma
administrativa pelos
deputados era o que faltava

para o governo confirmar os
novos secretários regionais.
Em Jaraguá do Sul, disputam
o comando o PMDB e o

.

PSDB, que desta vez terão

que dividir as demais vagas
com o DEM e o PPS. Com a

reforma, a SDR passa de 14
para 11 cargos.
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Céu nublado de dia e de
noite ... 86
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Central de
Compras

A partir de hoje, o Corre )

do Povo vai trazer as

melhores dicas para você

renovar o guarda-roupa,
gastando pouco. São

promoções especiais, que
podem chegar a 50%, e
muita ofertas nas lojas de.

Jaraguá do Sul. _ 81

• PELO MUNDO
Á

� �

uadrilha e presa
,

,.' ,Qyatmpessoas foram presas acusadas

·pôr tráflco de drogas e associação para o

tráfico na quarta-feira, em Guaramirim.
Foram apreendidas 70g de crack e cerca

de 15 aparelhos eletroeletrônicos.

Polícia encontrou pedras de crack e cerca de R$ 1 mil na casa de um dos acusados, no Bairro Recanto Feliz, durante investigação - 5

Malwee se garante na

Cerca de 14,5 mn ,semifinal do Mundial
1dosos .devem ser

imunizados

VACINAÇÃO

A 9ª Campanha de

Vacinação de Idosos que
começa no final deste mês.

Na região da Secretaria de
Desenvolvimento Regional
de Jaraguá do Sul, a meta é

imunizar toda a população
acima de 60 anos, entre 23
de abril a 4 de maio.
-4

EUA e Inglaterrr
perdem 8 solda: )s

em apenas um ( .a

A resistência iraquiana
corita a ocupação do pa )

árabe por tropas
estrangeira matou onte

10 soldados iraquianos,
quatro britânicos e qua o

estadunidenses. Os

ataques ocorreram em

Bagdá, Mosul e Basra.
- 83

ASCOA MIME. OS MELHORES GVOS
CESTAS RECHEADAS DE DELÍCIAS
Ovos e chocolates das melhores marcas.

Com a goleada por 10x4 sobre o World United, dos
Estados Unidos, o time do craque Falcão assegurou a

vaga na decisão.

Hoje, a equipe de futsal jaraguaense enfrenta o

Sporting (Portugal), na dispu ta pela liderança do

Grupo B. - 8
www.studiofm.com.br
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• EDITORIAL

OPINIAO
opiniao@ocolTeiodopovo.com.br

I Adeus à liberdade

criar uma rede de TV oficial,
destinando ao projeto uma verba
inicial de R$ 300 milhões.

Cita ainda outra jornalista,
que chama de "corajosa",
Miriam Leitão, que escreveu na
mesma semana que certas coisas

parecem não pegar nesta terra

de Santa Cruz e. o seu exemplo
era ... o capitalismo! Isso mesmo.
Dando como exemplo a meia

estatização do grupo Ipíranga e

o fortalecimento gradativo e

inexorável da Petrobras, desde
que acabou o monopólio'
brasileiro do petróleo, Miriam

comentava que os empreende
dores brasileiros adoram o

travesseirinho ou o ombro
amigo de uma estatal para
tornar mais confortáveis os

seus investimentos.
Diz então Whitaker:

"Lembrando a letra inesque
cível de Chico Buarque, parece
que a coisa aqui está começan
do a ficar preta de novo. Se o

capitalismo não pegou, a

constituição é desobedecida e

só há liberdade para os deten
tores do poder (leia-se Estado)
o que é que vai sobrar?".

E dia que "nós mesmos ce
lebramos tristemente o embo
lorado Estado Novo, cada vez

que ligamos os nossos rádios às

19h e ouvimos (ou não

€I) , . "
OUVImos a septuagenana voz

do Brasil". É isso aí: estamos
assistindo o mesmo filme que
rodou na eraGetúlio e no golpe
de 64, que aliás neste fim. de
semana "comemora" 43·anos.

t•• ENTRE ASPAS
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�Tenhofobia de multidões .. Quando me assediam em shopping, por exemplo, fico
cMrvoso e começo a cantar alto. As pessoas se assustam".

,I�ia,go Fragoso, ator, está atualmente interpretando o Marcos da novela O Profeta, cf) Globo.

��Â. caminhada com Cristã nos ajuda a superar sofrimentos e a viver com mais otimismo".
clirlos Alberto Rodrigues, pároco da Paróquia São Sebastião de Jaraguá do�I, sobre a fé que move os católicos
na celebração da Páscoa. <'

• PONTO DE VISTA
I

'1"(1.'

I'odelo,associativo em

ç:()operaç�o, com entidades
de estímulo ao

Há alguns dias, recebemos

I'e::', no CElAS - Centro Empresarial
.' .

bJa.r.ag�á do Sul, a visita do
, ire tor técnico do Sebrae
',:' JG'. . "

'

�'\::', �rcional� L�iz Carlos Barbosa, ,

t oportumdade que nos deu a

chance de expor mais uma vez o
módelo implementado em nosso

rnbnicípio commuito sucesso. A
.

organização das atividades
realizadas. pelas entidades que
compõem o setor produtivo em

Jaraguá do Sul em torno do
wndomínio se fortalece a cada
001, com expressive ganho para a.
��resentatividade empresarial e
í:';!p apoio às necessidades dos
t·,. '".

associados em termos de
M�lhoria da gestão.

Nesta visita do representanter

&6 Sebrae, pudemos apresentar a
�(S�trutura do CEJAS, .seu
-

mcionamento e a sínérgíca
b
li

articulação com as demais
entidades, bem como focar os

projetos e expectativas em

relação. principalmente aos

núc' .os setoriais.

Sem dúvida, não há como

compreender que o associativis
mo seja capaz de se fortalecer

. sem que as entidades em torno

dele estejam totalmente afina
das. E a experiência adotada em
[araguá do Sul já provou que
somente atuando de maneira

organizada podemos melhorar
continuamente.

É sob esse pensamento que
insistinios na particípação do
empresariado nas suas entidades

representatívas, independente
do segmento de negócio. Quanto
maior for a nossa mobilização,
mais chances de êxito nós
teremos no sentido de dar vazão

.Paulo César Chiodini
Presidente daAcijs
Associação Empresarial de

, Jaraguá do Sul

à criatividade dos empreende
dores. Há inúmeras oportuni
dades para alavancar o mercado,
mas muitas vezes perdemos a

chance porque agimos indivi
dualmente, sem perceber que
existem várias formas de obter
ajuda, tanto na forma de recursos
que estão disponíveis nos órgãos
de fomento, ou mesmo em

cursos, treinamentos e outras

formas de capacitação.
Agindo em parceria, o ern

preendedor estará menos pro

penso aengrossar a fria estatística
de negócios que encontram

sobrevida por algum tempo, mas ,

depois engrossam a lista de
empresas que fracassaram porque
não conseguimos entender as

lições do mercado, apresença do
concorrente e a dinâmica natural
da livre iniciativa.

J
J
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• DOS BLOGS

iH;1l\i.'SUN LOBO

Olho lá
Marta Suplicy está de olho
na eleição de 2010. De
público, ela fala que pode ser

candidata ao governo de São
Paúlo, mas tem gostado de
contar que no Ministério do
Turismo está tendo
oportunidade de "conhecer o

Brasil" e lembra que Lula
disse que quem foi prefeita
de São Paulo "pode ser

qualquer coisa". Por
enquanto, ela descarta a

disputa pela prefeitura de
São Paulo no ano que vem,
mesmo que os tucanos
lancem Geraldo Alckmin.
Nas conversas internas do
PT, o nome de Marta era

apontado como

representante do PT caso 0-

ex-governador disputasse a

eleição, por ser ela o nome

mais cornpefítivo' do partido.
Agora, Marta diz 'que Alckmin
está desgastado também em

São Paulo. Por isso, o PT

pode escalar o time reserva

para a disputa. O primeiro
nome dessa fila é de Arlindo
Chinaglia.

�crlstlanaIObD.gIObDIDg.com.br

• DO LEITOR

'ci'¥JFARIA
Festa do PMDB
o presidente Lula confirmou
presença na residência
oflolalda presidência do
Senado, próxima quarta
feira, quando Renan
Calheiros receberá cerca dê
170 peemedebistas para um

jantar. Trata-se da festança
oficial de pacificação. do
PMDB. Uma festança para
ninguém botar defeito, cujos
convites começaram a ser

distribuídos. Renan, como
anfitrião, assinou, e Michel
Temer, como presidente do

partido, mandou imprimir e

pagar os convites. Não
só para não serem acusados
de uso da máquina pública
do Senado, mas também
como simbologia de que os

dois, agora estão em paz.
Um deputado ou outro
haverá de estrilar. aqui
ou ali, por urn parguinho que
perdeu__ou que "dei�ou .de
receber. Mas a grande
maioria deles estará lá

posando para a foto ao

lado do presidente. da
República, do poder.

� blogdosblogs.blig.lg.com.br
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Estrada aberta
Sucessivos governos
usaram bastante o recurso i
do contraponto: um Ministro
desenvolvimentista em

contraponto a um Ministro
da Fazenda mais ortodoxo.
Foi assim com Geisel e a

dupla Slrnonsen-vellosc:
depois Simonsen-Severo
Gomes. Mesmo no governo

I

Fernando' Henrique Cardoso,
I

José Serra e Luiz Carlos 1

Bresser-Pereira serviam de I

um contraponto a Pedro I

Malan. Com a saída de Júlio 1

César do Ministério da \
Fazenda, Guido Mantega
deixa definitivamente de ser J

o contraponto ao Banco
Central. Haverá dois )

I

resultados óbvios. O primeiro, J

é que o "vilão" do câmbio
deixará de ser o presidente
do Banco Ceotral para ser o . j
própro .pre_sid�nte da ,;, j, r')

R�p�pltc�:-.A.�egunda,.,� Qve '1
O poder do BC aumentará
substancialmente, . sem os

grilos falantes da Fazenda.
Aumentam apostas do dólar
a R$ 1,80.

jt:�t�����s��� ;:��:n�:
icyfrensa brasileira já fizeram
li "toriais para combater' a Estamos assistindo o
esta idéia da criação de uma. mesmo filme que rodou
estatal pública. No entanto, .' na era Getúlio e no g.olpeartigo que circula, pela
plet e principais sites de de 64, que aliás neste fim
umicação do País chama a de semana 'comemora'

, ção peta sua sobriedade e 43 anos"
'der.ação. É assinado por ].
efta Whitaker Penteado,

tim dos "mais conhecidos e

r��p.�itados profissi_onais de

rnaJ:�eting do Brasil. Emembro
dB" COnselho Superior da
RWM.

Jornalista colaborador em

&il:iitas publicações, Whitaker
ê)fl'ambém professor, conferen
cista, consultor de empresas,
�ritor e poeta. Seu artigo
qQ!Ueça por citar o jornalista
fc\r,mando Ferrentini, que na

�fista da Escola Superior de
�JPpaganda e Marketing criti

C00,11 a decisão do governo, de
j

,

, Iranstormararn esta casa em um cartório. Vejo o parlamento se curvar ao

imperador Luiz Henrique. Essa maioria esmagadora não vai durar a vida
toda. Quando o.parlamento for soberano novamente, vamos restabelecer o

.. equílbríc.e a dernocracia .. .os .eeputados de situação não sabem, mas estão
dando'lUHltiro no pé'�r< '

"1 il'.' !
_

Joares,Ponticelli (PP), deputado estadual, em relação a aprovação da terceira reforma

•Dirçeu Dresch
Deputado Estadual '

Reforma coronelista e antidemocrática
Símbolo de autoritarismo e

impunidade, o coronelismo

ganha impulso para prosperar
'na política catarinense. A

perpetuação desse modelo
está assegurada com a aprova

ção da terceira reforma admi
nistrativa proposta pelo gover
nador Luiz Henrique da Sil
veira. Reforma que de admi
-nistrativa só tem a proposta de

marketing, porque na verdade
é política, centralizadora e não

trará economia substancial ao
Estado.

O coronelismo é um

modelo marcado pela con

centração de poder nas

mãos de um político local,
que o usa para garantir
dividendos eleitorais, seja a

si mesmo ou a quem lhe

convier. Os secretários

regionais passarão a ter

controle sobre áreas muito

específicas e sensíveis do
Estado. Nenhuma verba para
as prefeituras e entidades,
por exemplo, vai ser liberada
sem o seuconsentimento.

Todos estarão submetidos às

suas decisões, que podem
atender critérios simples-

.

mente políticos.
Para corrigir-essa distorção

e incoerência diante do

_ p�ocesso democrático, defen
demos que haja modificações
quanto à atuação e

composição do Conselho de
Desenvolvimento Regional.
Que ele deixe de ser mera

mente consultive e passe a ter

poder deliberativo sobre o uso

dos recursos estaduais para'
aplicação em projetos de
desenvolvimento regional tl

mucicip�. 1

Quanto à economia, se q
governo realmente objeti,
vasse a redução do custo d�
máquina pública, não

aumentaria de 30 para 36 as

Secretarias Regionais. Basta1
riam 21 Secretarias, e ess4
redução economizaria R$ 46
milhões/ano. J á o aumento

para 36 representará uIlj
custo de R$ 544 milhões enl
quatro anos. Esse dinheiro
não vai para a melhoria da

_ saúde, da educação, da infra,
estrutura, mas vai servir
apenas para manter 'a

estrutura que abriga OS

compadres do governador. J

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e pocem ser enviados por e-mail:
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão p'ubllcados). '. . �

I
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POLITICA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

o PÁREO: TUCANOS E PEEMEOEBISTAS SE ARTICULAM PARA EMPLACAR O TITULAR

Novo secretário regional d-eve
ser conhecido dentro de 15 dias
�Govemo terá mais

partidos para dividir
menos cargos na

SOH de Jaraguá

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

Com a aprovação da

terceira reforma adminis

trativa pelos deputados, na
/

quarta-feira, a região deverá
conhecer ainda este mês o

novo secretário de Desen

volvimento Regional. No
próximo dia 23, o governador
Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) viaja paraWashin

gton, mas antes disso deve

confirmar o novo titular, se
cumprir promessa feita

quando da posse da nova

diretoria da Associação
Comercial de Guaramirim,
na semana passada.

O PMDB, que no pri

meir<i mandato de Luiz

Henrique perdeu o comando
da SDR para o PSDB, corre
agora para emplacar Carlos
Chiodini como o novo secre

tário. Já os tucanos se arti

culam para trazer Niura

Demarchi dos Santos de volta
ao cargo. Com relação às

outras vagas, os dois partidos,
que no governo anterior

dividiam 14 cargos, desta vez

PIERO RAGAZZI/OCP

Chiodini: "É preciso definir o titular para traçar os rumos das coligações para as eleições municipais"

terão 11 indicações, e que
incluem o DEM e o PPS. A
maior fatia deve ficar com o

PMDB (45%), seguido do
PSDB (24%) eaDEM (21%).
Já o PPS e outros partidos
menores devem ficar com 10%
das vagas, se respeitada a

geografia das umas de 2006;
"Somente depois da no

meação do secretário, o

PMDB estará disposto a

sentar para negociar cargos
com outros partidos da base",
informou Chiodini que, na

condição de coordenador

regional do PMDB, ainda
esta semana deve reforçar a

indicação para o comando da
SDR ao governador. Informa
que o presidente estadual do
partido, Eduardo Pinho

Moreira, que está interme

diando o pleito junto ao

governador, estará na cidade
no próximo dia 16 para jantar
CDm filiados .."Vamos cobrar
uma definição, até porque a

demora está prejudicando
não só o PMDB, mas todas
as siglas", disse Chiodini,

.

acrescentando que, só após
a nomeação do secretário, os
partidos vão iniciar as

conversas sobre alianças para
as eleições do ano que vem.

Posição..

O presidente do PMDB,
Carlos Chiodini, reclamou da
nota "Outro" publicada ontem
neste espaço. Disse que a

coluna tenta passar a imagem
de que o "PMDB é de

propriedade do Sr Ivo Konell
e que a vaga de candidato é

sua (dele)". Diz ainda que fica
"perplexo" com � insistência.
, "Os mais de 1,5 mil filiados
ficaram surpresos com esse tipo
ae informação não

Reclamação
( Moradores Água Verde
estão se sentindo lesados em

relação à pavimentação do
bairro. Asseguram que o

asfalto, concluído há cerca

de seis meses, apresenta
buracos e rachaduras.

Alguns procuraram a

Prefeitura para tentar sanar

o problema, sem sucesso.

� Parte dos custos da obra foi
bancada pelos moradores.

Resposta
Em nenhum momento a

coluna afirmou que Konell
tem vaga garantida como can
didato a prefeito, tampouco
que apretensão dele tem o aval
do PMDB.O que é informado
é que Konell, por enquanto
único pré-candidato decla
rado do partido, aguarda
decisão do STF para oficializar
a pré-candidatura. E que não

esconde de ninguém o desejo
de ser novamente prefeito.

Repasse
Alguns vereadores de

Jaraguá do Sul criticaram a

autorização dada pela
Câmara para o repasse de R$
30mil à FundaçãoMunicipal
de Esportes. Alegam que o

orçamento da autarquia "é

gigante pra já precisar de

complernentação". Alegam
que o esporte está sendo

privilegiado, em detrimento à

Saúde e Educação.

"Ficará muito mais fácil
manter a coligação com o

PSDB, por exemplo, que foi
nosso adversário em todos os

municípios da microrregião
em 2004", disse Chiodini,
para quem a disputa pela
titularidade da SDR não

gerou "desgaste" entre tuca

nos e peemedebistas. Acres
centa que o PMDB apoiou a

indicação de Carione Pava

nella (DEM) para a Fesporte,
assim como "não vai medir

forças para que o PS'>B de

Jaraguá do Sul consiga uma

posição de destaque no

governo".

O CORREIO DO POVO

Vereadores vistoriam
asfaltos danificados

'">'\,",./ 1:\

Vai ficando

JARAGuÁ DO SUL

Asfalto no Água Verde cedeu antes mesmo de ter sido inaugurado

os moradores estão desemb6f-"r
srrr

sando entre R$ 1,9 e R$ 2 Il}ib
pela pavimentação, que p04g
ser paga a vista ou a prazo.

Pelo, contrato, o asfat�1tr
deve ter espessura de quatro,
centímetros e garantia de dee
anos, por isto o vereadoe
Dieter defende que a obra sé}i:P
inaugurada quando estivere"f�·
reparados os defeitos. jW
Ronaldo Raulino garanti1f

,

,OJ
que procurar o governo

municipal para cobrar uma.

solução.
.

,

, Já no Bairro Água Ver�,
a pavimentaçãd foi concluída
há cerca de seis meses ,e, da
mesma maneira que no Jat�
guá 99, o asfalta já apresenfâ
defeitos. O morador Charles
,Planincheck disse que recor

reu à Prefeitura, mas não

obteve êxito, por isto procur<fl�
os vereadores. Segundo ele; o
fundamento e o meio-m
foram feitos. pela Prefeitut�,
enquanto a empresa Paviplan
ficou responsável pelo asf�-

Os vereadores Dieter

Janssen (PP) e Ronaldo
Raulino (sem partido) visi

taram esta semana os bairros

Jaraguá 99 e Água Verde

para, a pedido dos moradores,
verificar defor-mações em

asfalto recém colocado. Na

quarta-feira, estiveram na

Rua João Maass, no lotea
mento Ouro Verde, onde a

pavimentação já apresenta
problemas, antes mesmo de
ter sido inaugurada pela
Prefeitura.

O presidente da Associa
.

ção de Moradores do Jaraguá
99, Ademar Bento, disse que

', procurou secretários munici

pais para tratar sobre a ques-:
tão, mas não conseguiu ser

atendido. Disse que tem

recebido reclamações de mo
radores que não querem pa

gar pela obra. As obras de
asfaltamento são feitas
somentemediante adesão dos
moradores. Segundo Ademar, tamento.

..!1

Em dezembro, o procurador-geral de Jaraguá do Sul, Jurandyr
Bertoldi, anunciou que deixaria a administração pública par�
retomar o escritório de advocacia que mantém na cidad��
Mas como não estabeleceu data para a saída, na época dis�
que poderia ser no início, meio ou até mesmo no final dâ
ano, não surpreende que ainda não tenha dado nenhuê,
sinal que deixará o governo. Por enquanto fica.

!,,�

No calendário
A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou o projeto do vereadd
[urandir Michels, o Lika (PV), instituindo o Dia Municip -

das Associações de Moradores, a ser comemorado em 24 de '

,,)

abril. ., :1_

Atualmente, existem36 associações demoradoresna cidad�::
além da Ujam (União Jaraguaense das Associações de

Moradores).
"

)

C,j

'J,)

MOS'AICO

D presideneeda Câmara;'
Rudolfo Gesser (PP) cri
ticou o convite feito pelo
colegaDieterJanssen ao ex

dente do PFL, Valdir.
Bordin, para se filiar ao PP.
ítODieter está agindo como
semandasse no partido. Ele
precisa res o diretório

Confronto
Também na segunda-feira,

representantes daAssociação
Empresarial de Jaraguá do Sul
se reúnem com os vereadores

para discutir o texto do Plano

Diretor, em trâmite na

Câmara. Coincidência ou

não, um dia antes do
encontro entre a diretoria da

Ujam e vereadores para tratar
domesmo assunto.

Universidade aberta
. �l

O Programa Universidade Aberta do Brasil, do governo

federal, vai disponibilizar 60 mil vagas este ano em cursos

superiores na modalidade de educação a distâncial
priorizando a formação inicial e continuada de professorés
da educação básica, que poderão escolher entre um�

1'-"

variedade de 90 opções de cursos públicos e gratuitos.
'.

O programa já tem 290 pólos de apoio presencial iniciande
as atividades neste ano em 289 municípios, em todos os

estados. Mais informações no site www.uab.mec.gov.br.

Aliás
Gesser prometeu reunir os

vereadores antes da sessão de
- segunda-feira para discutir o

.projeto que põe fim ao

nepotismo na administração
pública. Comenta-se que a

proposta é inconstitucional

porque foi protocolada como
lei complementar, quando
deveria ser de emenda à Lei

Orgânica.

r Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ESTADO: APENAS 3% DOS INADIMPLENTES CATARINENSES ACERTARAM A SITUAÇÃO

Irregulares comparecem em pouco
número aos.carróríos eleitorais
Prazo para justificar
falta encerra neste -

mês. Quem não fizer
tem título cancelado

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL/CORUPÁ

Amaioria dos eleitores que
está em débito com a Justiça
Eleitoral ainda não regu
larizou a situação junto ao

órgão. Em Santa Catarina,
das 51.340 pessoas passíveis de
perder o título, apenas cerca
de 3% haviam comparecido
ao cartório até o mais recente

levantamento divulgado'pelo
TRE (Tribunal Regional
Eleitoral). O prazo dado aos

inadimplentes encerra em

menos de três semanas.

Conforme Simone Ladeira,
chefe do Cartório da 87ª Zona
Eleitoral, responsável por
Corupá e parte de Jaraguá do
Sul, algo semelhante pode ser

visto nestas duas cidades. A
soma de ambas indica que 485
cidadãos ainda não se preo

cuparam com a condição
irregular. "Fizemos plantão na
quarta-feira de cinzas, mas, a

procura -do eleitorado, por
enquanto, é pouca", explica.

Mesmo assim, o Estado é
um dos com maior índice de
adesão à campanha. À frente
estão apenas o Amapá
(3,32%) e o Paraná (2,86%).

CÉSAR JUNKES/OCP

Listagem de nomes com títulos prestes a serem cancelados está disponível no Fórum Eleitoral

Do lado oposto, encabeçam a

lista o Ceará (1,27%), Alago
as (1,63%) e Pernambuco

(1,64%). No Brasil inteiro,
.

dos quase dois milhões de
eleitores com problemas, só

em torno de 43 mil compare
ceram aos cartórios regionais.

Estão nesta lista as pessoas

que não votaram ou tiveram

problemas com a justificativa
nas três últimas el,vições
(referendo de 2005 e 1 º e 2º
turno de 2006). Quem não

explicar as faltas até o dia 26
de abril perde o título. Com
isso, fica impedido de tirar o

CPF (Cadastro de Pessoa

Física) e o passaporte.
Também não pode assumir

cargo caso seja aprovado em

concurso público, nem

conse�ue empréstimos em

bancos do governo e, de

�i)endendo da instituição, não
�ode efetuar matrícula-em
universidade.

Para não sofrer com estas

sanções, os eleitores ina

dimplentes precisar procurar
o cartório referente à zona na

qual estão inscritos. O valor
dá multa a ser paga é de R$
3,50 para cada falta. Vale
lembrar ainda que os nomes

irregulares estão disponíveis
para consulta no site

www.tre-sc.gov.br ou na porta
do órgão, instalado na Av.
Marechal Deodoro da

Fonseca, 972. O telefone de
contato é 3275-1819.

Campanha contra gripe fC

começa neste mês ,Il
"Fique ativo, vacine-se

contra a gripe". Este é o

slogan da 9ª Campanha de

Vacinação de Idosos que

começa no final deste mês.

Mas, enquanto o dia não

chega, é a vez dos secre

tários e técnicos de Saúde
das cidades do Norte do
Estado receberem os indica
tivos, metas e informações
completares a respeito do
mutirão.

N a próxima segunda
feira, 9, essas pessoas se

encontram na SDR (Secre
taria de Desenvolvimento

Regional) de Jaraguá do Sul

para capacitação. Aos muni
cípios que integram a

gerência serão' destinadas

14,5 mil doses do composto.

A meta é imunizar toda a

população acima de 60 anos

de idade. O período é de 23
de abril a. 4 de maio. Já 01
"Dia D" está programado�,
para sábado, 28. Nas regiõesl�1
Norte, Nordeste e Planalto]'
Norte de Santa Catarina são'!)
cerca de 87,6 mil idosos a

serem vacinados.
Em 2006, o objetivo foi'�P

vacinar cerca de 355 mil'�l
idosos, o que correspondia a

75% do total de pessoas naJ
terceira idade. Na região do'if
Vale do Itapocu, este número�I
chegou a 14mil. As metas de r

2007 devem ser divulgadas Ie

apenas na segunda-feira)I
durante a reunião marcadaL1(

Ih
na SDR.)II

DANIEL NEVESlI.I

para acontecer

(KE)

�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

Vacinação ocorre nas unidades de saúde

Concurso público
oferece 405 vaqas
JOINVILlE

Termina em menos de
uma semana o prazo de

inscrições para o concurso

público da Prefeitura de

Joinville. São 405 vagas em

13 7 cargos divididos em

diferentes setores.· da

'administraçãomunicipal.
Os interessados vão

disputar postos de trabalho
abertos na Educação, Saúde,
Administração, Fazenda e

Meio-ambiente. Completam
a seleção, as áreas de Infra

estrutura, Turismo, Tecno
logia da Informação, Funda
ção Cultural e Conurb

(Companhia de Desenvol
vimento e Urbanização).

.

Para se cadastrar, os

\ candidatos devem acessar o
site www.sociesc.org.br/
concursos/pmj, preencher a

ficha de inscrição e imprimir'
o boleto bancário equi
valente à taxa do concurso.

O pagamento de R$ 30 (para
cargos com ensino funda

mental), R$ 54 (ensino
médio) e R$ 68. (nível
superior) precisa ser feito até

a próxima quinta-feira.
. A seleção fica a cargo da

Sociesc (Sociedade Educa
cional de Santa Catarina).
A data e o local das provas
ainda não foram divulgados.
Informações adicionais
estão no edital disponível na
internet ou podem ser

solicitadas pelo telefone

(47) 3461-0170. (KE)

Centro cirúrgico ganhará ala pedlátrlca
GUARAMIRIM

A empresa WEG Quími
ca, por meio de seu diretor
Reinaldo Richter, entregou,

. nesta semana, a doação de R$
40 mil, ao prefeito Mário

Sergio Peixer, para a constru

ção do novo centro cirúrgico
do Hospital Municipal Santo
Antônio, de Guaramirim.
Com o objetivo de, dar o

primeiro passo, na construção
desta nova ala no hospital, a
empresa faz o repasse de um

valor significative para a

conclusão do projeto.
" Com essa contribuição

damosmais um passo para que
a comunidade de Guara
mirim seja beneficiada como

um todo, é uma forma que a

WEG tem de retribuir aquele
recurso que nós geramos aqui,
é uma reaplicação no muni-

cípio de todos os nossos

colaboradores", concluiu
Richter.

Além da preparação de
uma sala pediátrica dentro do
centro cirúrgico, será possível
dar Inicio a alimentação
elétrica da unidade, e a

instalação da tubulação de

oxigênio de ar medicinal. O

gestor do hospital Luiz Pereira,
aguarda a arrecadação da

expofeira que acontece em

agosto, e acredita que o re

sultado seja positivo, soma
do ao valor que virá da se

cretaria de'saúde do estado,
que é de R$ 100 mil, para o

término da obra, que esta

prevista para o final do ano.

Segundo Pereira, o

hospital que também atende

pelo sistema único de -saúde,
r

. enfrenta dificuldades, princi-
palmente devido o numero de

Recursos vão ajudar para a implantação do centro cirurgico
r

atendimentos. Ele explica que vem da prefeitura", argqj
que a tabela do SUS esta menta. O repasse hoje domu
defasada, e que a tabela dos nicípio para garantir o atendi;
medicamentos é atualizada mento no hospital é de 8% . j
todos os dias, " a um descom- "Estamos felizes, porqued
passo do que você aplica e o empresaWEG," está vendo eu

que vocêjecebe pelo do o município esta 'fazendo �
, trabalho, não dá pra reclamar, coisa certa e de umama-neira
estamos compensando isso transparente", concluiu 011
com o repasse cada vez maior prefeito. (AC) Si

1"<'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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tRIATIVIDADE: VOLANTE SERVIU PARA ESCONDER PARTE DO ENTORPECENTE

uatro pessoas são presas
a or tráfico de drogas
oloolícia apreendeu 75g
�e crack e aparelhos

est,letroeletrônicos sem

ol�rigem comprovada

DiAAIANE ZANGHELINI
u \UARAMIRIM
a

a) Quatro pessoas foram

o11resas acusadas de tráfico de

I.rogas e associação para o

hfico na noite de quarta- .

.e

eira, em Guaramirim. A
IS '

peração foi realizada pela
al'lolícia civ.il e militar do

.a'nunicípio e. resultou na

'llpreensão de 75 gramas de

Esl.rack e equipamentos ele-

.roeletrônicos suspeitos de

Jfceptação.
J O taxista Amo Paterno, 38
mos; a dona-de-casa Rosân

,!ela Silva dos Santos, 24; o
I I

Pcomerciante Cláudio Pereira

le J esus, .
conhecido como

Indio, Cabelo ou Paiacan, 29,
oram presos na Vila Amizade
f,: o servente Antônio Iran

'I�lves Cruz.io.Ceàrá, 24, foi
ííetído em casa, no Recanto

.!Feliz.

PIERO RAGAZZI/OGP

Cláudio de Jesus, Rosângela dos Santos, Arno Paterno e Antônio Cruz responderão por tráfico de drogas
Amo e Rosângela vivem

em Jaraguá do Sul. Índio e

Ceará moram em um imóvel
de dois andares onde 'funcio
na um bar, de propriedade de

Índio, na Rua Cruzeiro, no
Recanto Feliz.

A investigação começou
há cerca de doi� meses,

.quando a polícia cpmeçou a

receber denúnciasde mora

dores sobre a atuação dos

supostos traficantes. A equipe
de policiais montou campa
nas e interceptou telefone

mas, com autorização judici
al, e descobriu que Amo bus
caria a droga em Camboriú

� Postos de saúde e Pama
Fechados em toda região

para entregá-la a Índio em

local combinado pelo celular.

A abordagem aconteceu

por volta das 22 horas de

quarta-feira, quando Amo e

a namorada. Rosângela chega
ram de táxi à Rua Mato Gros

so, no Amizade, onde Índio os

esperava. Assim que viu a

polícia, fugiu e escon-deu-se
na casa de familiares, mas foi

preso pelos policiais.
Dentro do volante dó

táxi, a polícia encontrou

cerca de 60 gramas de crack.
Em seguida, a equipe de

investigação foi até a casa

de Índio e Ceará, onde

foram achadas em torno de
dez gramas de crack e-el�
troeletrônicos - TVs, apare
lhosde OVO, de som e de

MP4, máquinas foto-gráficas
playstation e OVOs -, sus

peitos de serem furtados,
além de cerca de R$ 1 mil.

Os acusados se recusaram

a prestar depoimento à dele

gada Jurema Wulf, e se reser

varam ao direito de falar

apenas em juízo. A polícia
acredita que a quadrilha agia
em Jaraguá do Sul e Guara
mirim e está apurando a,

procedência dos eletroele
trônicos apreendidos .

Telhado foi quebrado,
durante 'tentativa de fuga

A delegada responsável pela caso, JuremaWulf,
disse que Amo é o único dos acusados que tem

passagem pela polícia. O taxista, que já foi preso em

Guaramirim portráfico de drogas em 2004,também
vai responder por danos ao patrimônio público do
Estado. Enquanto estava na delegacia, ele estragou
uma algema e tentou fugir pelo telhado, quebrando

I várias telhas. A quadrilha foi levada ontem à tarde
para o Presídio Regional de Jaraguá do Sul. A

condenação para os crimes de tráfico de drogas e

I associação para o tráfico é de 15 anos de prisão ..
Nesse ano, á polícia já etetuouselê prisões por tráfico :::1

de &ogas somente em Guaramirim. A última " r

apreensão aconteceu há cerca de 20 dias, quando
foram apreendidas 42 pedras de crack. rb
JARAGUÁ DO SUL - A Polícia Militar prendeu, na noite
da última quarta-feira, 16 pedras de crack que
estavam supostamente com três mulheres, na Rua

Epitácio Pessoa, no Centro. A� suspeitas foram
levadas à delegacia e liberadas após prestarem
depoimento.

_..1 ./
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!t'l Cartórios
I Rechados em toda região

J Ciretran
Fechado

Comércio '(Associados CDL)
Fechado
Amanhã aberto até às 17 horas

J Shopping
HOje e domingo - aberta só praça de

alimentação.
Amanhã - normal
(

r Transporte coletivo

�) Ônibus circulam com horário' de
_ domingo

li,
.l Escolas e creches
!� Fechadas
r
tu

� hospitais
rJ• Normal

\

Clic quer proibir censurao
. de álcool em local público
JARAGUÁ DO SUL

Líderes comunitários de
.

Guaramirim se reuniram esta

semana, na sede do Clic

(Conselho de líderes comuni
tários), para discutir a segu

rança nos bairros e buscar

possíveis soluções. O consumo

excessivo de álcool é apon
tado com uni dos principais
problemàs, seguido som alto,
em casas e em carros, "em
horários impróprios" e a alta
velocidade nas ruas, quase

sempre envolvendo menores,
segundo os moradores.

O presidente do Clic,
Miro Oalprá,' fez questão de
frisar que "a idéia não é

estabelecer toque de re

colher, muito menos aplicar
lei seca, mas proibir o uso do
álcool em lugares públicos,
cerno praças, pontos de

ônibus, e ruas".
O capitão PM Rogério

Vonk informou que 69% das
chamadas recebidas pela
corporação são referentes a

crimes de contravenções,
"sempre relacionadas ao

).
I

álcool.Segundo ele, O nú

mero de chamadas aumen-ta

depois das 22 horas.
O vereador Marcos Man

nes sugeriu a realização de um
fórum para debater as

questões de segurança na

cidade. "O problema não é só

da população, mas do homem
público, temos que chegar a
um denominador comum",
discursou.

Ficou acordado que oClic
vai propor à Câmara de
Vereadores a criação de um

projeto de lei proibindo o

consumo de bebidas alco
ólicas em locais públicos.

ESTATUTO - OEstatuto
da Criança e do Adolescente
determina que aos pais têm o

dever de "sustento, guarda e

educação dos filhosmenores,
cabendo-lhes ainda, no

interesse destes, a obrigação
de cumprir e fazer cumprir as
determinações judiciais".

Os menores que estive

rem em horários impróprios
nas ruas, e desacompanhados
ficarão a disposição do
Conselho Tutelar.

\; �

SAÚDE

Os agentes de Saúde de Schroeder receberam, ontem, o

material que precisam para trabalhar ao longo deste ano. Na -�

próxima semana, eles serão capacitados. Em 2007 houve
ampliação no número de profissionais nesta função,
passando de 18 a 21, se comparado ao ano passado.

LEIA O MUNDO
Se o seu mundo é o mundo do entretenimento e cuHura,
então seu jornal é O Correia do Povo.

Ele traz tudo sobre cultura local, TV e mando artlstico,
ou seja, o mundo Que Interessa a você.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.• I

6)rSE�TA-FEIRA, 06 de abrllde 2007
v �

O CORREIO.COM
J

� .

D,estelhamento em Guaramirim
r. �.

.

�

.

At�Inpestade que caiu sobre a região na última terça
feira f]DfOVOCOU destelhamento em vários pontos nos

pavilhões do Parque de Exposições Perfeito Manoel de

Agll*r. A cobertura do pavilhão B teve sua estrutura

abalada e mais de 100 telhas destruídas, além de um portão
n\etáiico arrancado. No chamado "varandão" (anexo ao

'l),vilhãoA), aproximadamente 150 telhas foram soltas. A

Secrt!taria de Desenvolvimento Econômico considerou o

acontecimento com uma despesa inesperada para a

Prefeitura. O local precisa estar em perfeitas condições, pois
I ,

irá abrigar três grandes eventos ainda este ano. Em maio, a

e�6�ição estadual de orquídeas, a feira de Ponta de Estoque
e.Malhas e a Expofeira. Segundo ele, o valor do prejuízo
e�t,á �ndo contabilizado.

: �.

Concurso
pablictl

"

., � '_ �.

A Fatma (Fundação do
.. � .

Meid Ambiente), vai abrir
110S dr6ximos': dias um con

�ursqpúblico para a contra

t�çã�de 150 novos funcioná- ,

rios; �ntre técnicos e pessoal
de apoio. O concurso já foi
autonízado pelo governador
Luiz Henriqu� da Silveira e

estána fase de contratação da
empresa que fará a sua

aplicação. De' acordo com o

dirét�r de ministração, [ânio
Wagrl,erConstante, a escolha
�stá dntre a Udesc e aUFSC.

j(fa�a ,de pessoal é um dos

principaís entraves detectado
.-' j' ,

pelo wresidente:Carlos Kreuz
�arà lo.at�asd nos licencia
mentes, "E inadmissível que
�me1npreendedor espere até
l!�aro por uma resposta da

ija�", afirma: o presidente
da Fbtma Carlos Leomar

�r:e4z,; justificando a ne

ies'�Íí!ade. da contratação de
,

os fiincíonários.
ii";'tti';,, :-"" F:'

Oficina

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Campanha
A Rede Breithaupt iniciou

nesta semana a eampanha de

Doação de Agasalhos. A ini

ciativa vai até o dia 9 de junho
e compreende as cidades d�
Jaraguá do Sul, Guaramirim,
[oinville, Brusque, Itajaí,Mafra
e São Bento do SuL Em 2006
foram arrecadados mais de 10
mil agasalhos em toda a rede.

Vestibular
,As inscrições para o Vestibu

lar de Inverno daAcafe ini-ciam
dia 10de maio e seguem até 11
de junho.A prova será dia 1º de

julho. Cerca de 13 instituição
superiores de Santa Catarina

participam do Vestibular de
Inverno. Mais informações no

telefone (48) 3224-8860 ou no

site: wwW.acafe.org.br.

Curso
O curso Fundamentos de

Rede eCabeamento Estrutura

do, será realizado a partir de 4
de maio no Senai de Jaraguá
do Sul. A instituição obteve o

credenciamento no início de

2007, tornando-se a sexta

unidade do órgão a integrar a
Cisco Networking Academy.
O treinamento qualificará
profissionais que atuam nas

áreas relacionadas à informá
tica. Possui 80 horas-aula e é o

primeiro de quatro programas

que compõem o treinamento

completo, focado na capacita
ção e'f redes de computadores.Infot�l}}ações pelo 0800 48 1212
e (47) 3372 9500 ou no site'

" www.sc.senai.br.

Inicia hoje e vai até o dia 9 de abril o projeto Cinema Brasil
Afora, em Florianó-polis. O evento conta com a participação
do cineastaWallaceh Meirelles. A oficina é pioneira no Brasil,
pois os atores gravam reproduzindo o processo real da televisão
e no final todos ganham uma DVD com as cenas gravadas,

Reunião
Em reunião do prefeito Moacir Antônio Bertoldi com

os representantes das Associações de Moradores dos
Bairros Rio da Luz, Barra do Rio Cerro, Rio Cerro I e II e
Parque Malwee, para tratar sobre a realização do Programa
Prefeitura nos Bairros, que será realizado no dia 14 de
abril na Escola Gertrudes Milbratz. Também estiveram

presentes os secretários Sérgio Ferrazza, AlbertoMarcatto,
Ademir Sanches, Oldemar Bonatti, Dica Moser, Carlos
Minel e funcionários do Gabinete de Comunicação.

Habitação
A Secretaria de Obras e Habitação está com inscrições

abertas para os interessados em adquirir novos apartamentos
no bairro Estrada Nova. As moradias são provenientes do'
PAR (Programa de Arrendamento Residencial) em parceria
com a Caixa Ec�nômica Federal. O projeto prevê a

construção de mais 144 apartamentos de dois quartos� sala
e cozinha, banheiro e lavanderia, sendo que cada unidade
está orçada, inicialmente, em cerca de R$ 33 mil. As

prestações são em tomo de R$ 250. Os interessados devem
ir à Secretaria de Obras e Habitação '(na RuaÂngelo Rubini,
600), das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17h. Informações pelo
telefone (47) 3376-0536.

Habitação 2
A Secretaria de Obras Públicas de Jaraguá do Sul

promove o 1 º Seminário Municipal de Habitação. O
\ evento acontece no dia 11 de abril, das 19 às 21h30min,
no auditório do' CPL. O seminário é aberto à

participação de toda a comunidade e tem como objetivo
definir as diretrizes da política habitacional do município ..
Na oportunidade, também serão eleitos os delegados para
o 2º Seminário Municipal de Habitação, previsto para

maio, quando será definido o conteúdo da política
habitacional de Jaraguá do Sul "É interessante lembrar

que os delegados eleitos terão o direito de voto e,

portanto, serão responsáveis pela definição das diretrizes
para o setor", salienta Jair Pedri, diretor de Habitação.

Paz
O livro "O Retrato da Paz",

dos fotojornalistas Leandro

Taques e ,Julio César Lima

chega às livrarias de Santa
Catarina. A obra retrata com
fotos e textos um pouco de

Angola em seus cinco anos de

paz após cerca de 30 anos de

guerra civil. Com 160 páginas,
o livro apresenta 112 fotos e

histórias do povo angolano.

O CORREIO DO POVl�
�
�I

Recuperação
Policiais rodoviários
federais recuperaram às
10h30 da manhã de hoje,
no KM 131 da BR 470 ern

Lontras, uma Moto
Honda C1 00 Biz com

registro de furto e

conduzida por um menor

de idade. R.C, 16 anos,
e o carona Osvaldo
Nicoletti Borba, 39 anos,
envolveram-se em

acidente na rodovia.

Desaparecido
Uni menino de 14 anos

está desaparecido' desde
a última segunda-feira no

Vale do ItajaL Luiz Vitor '

Dutra saiu da sua casa na

rua Pomeranos, em

Timbó, para ir para a

escola e não voltou. Ele
saiu em uma bicicleta

preta e estava vestido co

calça jeans, camisa verde
e tênis amarelo, levando
uma mochila preta,

Assalto
Um casal foi ferido a bala
durante tentativa de 1�
assalto na madrugada de I
hoje, por volta das Sh, na �Ponta do Sambaqui, região
oeste da Ilha de Santa
Catarina. Sérgio Simas, de I
49 anos, sofreu ferimentQ1lfide raspão no peito,

•
'

. .lI
enquanto Mônica Midiele, I

de 38 anos, foi alvejada nal1
perna. Os dois foram '1
atendidos no Hospital J t
Celso Ramos. )1111.

. L

:lp
�

IJl
1�J

...

m.
I
•
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Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Físicos
Coordenadoria de Licitações e Contratos

OBJETO: Contratação de pessoa jurídicapara a disponibilização, implantação/instalação, operação, manutenção de equipamentos nove Ie
de medição de velocidade veicular, tipo fixo. com display externo de velocidade medida, que capte imagem d� flagrante de infração' Ie
permita a identificação de placa de todos os veículos automotores (contendo imagem de display indicando a velocidademedida), bem como!
o fornecimento de:arquivos de image�s d�s veículos flagrados em�ação de trânsito e prestar suporte técnico e r_nateriais necessários, tudr 18
nas formas, quantidades, especificações tecrucas e demais condições expressas nesteEdital e Anexos. TIPO: Tecruca ePreço. REGIME, 'r
Execução indireta por preço unitário. REGIMENTO: Lei FederaI8.666/93 e suas alterações posteriores. PRAZO eDOCAL PA�I
ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09 horas do dia 24 de maio de 2007, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sito naRuaWalW'(
Marquardt nO' L 111, bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul (SC). AB�RTURA DOS ENVELOPES: 10 horas domesmo di�'I(na Sala de Reuniões daCoordenadoria de Licitações e Contratos. OBTENÇAO DOEDITAL: Poderá ser adquirido na Coordenadorf
de Contratos eLicitações daPrefeitura, no horário das 07:30 horas as 11:30 horas e das 13:00 h�)fas as 17:00 horas, �mdias úteis apar!i1ltde 10 de abril de 2007, mediante pagamento da taxa de R$ 30,00 (trinta reais). OVALORUNlTARIOIMENSALMAXIMODE CAD� r

EQUIPAMENTO ORIUNDO DESTA LICITAÇÃO É DE: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). O VALOR GLOBAL!
MÁXIMO DO CONTRATO ORIUNDO DESTA LICITAÇÃO É DE: R$ 2.620.800.00 (Dois milhões, seiscentos e vinte milljI,

oitocentos reais).IN'FORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no endereçoacima, ou pelo fone 0** (47) 3372-8195/3372-8085/3372-8058, o�l cainda pelo e-mail contratos@jaraguadosuLcom.brou rose.compras@JaraguadosuLcom.br. : s
if
�f
l

EDITAL CONCORRÊNCIA N° 06/2007

SECRETARIA DE URBANISMO
TIPO TÉCNICA E PREÇO

Jaraguá do Sul (SC), 26 de janeiro de 2007.

MOACIR ANTÔNIO BERTOLDI
Prefeito Municipal
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NO ACARAI: 188 ALUNOS DE 15 ESCOLAS PARTICIPARAM DA PRIMEIRA ETAPA DA COMPETIÇAO

SEXTA-FEIRA, 06 de abril de 2007

esporte@jornalcorreiodopovo.com,br

DIVULGAÇAo/FME

�- .

l�dadores fizeram bonito ontem no Acaraí e dois novos recordes foram estabelecidos no Circuito Interescolar de Natação na Sociedade Acaraí

:/[ ente de Leite sai na frente

r1, .adtsputa río Interescoíar
�al�lprimeira etapa na sede do ��araí: e contou 25mc�s:asnacategori�mirirn (2�9), Colégio �arista São FLORIANÓPOLIS

rácorneceu ontem
com a partictpaçao de 188 2 femmmo. Ela termmou a Lm,s (185), Instituto Edu- O sorteio dos confrontos

:,.1 �
atletas de 15 escolas, sendo prova em 20seg06, superando cacional Jangada (107), !;inef entre Brasil e Canadá pelo

�� �anha, na, 105 no masculino e 83 no a marca de Helena Gsch- Machado de Assis (�7), Grupo Americano da Copa
:1 piSCina do Acaraí feminino. O Dente de Leite wendtner, que era de 2lseg Colégio Evangélico Jaraguá pavis, que começam hoje,

.'

, fez329 pontos, contra 209 do 94. A outra quebra foi no 25m (64), EmefAnna Tõwe Nagel Ifefiniu ,que Ricardo ,Mello,

.JULIMAR PIVATTO Bom Jesus/Divina e 185 do costas pré-mirim masculino. (41), Emef Guilherme' tenista número dois do país,
1JARAGUÁDOSUL São Luís. A 2a etapa do Martin Brownrigg, do Bom Hanernann (40), Emef pegará Frank Dancevic na

Circuito Interescolar de Jesus/Divina, fez 28seg3l, Waldemar Schmitz (32), EF abertura do duelo, enquanto
O Centro Educacional

. Natação será no dia 7 de superando Júlio Claumann, Maria Nilda Salai Stahelin Flávio Saretta enfrenta

agosto. que havia feito 30seg03 em (30), EmefRenato Pradi (29), Frederic Niemeyer na

Os destaques individuais 2001. EEB Roland Dornbusch (20), seqüência. O primeiro jogo
da competição conquistaram .

A pontuação geral, Gas 15 EmefCristina Marcatto (20), começa às 10h. O confronto

dois recordes. O primeiro foi escolas participantes, ficou Centro Educacional Canguru entre Brasil e Canadá vale

atação. A competição de Juliana Demarchi, do assim - Dente de Leite (329 (lO) e Emef Albano Kanzler uma vaga na repescagem do
��
:t!onteceu ontem de manhã, Colégio BornJesus/Divina, no pontos), Bom Jesus/Divina (7). Grupo Mundial. O vencedor

-Dente de Leite foi o campeão
,da la Etapa do 100 Troféu
Ernani Volpi Coitinho -

Circuito Interescolar de

• LINHA DE FUNDO

Final no João Pessoa
o Campeonato de Torneio Suíço do Bairro João Pessoa já conhece
os finalistas. No próximo dia 14, Internacional e Goiás/Tio Patinhas

decidem o título da competição, que teve 14 equipes participantes.
O primeiro eliminou a Kiferro nos pênaltis por 3x2, depois de empatar
em OxO no tempo normal. Já o outro bateu a C1 Sports por 1 xO. O
artilheiro da competição, com cinco gols', é Jaison Eusébio, da C1

Sports, que também tem a defesa menos vazada com apenas três

. gols sofridos, A final será no intervalo .entre as duas partidas de
abertura do varzeano, porvolta das 1sh.

Erramos Contusões
"

Na edição.de ontem, O",Criciúma está com seis �:::'(;

colocamos cue o adversário dúvidas para o jogo com o m
da Malwee no segundo jogo Marcílio Dias, no domingo �ll

da primeira fase do em ItajaJ. a gOleiró Zé '�
Intercontinental seria o Carlos, o zagueiro Helton, o , �
Sporting, de Portugal. Na atacante Clodoaldo, o lateral I,verdade, o adversário, que Carlos e os meias adair e'

.
,

jogou ontem, foi o World Rudnei estão contundidos.

United, dos Estados Unidos. Destes, o que menos 't
. ,.

a confronto com os preocupa é Clodoaldo, com

portugueses será hoje, às dores na coxa. Sílvio f1

16h, no horário de Brasília. Criciúma volta ao time titular. l\
r

'8

Clássico Mais uma ::1

a clássico entre Avaí e A segunda goleada da 'i
Figueirense, que Malwee deu a ela a 2
aconteceria no dia 11, foi classificação antecipada.
transferido para sexta-feira, Resultado mais que ·8

13 de abril, na Ressacada. . esperado, já que o World :::1
a confronto teve a data United não tem expressão rio ti
alterada porque no dia 11 o futsal mundial. Mas muita

Leão da Ilha enfrentará o coisa tem de ser mudada, já
�

Villa Nova pela Copa do que dos quatro gols, pelo :J
"

Brasil. A partida é válida menos três foram em falhas .5

pela nona rodada do returno individuais. Coisa que não

do Campeonato pode acontecer contra o

Catarlnense. Sporting, hoje, por exemplo.

Sorteio coloca Mello
em primeiro ,n,a D,avis ,_...��;

do duelo jogará novamentev

em setembro contra ".

adversário a definir para'
tentar voltar à elite da

competição. .

_.;j.

.

"Ele (Dancevic) vai jogar
no saibro lento com as

condições a nosso favor, então::
a gente tem que usar esses

pontos. Eu tenho treinado'[
bem, e estou pronto para fazer4
um bom jogo e sair dando a

vantagem para o Brasil", disse.
Meno. Mello, 116º; faz com'
Dancevic, l15º, o jogo-chave.'
do confronto. :.

,
'1

CORINTHIANS

�lpaulo Almeida
i�icritica ex-técnico
I

i o volante Paulo Almeida,
,vqddb Corinthians, criticou

:;:IQPtem o ex-técnico do clube

�dPhfUvinegro, Emerson Leão,

�lr4�ponsável pelo seu "sumiço"
ílte Ida equipe. "Eu não tive as

tIll i� c,hances que eu queria no
ona

,'o

!u1il time. Sempre treinei forte,
F�I�as o Leão não me colocava
,ALô ." D1iI<;pJara Jogar ,contou. e

;,ovlat:ordo com o volante, com
[saída do treinador, na terça

�feira, o clima no Corinthians,� completamente diferente.
Lo"

._,

FLAMENGO

Atacante pode
vir do Náutico

O Flamengo pode fechar
a contratação' do atacante

Fábio Silva, 27 anos, que

pertence ao Náutico. De
acordo com o jornal O Dia, o
atleta não agrada aos

torcedores do time de Recife
e nem está sendo relacionado

para os jogos. O técnico Ney
Franco já pediu reforços para
a posição, que está carente de
jogadores desde a lesão de
Obina. Souza e Rani vêm

ocupando as vagas no ataque.

f'
I

Arsenal admite que
pode negociar Henry

r
DIVULGAÇÃO

LONDRES

Romário não enfrenta
a Cabofriense domingo. :.

",

RIO DE JANEIRO

O Arsenal estaria

finalmente disposto a ceder o
atacante francês Thierry
Henry, 29 anos, até há pouco
tempo considerado intran

sferível. O jogador desperta
interesse na Inter de Milão e

. no Barcelona, entre outros. A
decisão dos dirigentes do
clube londrino responderia à

má relação entre o jogador e
o técnico da equipe, o francês
ArseneWenger.

Depois de falharmais uma
vez na busca pelo milésimo

gol, Romário poderá ver o

sonho adiado para o

Campeonato Brasileiro caso o
Vasco não se classifique para
as semifinais da Taça Rio. Isso
porque o atacante não atuará
no jogo contra a Cabofriense,
neste domingo, às l6h, em
Cabo Frio. Caso seja
derrotado, o Vasco, pode ser

el.\i���.,?o.f.��.'.'imlIl _
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GARANTIDA: MALWEE AGORA DISPUTA A LIDERANÇA DO GRUPO B CONTRA O SPORTING

Com a goleada.
por 10x4, o time

jaraguaense se

garantiu na semifinal

PORTIMÃO

A Malwee conseguiu a

segunda vitória no Mundial
de Clubes, ontem, em Por
timão (Portugal). A vítima da
vez foi o World United, dos
Estados Unidos, goleado por
10x4. O destaque da equipe
jaraguaense foi o alaAugusto,
com quatro gols, e escolhido
o melhor jogador da partida.
Além dele, marcaram tam

bém Leco (2); Márcio (2),
Falcão e Xande. Hoje a

Malwee enfrenta o Sporting,
de Portugal, às 16h ,(de
Brasília) na disputa pelo
primeiro lugar do grupo.

O jogo começou com cara

de goleada. Com menos de
um minuto, a Malwee já
vencia por 2xO·, com gols de
Falcão (de pênalti) e de
Márcio. Aos três minutos, o

primeiro susto. Figueroa,
também de pênalti, descontou
para o World United. O ala.
Augusto começou a se des
tacaraos seisminutos, quando
fez 3x110go depois que entrou

em quadra. Um minuto

depois, Leco, sozinho, fez o

quarto. Aos oito, Enrique
recebeu do goleiro Kremer e,
de cabeça, fez o segundo dos
norte-americanos. Nos três

minutos finais, Augusto
mareou dois e Xande fechou
o primeiro temo em 7x2.

Depois do intervalo, a

Malwee não perdeu tempo e

mareou o oitavo com um

minuto de jogo, com Márcio

completando chute de
Willian. Aos sete, Leco roubou
a bola e tocou para Augusto
marcar. O World United
mareou mais duas vezes, aos

nove comVélez e aos dez com
Sávio. Mas, aos 18 minutos,
Leco aproveitou contra

ataque para fechar o placar
em IOx-l.

CARLOS BARBOSA -

O time da Serra Gaúcha

perdeu ontem por 6x 1 para o

Benfica e se complicou na

l�ta por uma das duas vagas

para a semifinal. Os portu
gueses lideram a chaveA com

seis pontos, dois a mais que o

Boomerang, que ontem não

jogou. Já o Carlos Barbosa tem
apenas um e precisa vencer o
Nagoya por um placar
elástico e torcer para que os

espanhóis petcam para o

Benfica.

Vitória.e classificação

Time da Malwee se garantiu na semifinal e agora se prepara para a disputa da liderança do Grupo A

Jaraguaense disputa o Mundial
e joga contra a Malwee'hoje� ,

�l

PORTIMÃO

Há duas temporadas no

futs�l português, o

jaraguaense Adolfo terá pela
frente a Malwee hoje, às 16h.
O camisa 4 do Sporting hoje
é titular absoluto da equipe e

um dos destaq,ues. Ala, ele

começou a carreira. em

Jaraguá do Sul, e já passou

por' São Paulo, Palmeiras,
Assem" Malwee, São
Caetano, Chapecó e

Umuarama, de onde se

transferiu para a Europa. Foi
destaque também no Estado
de São Paulo, onde foi
convocado' pela Seleção
Paulista. -

Dentre os títulos, duas

Copas Vanguarda, dois Jogos
Abertos de São Paulo, dois
estaduais, um brasileiro, uma
Copa Topper e uma Copa
Umbro. O irmão do jogador,
Rubens Wulf, já avisou que
amanhã a torcida da família
será para o Sporting. "Quando
o Chico (jogador da Malwee)

. embarcou, falei desejei boa
sorte para eles, menos na

terceira partida", comentou.

.

OIVULGAÇAo

Adolfo está ansioso para entrentar.a Malwee e disse que respeita o time

O irmão disse também que ele
não teve problemas de

adaptação ao país. "Ele mora
com a noiva e com outros

brasileiros. Isso trouxe mais

facilidade e ele nunca teve

problema com isso", Segundo

Rubens, Adolfo respeita
muito o time da Malwee e

está apreensivo com o jogo.
"Ele está commuita vontade.

Sabeque o time (da Malwee)
é muito bom e por isso tem

respeito", comentou.

j!

Zoom Hair

Design:
.modernidade e

bem-estar
Profissionais capacitados e

atentos às tendências da
moda são a marca da Zpom
Hair Design Cabeleireiros
Unissex. Localizada na Rua
Reinoldo Rau, Centro, a
Zoom oferece corte de

cabelo, manicure, pedicure,
tintura, escova, hidratação e

outros serviços em um

ambiente moderno e
confortável.
A Hair Designer fica aberta
sem intervalo de terça à
sexta-feira, das 8às 19h30 e
aossábados,das8às18
horas.

' .
. \
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ASSEMBLÉIA APROVA
A TERCEIRA REFORMA
ADMINISTRATIVA E
APRESENTA MUDANÇAS

LíDER DO GOVERNO DIZ
QUE CRISE AÉREA ATRAPALHA

VOTAÇÃO DO PAC @

•

/

EOO: DEVIDO À CRISE AÉREA, AUMENTA A PROCÜRA POR ÔNIBUS

Movimento deve aumentar 50% nas estradas
s empresas de
ransportes rodoviários
estão colocando
linhas extras

para o Litoral
e Estados vizinhos

FLORIANÓPOLIS

Omedo de passar aPáscoa
no saguão de um aeroporto
leva muitos brasileiros a

optarem pela estrada neste

feriado prolongado. Polícia
Rodoviária constatou um

aumen-to no fluxo de
veículos no fim de tarde de
ontem. O número de carros,

que normalmente na Semana

Santa aumenta 30%, dessa
vez pode ser até 50% maior

nas rodovias, na comparação
.

com os dias úteis.
A Polícia Rodoviária

Federaldiz que, quantomais
veículos estiverem nas

estradas, mais perigosa é a

viagem. O risco ainda au

menta com a imprudência
dos motoristas. Os policiais
afirmam que grande parte dos
acidentes é provocada pelo
excesso de velocidade e pelas
ultrapassagens proibidas.
RODOVIÁRIAS - O

fluxo de pessoas em terminais

rodoviários também deve
aumentar de forma signi
ficativa, devido à crise aérea.

Em comparação com o

mesmo período do, ano
passado é esperado um

aumento de 15% no ter-

minal rodoviário RitaMaria,
em Florianópolis. A previsão
é que cerca de 40 mil

pessoas passem pelo local até
domingo.

As empresas de trans

portes rodoviários também se

preocuparam com os que

optaram par pegar ônibus.
Por isso, estão colocando
linhas extras, sobretudo para
o Litoral de Santa Catarina
e os Estados vizinhos.

No aeroporto Hercílio

Luz, também na Capital,
estão marcados 28 vôos

internacionais, entre chega
das e partidas, e 180 vôos

domésticos. No ano passado,
,

foram 29 vôos internacionais
e 131 domésticos durante a

Páscoa.

CÉSAR JUNKES, P

Normalmente o movimento nas rodovias durante a Páscoa aumenta em 30% este ano será atípico

Central de Compras

a dos de Verão &
chados de nverno

ara alguns essa e a mf.llhor hora para-sair às compras. As lojas rf.lnovam o f.lstoquf.l f.I

iqüidam produtos do vf.lrão que passou. Os descontos são grandes em muitos produtos de

arcas conhecidas.
I

m muitos casos tambem e possível começar a se pre-parar para o clima de mf.lia estação £I

inda assim pagar pouco. É só ter um pouco de paciência para explorar o comercio local.
�qui nós fazemos esse trabalho por você.
Confira alguns produtos campeões, que merecem lugar na sua

prateleira. .íJ'

• Na Pittol Calçados,
Av, Mal. Deodoro, 739
Fone 3274-8715

Botas Via Marte, de
R$ 199;00 por R$ 99,00.
Sandálias Bebecê, de
R$ 89,90 por R$ 29,90.
Botas diversas a R$ 69,90.

Bijuterias, acessórios e

roupas (do 44 ao 58).

• Na Belle Bijoux by Mizaky,
,

.

Av. Mal. Deodoro, 739
Fone 3275-2803

Calça Cigarrete bordada com

lantejoulas, R$ 69,80.
Blusa manga 7/8, R$ 29,57.
À vista 6% desconto ou crediário
ernt + 3.
• Na Moda Homem Moda Mulher
Rua Walter Marquardt, 1060 (em
frente a prefeitura)
Fone 3273-2127

Superdicas If

Cuidados com sua bijuteria folheada
Pode ficar amarelada tanto ern contato com � �ele ?u por

xida ao do ambiente. Neste caso, é necessana a limpeza corn

�rodu�o específico para limpeza de peças e� prata ou dourado.

Produto disponível para venda na loja Belle Biloux.

--_......-�---'..,"',,_�"_.<''''_.,
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APROVADA A CRIAÇÃO DE SEIS NOVAS SECRETARIAS REGIONAIS
�"

Ássembléia aprova
·

reforma administrativa
Fóram reduzidos 297

!'

cargos comissionados
e (não 519 como

p�etendia o LHS

c ,

PATRICIA�OPES
FLbRIANOPOLlS

{

A terceira reforma
"

. dministrativa promovida
lo governador Luiz Hen
ue foi votada na última
rta:feira ria Assembléia

L, islativa. O ,projeto ori

g\�al do Governo foi

afcwado com as mudanças
atesentadas no substitutivo
gllbal do relator, deputado

Jcfo Henrique Blasi, que

"r¢ebeu dos parlamentares
1�1 emendas, acatou 54
dias e a�rescentou outras

41d� sua autoria. Os cargos

Ct·....
issionados foram redu

zi 1
sem 297, e não em 519

c .. o pretendia o gover

nl!()f, pa�a: enxug�T'�"rp.��;··

q,.'...�il, 7"fa,zer ,e�o,nqrr.l1á. ,A
.

c :�aÇaó' de ·se{s"':nova's"
..

�

Secretarias Regionais
também foi aprovada, com a

redistribuição de municípios
em Regionais do Oeste, do
Alto Vale do Itajaí e do Sul.

O deputado-relator
explicou que 222 cargos
forammantidos para que não
houvesse prejuízos ao

atendimento nas áreas da
Saúde e da Educação, por
exemplo. "Émais importante
a estrutura funcionando do

. "

que a economia , argu-
mentou Blasi, que é o líder
do Governo na Casa.
Enfatizando que a Assem
bléia não é "um cartório

homologador", ele declarou

que o projeto apresentado
pelo Governo poderia ter

sido aprovado sem nenhuma

mudança, já que a base

governista tem maioria, 2 7
contra 13 deputados. "Mas,
não foi isso que aconteceu

aqui. O projeto sairá da
Assembléia melhor do que
veio, porque a 'Asseiúbléia
cumpre Q seu piapei'de

• t'�. U L:,
-

-

(.'0 _
,i•.

apnmorar as proposiçoes que

passam por aqui", disse.
Pontos polêmicos do

projeto foram revistos e

houve recuo do Governo. A
Biblioteca Pública Estadual
continuará sob a respon
sabilidade do Estado. A

gratificação concedida aos

servidores da Fazenda,
Administração e Procu
radoria Geral do Estado será

mantida aos comissionadas,
mas, por 10 anos.

Na avaliação de Blasi, a

terceira reforma adminis-
traeiva vai "melhorar a

qualidade de vida do cida
dão, aprofundando o proces
so de descentralização, de

desconcentração do poder e
aproximando o serviço
público do cidadão". O
secretário da Coordenação e

Articulação, Ivo Carminati,
disse que a partir da

aprovação da reforma pela
Assembléia, o Governo do
Estado vai "desconcentrar a

ação adminístrátíva na parte
financeira e aprofundar a

descentralização" .

festivais de alta categoria se

transformaram também em

pontos de turismo de alto
nível, gerando renda extra

ordinária. Portanto, temos

como benefícios o acesso da

população à eventos de alta
. qualidade nos campos das

.

artes plásticas, do cinema, da
literatura e do teatro, ao

mesmo tempo que atrai-se um

"A versão catarinense terá
uma formatação um pouco
diferente daquela do festival
de Ravello, namedida em que
destacaremos valores bras i-
leiros e seu contato com a

cultura mundial. Para cada
área haverá um diretor
nacional e outros catarinen-

ses, escolhidos entre persona
lidades de indiscutível concei-
to em seu setor", disse Vinícius
Lummertz. (SECOM/SC)

O ÇORREIODOPOVO
.

,

Pelo Esta'do
PT sinaliza oposiçãomais flexível

Deixado de lado o barulho na votação da reforma administrativa, a bancada
do PT na Assembléia sinaliza uma oposição flexibilizada neste segundo

mandato de Luiz Henrique. Ou, no mínimo, uma ação bem mais contida e

menos voluntariosa do que a do' PP. A nova equação política é curiosa: no pri
meiro mandato do PMDB, o PT começou na-Assembléia como aliado constran
gido, ainda que recompensado com a presidência da Casa, e terminou como .

�
adversário irredutível. A ponto de levar à Justiça as diferenças como no caso,
do Fundo Social. Neste, em que desde a campanha esteve em margem oposta
a Luiz Henrique, parece orientado a desempenhar uma oposição querestínge
a contudência aos decibéis. A contraprova desta mudança de postura poderá
ser conferida nas próximas semanas. Basta reparar se a bancada petista vai

acompanhar o PP na Justiça. Também é curioso que esta oposição de práti-
ca menos retranquista não corresponda à soma das vontades individuais da
bancada petista. O que só faz supor uma renovada tentativa de equalizar as
reações do PT estadual com aquelas do PMDB nacional. Em política, como no

,

manual do papa capitalistaMilton Friedman, não há almoço grátis. Ainda que
o PT catarinense alegue que, contra a esmagadora maioria governista, nada
pode ser feito.

100 dias de governo
"São 100 dias de governo com cê de um
sem governo com ésse." Este é o balanço
ortográfico do vice-líder do Pp, [oares Pon
ticelli, para o período inicial do segundo
mandato de Luiz Henrique, a sermarcado
na próxima terça, dia 10. O deputado cri
tica a paralisia de obras rodoviárias como
as do Camacho e da Guarda em Tubarão.
"Essas obras viraram novela mexicana
sem previsão de último capítulo", esban
ja em metáforas. O oposicionista também
condena a interdição de escolas. Segundo
ele, em Tubarão já são três e hámais uma a
caminho de ruir sobre a cabeça dos alunos
se não for reformada com urgência.

PDldaCohab
Maria DarciMata Beck vai levar ao gover
nador proposta para o Plano de Demissão
Incentivada da Cohab. Quando assumiu a

companhia, mais de quatro anos atrás, ha
via 115 empregados. Hoje são 90, mas ela
aindapretende reduzirocustooperacional.
Afolha inclui altos salários de empregados
em final de carreira. Como não possuem
sistema de previdência complementar, re
sistem à aposentadoria. O incentivo, exige
ela, terá de vir acompanhado de concurso

público para renovar o quadro funcional.

Mal enjambrada
Dizem que o presidente Lula não faz mais
reserva sobre o ranço que ficou pelo modo
como José Fritsch saiu do ministério. Sem
sequer consultá-lo sobre sua' candidatura
- derrotada pela segunda vez - ao Gover
no de Santa Catarina.

r

Deputado Elizeu Mattos (foto)
ganhou o reforço do governador
Luiz Henrique na exigência de
agilidade nas investigações do
episódio que resultou em um tiro
no rosto da professora aposentada
e presidente do PMDBMulher
de Lages, Iara Balbina Dutra.
Cidade está em polvorosa com
a desavença que teria começado
com briga entre jovens em boate
no último sábado, Envolvend� de
vereador a filho de delegado.,

.
'

\ � .'

Link superior
Assessoria da senadora Ideli Salvatti

'

restabeleceu linha direta com a bancada

petista na Assembléia. Com contato pre
sencial inclusive durante a votação da
reforma administrativa.

Sudesul
.

Projeto de lei do deputado Odacir Zonta, .

que prevê o retomo da Superintendência
do Desenvolvimento do Sul (Sudesul), ga
nha apoio de prefeitos como o de Pínhalzi
nho, AnecIeto Galan, que também é presí
dente da Amosc. Criada em 1967 e extinta
em 1990 é a versão federal das estruturas

regionalizadas.
Foconabase

Maneca Dias não emplacou um segundo
nome catarinense no ministério de Lula
(além de Altemir Gregolin) por efeito da
estratégia do Palácio do Planalto em rela
ção ao Congresso Nacional. O pedetista
detém até 80% do apoio do diretório na

cional, mas mantém inferior ascendência
sobre a bancada parlamentar.

PP vai à Justiça
Primeiro dispositivo da reforma admi
nistrativa que será questionado na Justiça
pelo PP é o que o deputado [oares Ponti
celli classífíca corno "legalização do calo-

- te". Trata-se do Artigo 175 que cancela as

dívidas do Tesouro com os fundos, autar- '

quias e fundações decorrentes de serviços
prestados e fornecimento de materiais até
dezembro de 2006. Ponticelli jura que de
veria ter sido numerado 171.

Associação dos·Diários do Interior - ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BALDlSSARElLI. COM COlABORAÇÃO Df SONIA GIARETTAICHAPECÓ E PATRICIA GOMES/FLORIANÚPOUS.
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Cfoverno do Estado quer criar festiv�J de cultura
�

.

FloRIANÓPOLIS
�
�.

�b primeiro grande festival
ifercultural de Santa

(ltariila, que terá. âmbito

n�ional e internacional, será

r')izadO
em abril de 2008, em

F
" rianópolis, com organização

d
'i

sociólogo italiano Dome
n�o

.
De Masi. O governador�

4Fz Henrique, De Masi e

rfresentantes das secretarias

di: Cultura e da Articulação
I,t�'rnacional, Fundação
cttarinense de Cultura e

!::I.' ', .

J1h.isul participaram na tarde
�êsta quarta-feira da primeira
eunião para definição do .Sociólogo italiano.Domenico De Masi

rupo de trabalho que será Lummertz Silva. público de grande poder
esponsável pelo evento. O festival, que está sendo aquisitivo, característico deste
"Será um festival multi- planejado para Florianópolis, tipo de iniciativa", disse o

ultural, nos mesmos moldes deverá acontecer durante 10 sociólogo.
Festival de Ravello", dias na segunda quizena de

eclarou De Masi, um dos abril de 2008. "Na Itália, os

romotores daquele festival.O
r

Féstival de Ravello é realizado

lafualmente, na temporada de
lverão, desde 1953. Ele reúne

Ip�rsonalidades damúsica e da
larte. As primeiras discussões

'ls4bre um festival em Santa
Oatarina semelhante ao

Ilit�liano iniciaram na gestão

IP�ssada
da SCParcerias, então

stb o comando dé Vinícius

Associação dos Diários do Interior

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REOCUPAÇÃO: GOVERNO TEME ATRASOS NA VOTAÇÁO DO PAC

'Crise aérea prejudica
,

as votações") ") diz líder
;

p(penas três das nove

�Ps foram aprovadas
piela Câmara, nenhuma
d!iscutida no Senado

O líder do governo na

Câmara, deputado José
Múcio Monteiro (PTB-PE),
admitiu que a crise aérea tem

�rejudicado as votações das
medidas doPAC (Programa
de Aceleração do Cresci

mento). Segundo ele, toda

4iscussão, por mais simples
que seja, termina no assunto

"apagão" aéreo, o que

prolonga os debates no

plenário e garante palanque
para a oposição.

"A Câmara é uma caixa

de ressonância. O que aeon

t�ce lá fora se reflete aqui
dentro tanto que nesta se

thana tivemos uma ativida
de bem precária, aprovamos
apenas uma MP", lembrou.
I Na outra ponta, o presi-
4ente Lula (PT) demonstra
preocupação com a demora
f

*a votação das medidas
� o",. ....

provisonas que compoem o

.PAC. Em reunião com o .

conselho político na se
I

gunda-feira, questionou os

llíderes partidários sobre

�uando termina a votação
das MPs.A expectativa é que

�té o final de abril asmedidas
f

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Múcio: "A Câmara é uma caixa de ressonância"

sejam aprovadas bem como

os projetos que compõem o

pacote - oito no total.
No dia 22 de abril, fará

três meses que o governo
encaminhou asmedidas para
o Congresso. Até agora, ape
nas três das nove MPs foram

aprovadas pela Câmara,
nenhuma foi discutida no

Senado. Para que sejam
convertidas em lei, as me

didas têm que ser aprovadas
nas duas casas Legislativas.

O governo acredita que
na próxima semana sejam
votadas pelos menos mais

três MPs. Para isso, a

disposição é enfrentar a

oposição se não houver
acordo. "Temos que legislar
com ou sem tranqüilidade e

separar os problemas. O
PAC é uma coisa e a CPI do

Apagão é outra", disse

Múcio.
A base governista tam

bém deve priorizar projeto
que tramita com urgência
que diminui o superávit
primário para a execução do
PPI (Projeto Piloto de
Investimento) que garantirá
R$ 11,28 milhões para o

PAC.

PALANQUE

Governo admite que crise aérea
influência votações do PAC

Assunto prolonga os debates
e garante palanque à oposição

Lula demonstra preocupação
coni a demora na votação das
MPs

Expectativa é que até o final de
abril as medidas sejam apro
vadas

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC,toma público pelo
presente edital, que CESÁRIO TECILA, CI RG nO 765.799.SESPDC·SC, CPF210 310.513.089·68, pedreiro e sua esposa APARECIDA

ULLER TECILA, CI RG nO 1.986.607·SESPDC·SC, CPF nO 015.269.779·90, do lar, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão
Universal de Bens, anterior á vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua João André dos Reis nO 315, nesta

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

Gadotti e 598-João André dos Reis, Bairro Vila Lenzi, perimetro urbano de Jaraguá do SuVSC, abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuVSC, conforme Certidão nO 150/2006, expedida em 29.0.5.2006, assinando como

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

resldencía, possui a área total de 4.60B,26m', sendo constituldo de 8 (oito) parcelas 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, 16B3 - centro, Jaraguá do SuVSC.
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..MalADosul

Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Físicos
Coordenadoria de Licitações e Contratos

E O I TAL CONCORRÊNCIA N° 07/2007
SECRETARIA DE URBANISMO

TIPO TÉCNICA E PREÇO
OBJETO: Contratação de pessoa iurídica para a disponibilização, implantação/instalação, operação, manutenção de equipamentos novos de controle eletrOnico de

trânsito que capte imagem de flagrante de infração e permita a identificação de placa detodos os veículos infratores (incluindo imagem do semáforo monitorado),
bem como o fomecimento de arquivos de imagem dos veículos flagrados nos cruzamentos das vias do municipio de Jaraguá do Sul, nas seguintes infrações: a) Avanço
de sinal vermelho no semáforo -art. 208 do CTB, código 605-0; b) Excesso de Velocidade em sinal verde, amarelo e vermelho- art. 218, II a e b do CTB, códigos
745-5,746-3 e 747-1; e c) Parada sobre a faixade segurança de pedestre- art.183 do CTB, código 567-3; e Prestarsuporte técnico e materiais necessários, tudo

nas formas, quantidades, especlãcações técnicas e demais condições expressas neste EdITai e Anexos. TIPO: Técnica e Preço.REGIME: Execução indireta porpreço
unitário. REGIMENTO: Lei FederaI8.666/93 e suas a�erações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dosENVELOPES: até as 14 horas do dia 24 de maio de

2007, no Setorde Protocolo desta Prefeitura, sito na RuaWa�erMarquardtno 1.111, bairro: Barra do Rio Molha-Jaraguá do Sul (SC). ABERTURA DOS ENVELOPES;
15 horas do mesmo dia, na Sala de Reuniões da Coordenadoria dê Licitações e Contratos. OBTENÇÃO DO EDITAL.: Poderá ser adquirido na Coordenadoria de Contratos

e Licitações da Prefeitura, no horárío das 07:30 horas as 11 :30 horas e das 13:00 as 17:00 horas, em dias úteis a partir de 1 O de·abril de 2007, mediante pagamento
dataxa de R$ 30,00 (trinta reais). O VALOR UNITÁRIO/MENSAL MÁXIMO DE CADA EQUIPAMENTO ORIUNDO DESTA LICITAÇÃO É DE: R$ 2.800,00 (dois mil e

oitocentos reais).
O VALORGLOBAL MÁXIMO DO CONTRATO ORIUNOO OESTA LICITAÇÃO É DE: R$ 806.400,00 (oitocentos e seis mil e quatrocentos reais).INFORMAÇÕES:
Poderão ser obtidas no endereço acima, ou pelo fone 0** (47) 3372-8195/3372-8085/3372-8058, de segunda à sexta-feira, das 08h às 11 h e das 13h30min às

16h30min ou ainda pelo e-mail contratos@jaraguadosul.com.brourose.compras@jaraguadosul.com.br.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de janeiro de 2007.

MOACIRANTÔNIO BERTOLDI

Prefeito Municipal

-n
',�
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• P.ELO MUNDO
,

4_

Atiradores mataram 18 soldados iraquianos, britânicos e

estadunidenses em apenas um dia no lraque. Os ataques
ocorreram em Bagdá, Mosul e Basra. Quatro soldadoS'[
britânicos e um intérprete foram mortos na explosão de umaJt
bomba que destruiu o veículo onde eles estavam.

Os militares britânicos negaram a acusação da política
iraquiana de que, pouco antes do ataque, as tropas brttánicas,
teriam invadido um posto policial e espancado policiais. Seis-,i
soldados britânicos morreram no lraque esta semana, umi;)
das mais letais para as tropas do país. Pelo menos 140 S
militares britânicos e 3.260 estadunidenses morreram ni\q
guerra no ·lraque desde a invasão do país árabe, em março'
de 2003 .

, Atiradores também mataram .dez soldados iraquíanos Xt\9
feriram um outro ontem, num posto militar próximo a Mosul �J,
governo iraquiano admite que o país continua violento quatro
anos após a invasão liderada pelos Estados Unidos.

Ontem, um helicóptero dos EUA, com nove militares a bordo" -'

foi derrubado no Sul de Bagdá. Quatro pessoas ficaram feridas:
l"

"E"'E-'E"" IEICE'.
Acere/e o rltmo.de suas conquistas
na Fellows' Idiomas.

-

Resistência mata
18 dos EUA,
Grã-Bretanha e do

Iraque em 24 h

. Mortes ofuscaram as

comemorações pela
libertação de britânicos

MUSEU A figura de cera do Papa Bento 1.6 é desde
ontem atração do Museu de Cera Panoptikum, el\,
Hamburgo. A apresentação da figura do pontífice
coincide com a celebração da Semana Santa, também é
um presente ao papa alemão que completa 80 anos no

próximo dia 16.

CONFRONTO O presidente do Parlamento iraniano,
Gholamali Haddadadel, acusou os Estados Unidos de
dar apoio a grupos terroristas. "O melhor indicativo é a

oferta feita a um dos líderes terrorista a oportunidade de
falar no Voice após cometer o crime", disse.

CLIMA O Conselho de Segurança da ONU debaterá pela
primeira vez a mudança climática como ameaça à paz e

à segurança internacional. A reunião, prevista para 17
de abril, será de caráter ministerial. Os efeitos da

. mudança já foram debatidos na Assembléia Geral.

Nota de agradecimento e convite para a missa de sétimo dia.
A família enlutada de Lauro Tom�Jelli, ainda consternados com o seu

falecimento, agradece a todos qúb enviaram flores e coroas e o

acompanharam até a sua última morada. Agradecem em especial ao
Dr, German e a todos os enfermeiros da UTI do Hospital e

Maternidade São José.
Convidam para a missa de sétimo dia que será realizada no dia

O?(sábado) de abril de 2007, às 19h30min na Igreja Rainha da Paz.
A família enlutada.

Fellows' Language School Ltda.�i

CONVOCAÇÃO À ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO CLUBE DE CANOAGEM
KENTUCKY

Ficam os sócios fundadores e demais sócios do Clube de Canoagem Kentucky
convidados para a Assembléia Extraordinária a realizar-se no dia 12. de abril de
2007 na sede do Clube de Canoagem Kentucky, localizado na Rua 13 de maio,
141, Bairro, Czernievicz, Jaraguá do Sul.
A primeira convocação será as 19:30 horas e a segunda convocação será as

20:00,
A Assembléia é convocada com a finalidade de discutir alterações no estatuto
social do Clube de Canoagem Kentucky,
Darlei Friedel - Secretário, Harley Manske - Preshíente

Novas turmas para
o período da manhã

e da tarde.

Rápido e eficiente.

carga horária: 8h semanais.
Público: jovens e adultos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DIVERSIDADES DE GOSTOS
o

Receitas para um bom

almoço de Páscoa
r; Páscoa comemora a ressurreição de' Jesus Cristo. Reúna a familia em

torno de um almoço delicioso e agradeça a Deus por mais esta

opomnlcaoe de estar junto aos seus entes queridos.

Colomba Pascal
Ingre�ientes da Massa: 3 tabletes de fermento biológico
1 1/2 (chá) de leite
6 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 caixinha de leite condensado
8 colheres (sopa) de chocolate em pó
3/4 xícara (chá) de azeite de oliva espanhol
5 ovos; 1 colher (sopa) de essência de panetone
2 xícaras (chá) de gotas de chocolate branco
3 fôrmas para colomba de 500 gramas cada.
Ingredientes do Glacê: 10 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro
2 claras
1 xícara (chá) de castanha-de-caju.

Preparo da Massa: Dissolva o fermento no leite morno, acrescente 2 xícaras (chá) de
farinha de trigo e misture. Deixe crescer por 30 minutos. A parte, numa panela, coloque o

leite condensado, o chocolate em pó e 1 colher (sobremesa) do azeite de oliva espanhol.
Leve ao fogo e cozinhe até desgrudar da panela e formar um creme consistente. Retire do

fogo e deixe esfriar. A seguir, bata no liqüidificador os ovos, o creme frio, o restante do
azeite e a essência de panetone, e acrescente à massa crescida. Aos poucos coloque o

restante da farinha de trigo e misture bem, com o auxílio de uma colher. Adicione as gotas
de chocolate branco e distribua a massa nas fôrmas em três partes iguais. Deixe
descansar por 30 minutos. Q
Preparo do Glacê: Coloque num recipiente 5 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro; as
claras e a castanha de cajú moída. Bata com uma colher de ptt� por 5 minutos ou até
obter uma mistura homogênea. Espalhe o glacê sobre as colorTl'bas e leve para assar em
forno médio, preaquecido, por 40 minutos ou até dourarem. Polvilhe o restante do açúcar
de confeiteiro sobre as colombas e, se preferir, enfeite-a com castanha de caju nas

laterais.

Peixe ao Molho Cremoso
Ingredientes: 6 postas de cação
2 colheres (sopa) de suco de limão
1 colher (sopa) de sal
2 colheres (chá) de Aji-no-moto
2 colheres (sopa) de óleo
1 cebola média ralada
1 dente de alho espremido
meio quilo de tomates maduros, sem pele e sem sementes picados
3 xícaras (chá) de água
1 vidro (200m I) de leite de coco
2 colheres (sopa) de salsa picada
400 gramas de camarão miúdo limpo (opcional)
2 colheres (sopa) de amido de milho
3 colheres (sopa) de leite.

Preparo: Tempere o peixe com limão, meia colher (sopa) de sal e 1 colher (chá) de Aji
no-moto e deixe marinar durante 15 minutos. Em uma panela grande, coloque o óleo e

leve ao fogo para aquecer. Junte a cebola e o alho e refogue, em fogo alto e mexendo

sempre, até começar a dourar. Acrescente os tomates, a água, o leite de coco, a salsa,
as postas do peixe e o camarão. Tempere com o sal e o Aji-no-moto restantes, tampe e

deixe cOzinhar, em fogo médio, por cerca de 30 minutos, ou até que o peixe esteja macio.
Adicione o amido de milho, previamente dissolvido no leite. Aumente o fogo e ferva por
mais 10 minutos, mexendo de vez em quando, delicadamente. Transfira para uma

travessa funda e sirva quente, acompanhado de arroz branco. Dica: Se quiser, substitua o

cação por outro peixe; neste caso, prefira aqueles que têm a carne firme.

Pato com taranla

Canard à I:Orange ou Pato Com Laranja é ótimo acompanhado de arroz feito na água do seu cozimento \

Ingredientes: 1 pato de dois quilos e meio
sal e pimenta-da-reino a gosto
1 xícara (chá) de vinho branco seco

1 colher (sopa) de açúcar
1 colher (sopa) de vinagre
1 xícara (chá) de caldo de galinha
suco de 3 laranjas; suco de 1 limão
2 colheres (sopa) de conhaque
casca de 2 larajas cortadas em tiras
rodelas de laranja.

Prepar(): Seque bem o pato, com umpano ou papel absorvente.. e fure-o em vários lugares,
com um garfo. Esfregue-os com sa�;e pimenta. Cozinhe o pato em água'suficiente para úobrf� .

lo, até que comece a ficar macio. Escorra. Leve ao forno moderado. Asse 'o pato até que
esteja macio, regando várias vezes com o vinho branco seco. Se necessário, use mais vinho.
Numa panela pequena, derreta o açúcar e adicione o vinagre. Sempre mexendo, oexe-o no '.

fogo até formar um caramelo. Retire o pato do forno e mantenha-o em lugar aquecido. Retire
a gordura que formou na assadera.Leve-a ao fogo baixo, adicione 1 xícara (chá) de caldo de
galinha, raspando o fundo da assadeira, para incorporar o molho. Junte o suco de laranja e o

de limão, o conhaque e o caramelo. CQzinhe o molho lentamente por 10 mnutosouatétomar
consistência. Coloque o pato numa t�ilvessa e despeje o molho por elma. Salpique com as

cascasde laranjas cortadas emtiras" Enfeite com rqdelas de laranja cortadas ao.meio"Oic
Aproveite o caldo do cozimento do pato para preparar o arroz: Paralsso, passe o caldo por
uma pe�eira e reserve aproximadamente um litro e meio. Dá para cozinhar 3 xíc�ras de arroz,

Peru Especial de Páscoa

Peru não é bom só no Natal. Sirva acompánhado de vinho rosé ou branoo seco gelado

Ingredientes: Um peru de aproximadamente 5 quilos (reserve o fígado)
sal e pimenta-da-reino a gosto
fatias finas de toucinho defumado
2 colheres (sopa) de manteiga derretida.
Recheio: 11/2 colher (chá) de uvas-passas sem caroço;
2 xícaras (chá) de vinho tipo Porto
1 quilo de lingüiça fresca sem peles

.

1 colher (sopa) de manteiga
48 ameixas secas cozidas por 10 minutos escorridas e sem caroço; cortadas ao meio
1 fígado de peru ou 5 fígados de galinha, bem picádos

'

2 colheres (chá) de oregão; sal e pimenta-dá-reino a gosto.

Preparo: Faça primeiro o recheio: coloque as uvas-passas de mono no vinho e deixe descansar

por 5 a 6 horas. 'Numa frigideira, frite as lingüiças na manteiga. Junte as uvas-passas com o .

.

vinho, as ameixas, o fígado, o orégão, o sal e a pimenta a 99sto. Recheie o peru com esta
msterae tempere éom sal e pimenta-da-reino. Costure o peru e prenda as' asas-com palitose; ..
cubra o peito com tiras de toucinho defumado. Despeje a manteiga d�rretida sobre o peJu� L�v�
ao forno em temperatura moderada e asse por 3 horas ou até que esteja macio e dourado.

.

Besunte freqüentemente com o, molho da assadeira. De vez em quando, umeceçao peru rom 1
colher (sopa) de água. Sirva o molho que ficou na assadeira em separado. Dica: Recheie o peru
com a metade da mistura. Com o restante prepare uma farofa para acompanhar. Basta levar ao

fogo 4 colheres (sopa) de manteiga e quando estiver aquecida, trite uma cebola ralada. Junte a

mistura do recrieio reservada e mais 2 xícaras (chá) de farinha de mandioca. Misture.e deix,e
aquecer bem,

.
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stréia nesta segunda
feira, 9, a
programação 2007 da'

Rede Globo. A partir desta
data os programas de maior
aúdiêncía da emissora, que
estavam em férias, voltam
"ao ar". No segundo
semestre, estréiam a

microssérie "'A Pedra do
Reino" e novas temporadas
de ''Antônia'', "Por Toda
Minha Vida" e "Carga
Pesada".

Entre os filmes que serão

exibidos ao longo do ano

'es(ão sucessos de bilheteria
como "]anela Secreta",
"Olga", "Kill Bill I e 2",
"Shrek 2", "Menina de

Ouro", "Didi, o Cupido
I

Trapalhão" e "O Terminal".
O :filme que abre a

temporada é "Piratas do

Caríbe - A Maldição do
Pérola Negra", na "Tela
Quente", já desta segunda.

: AnaMaria Braga
I inaugura a prograrri.ação

20e! �om c�sa �ova. ?, .

cenano do ' Mais Voce foi

••>�

reformulado, mantendo
como base os conceitos do

feng shui. O programa tem .

abertura, quadros e

repórteres novos. Já o

"Video Show" estréia

quadros, que revelam a vida
dos atores fora das telas e

relembram grandes sucessos
. da história da televisão
brasileira. Para fechar a

segunda-feira, o "Programa
do [ô" vem com entrevistas

inéditas, mudanças no
cenário e algumas surpresas.

Na terça-feira, dia 10, o
"Casseta e Planeta

Urgente!" faz o mesmo,

"renovado e rejuvenescido",
segundo os próprios
humoristas. ''A Diarista"
Marinete também segue o

exemplo. E, depois de .

alcançar um público
estimado em dois milhões de

espectadores no cinema e

uma temporada de altos

índices de audiência na

televisão, ''A Grande
Família" estréia no dia 12,
trazendo a gravidez de Bebel

O CORREIO DO POVO

{1

I

j
Emissora aposta nas novas temporadas de)

seus grandes sucessos e investe na exibição
de filmes campeões de bilheteria no cinema

como uma das principais
novidades.

Nas noites de sexta-feira,
quem assume o horário é a

terceira temporada de
"Minha Nada Mole Vida".
Desta vez, Jorge Horácio
(Luiz Fernando Guimarães)
tem que lidar com Pascal

(Pedro Paulo Rangel), o
novo diretor do- "Jorge
Horácio by Night".

O "Fantástico" é mais

um em clima de novidades.
Em 2007 vai investir mais

em conhecimento. E logo
depois, voltam ao ar as

trapalhadas de Pit (Ingrid
Guimarães) e Belinha

(Heloisa Perissé) no "Sob
Nova Direção".

Ainda em 2007, estréia o

"Quadrante", um novo

projeto com pretensão de
realizar duas microsséries

por ano baseadas em
talentos regionais da
literatura brasileira. A

primeira é ''A Pedra do

Reino", romance de Ariano
Suassuna. Ela entra no ar no

dia 12 de junho.
Outra agregação é o

"Som Brasil", que
homenageia grandes astros

da música popular brasileira,
'

remixando canções e

apresentando novos talentos.
O primeiro programa é sobre
Vinícius de Moraes e conta

com apresentações de Gal

Costa, Chico Pinheiro,
Crioulo Doido e Bossa Cuca
Nova.

51.0000V
GOSTOSO
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li 'PROGRAME-SE

� CINEMA

CIN!! SHOPPING 1
300

(14h30, 16h50, 19h1 0, 21 h30 -

· SeX/Sab/Dom/Qua) (16h50,
19h1O, 21 h30 - Seg!Ter/ Qui)
.CINE SHOPPING 2
·

A Família do Futuro

04K 15h50, 17h40, 19h30,
·21 h20 - SeX/Sab/Dom/Qua)
(15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 -

Seg;Ter/Qui)
CINÉ SHOPPING 3

Motoqueiro Fantasma

(14h30, 16h40, 18h50, 21 h -

Sex/Sab/Dom/Qua) (16h40,
18h$0, 21 h - Seg!Ter/Qui)

Joinville

CINE CIDADE 1
,

300·

(14h" 16h20, 18h40, 21 h -

Todos os dias)
CINE CIDADE 2
A Família do Futuro

(14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21 h20 - Todos os dias)

· CINE MUELLER 1
300

(14h, 16h30, 19h1 0, 21 h50 -

Todos os dias)
CINE MUELLER 2
As férias de Mr. Bean

(13ti45, 16h, 18h, 20h, 22h -

, Todos os dias)
: CINE MUELLER 3
: A família do futuro (dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21 h30 - Todos os dias)

Blumenau

: CINE NEUMARKT 1
:300

.

· (14h, 16h30, 19h, 21 h30 -

• Todos os dias)
CINE NEUMARKT 2
300

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

Todos os dias)I

CIN� NEUMARKT 3'
Arthur e os Mínimoys (dUb)
(13h50, 15h50 - Todos os dias)
Deu: a louca em Hollywood
(18h - Todos os dias)
Motoqueiro Fantasma

· (191150, 22h - Todos os dias)
CINE NEUMARKT 4
Caixa dois

(14�30, 16h20, 18h1 0, 20h;
22h� O-Todos os dias)
CINE NEUMARKT 5
As ferias de Mr. Bean

(14h10, 16h, 17h50, 19h40,
21 h40 - Todos os dias)
CINE NEUMARKT 6
A fa,nília do futuro (dub)
(13h40, 15h40, 17h40, 19h30,
21 h20 - Todos os dias)

� SERViÇOS
Expo.sição
CORUPÁ
Câmara de Vereadores
"Conhecendo o Parque Malwee"

(9 qe abril a 7 demaio)

Palestra Gratuita
JARAGUÁ DO SUL
Reoreativa da Menegotti
"Analise dos pontos críticos da
Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas"
(17 de abril, às 19h30)

. ,

-�, i l' :

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Fundação Cultural e Scar buscam os incentivos á cultura (1)
Na edição do Correio do Povo de 4 a 10 de abril de 1987, trazia a notícia

que o então secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de

Jaraguá do Sul, professor Balduino Raulino, havia participado no mês de

março de um encontro onde foi debatida a lei Sarney, promoção da

Universidade Federal da Universidade Federal de Santa Catarina e

Associação Profissional de Artistas e Técnicos de Diversão de Santa
Catarina.

Os aspectos sociais e culturais da lei e os incentivos fiscais dela

decorrentes através de doações, patrocínios e investimentos, foram

amplamente discutidos. Segundo a matéria, a lei é de outubro de 1986,
mas ainda era pouco conhecida. Em Jaraguá do Sul, a Fundação Cultural

e a Sociedade Cultura Artística estavam inscritas no Cadastro Nacional

de Pessoas Jurídicas de Natureza Cultural, portanto, habilitadas a receber

os benefícios. (continua)

OCORREIO DO POV�
• ANIVERSÁRIOS

�

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

extra@ocorreiodopovo.com.br

LEIA O MUNDO

..

� SANTO
São Celestino
anta Catarina �e Pallanza
O Diógenes}':; ,,!*
anta Maria'da Encarnação

�1917
A declaram �.�erra à
manha.

< ..

nomeia o

iléiro Ma "Nabuco e;;;�
º,utrós 26 consylheiros para sUa
àssessoria íaíea

990
tela "Ronda noturna", de

Rembrandt, é danificada por um t\
homem com problemas mentais

Museu Na' I de
erdam.

�1993

ria, e prov
ve vazamento de

radioatividade.

A bela Niterói, no Rio de Janeiro, refletida no Museu de Arte Conternporãnea
(MAC) foi Cíicada pela leitora Kelly Erdmann.

.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Curso
O curso "Sistema de

Padronização" acontece
dias 17 e 18 de abril, no
Centro Empresarial. O
investimento é de R$ 245.

Informações pela fone
3275-7059.

-lnscrlções .

O Festival Alternatlvo
2007 está com

inscrições abertas
na Escola de Música
Bicho Grilo. Serão
20 bandas, a inscrição
custa R$ 5 por
integrante.

�Treinamento
O treinamento "Sucessão
e Profissionalização em

Empresas Familiares"
será promovido pela
Acijs/Apevi nos dias
16 a 20 de abril. O valor

é de R$ 95 ..

• PREVISÃO 0'0 TEMPO

Tempo fechado em Santa Catarina

Presença de sol com algumas nuvens.
. Condições de pancadas de chuva com

trovoadas isoladas entre a tarde e o início da
noite em todas as regiões catarinenses.

Temperatura elevada. Vento de sudeste a

leste no Litoral e.de leste a nordeste do
Planalto ao Oeste, fraco a moderado.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE Q SÁBADO

Sol com pancadas de
chuva

MíN: 19° C
MÁX: 240 C
Chuvoso

MíN: 200 C
MÁX: 27° C

� Fases da lua

SEGUNDA �
MíN: 180 C l__)
MÁX: 280 C
Sol com nuvens

DOMINGO

MíN: 200 C
MÁX: 280 C
Sol

NOVAMINGUANTECHEIA

12/0303/03
.

18/03 25/03

� LegendasCRESCENTE
,. á�� �dQ'"'(} (�J � '... ,::;'i;' ,�

Ensolarado Parciaírnente Nublado, instável Chuvoso Trovoada
nublado
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(�O
I NOVELAS
� GLOBO - 18H

rProfeta
Marcos diz que errou. Sabine sugere

·

que Marcos jogue para testar seus

poderes. Ruth dá todas as páginas do

diário a Clóvis, em troca de uma fortuna.
i Waldomiro se esconde da polfcia.
i Moreira interpela Ruth ao encontrá-Ia

no local onde o assassino 'foi visto.

Zélia sente-se mal. Teresa beija Flávio.

Marcos perde dinheiro na roleta.

Sabine avisa Clóvis que Marcos não

consegue adivinhar nada. Marcos

adivinha os números e ganha. Baby e

Tony dls cutem, mas rouo se

'reconciliam. Arnaldo pede
'�formalmente Carola em namoro.Alceu

'faz galanteios a Rúbia. Marcos perde
os sentidos na' saída do cassino e

'pegam todo o seu dinheiro. Paulita

promete pagar bem a Gilberto e ele
� devolve o restaurante para Francisco.
! Herculano procura Clóvis.

GLOBO - 19H

Pé na Jaca"
Lance pensa que é uma brincadeira.
j Elizabeth diz que as crianças vivem em
, um ambiente inadequado. Gui assume

, que é namorada de Arthur. Arthur mexe

com a peruca do juiz e beija Gui. O juiz
suspende a sessão. Cândido e Celina

pressionam Tadeu para saber se ele
, teve um caso com Vanessa, mas ele

nega. Marquinho avisa Dorinha que
, Lance está se casando com Maria,

Lance treme ao ver que o casarnento é
.de verdade. Gui tenta fazer Arthur
retornar ao estado normal. Os

, convidados do casamento chegam à

I fazenda. Gui coloca pimenta nos olhos
I de Juan, que confessa que colocou

caviar na comida de Arthur. Lance
chama Tadeu para sera padrinho. O juiz
diz que o casamento precisará ser

adiado, pois o divórcio de Maria não foi'

oficializado. Gui obriga Vanessa a
A

ternunhara seu favor. Tadeu jura a

"nce,que nada aconteceu com Maria.
nee e Gui combinam de darurn susto

; Elizabeth.

, Umberto arruma uma desculpa. Pàcifico
: fica surpreso ao saber que Iracema

_ �Qnspirou para Virginia não morar no

'ICopamar. Tais fica furiosa ao saber que
:Isidoro procurou Cássio. Cássio diz que '

Iisidoro lembra o seu avô. Daniel dá dinheiroa Raul para que vá a Parati acertar um

Itrabalho em. 'um restaurante. Sobral

'1 descobre o sobrenome e o celular de Tais.
, Tais, Lucena e Cleonice escolhem coisas
i para o casarnento. Hugo se interessa por
Cláudio. Rodrigo ganha a rifa. Paula:

, embarca para o Rio:.AnaLuisa conta para
cas que é casada, Antenor avisa Ana

)sa que talvez não éhegue paraa íesta
(,sua fungaçâo. ,Paula chega á ca�� de

glnja:Lúéiachêga,à casa de Herminia, '

/ta:de'qUéM�teuSjáestar.jalá.
'

.

, Mariana disse que descobriu hoje que
, estava grávida. Gustavo dá parabéns a

Pepeu dizendo que ele vai montar um
r: time de futebol. Ana levanta e pede para

ir embora. Gustavo a segue. Pepeu
·

acha que ela ficou chateada e Mariana

i pergunta se estão lá para comemorar o

·
bebê ou para falar de Ana. Heloisa fica
mexida ao ver Zen com outra moça,
mas disfarça. Bianca diz a Artur que
Olavo veio tentar uma reconclliação.

I Artur diz que não quer mais Olavo na

sua casa. João Pedro e Caio grafitam a

parede do apartamento.

� RECORD - 20h

i \�!���za?u��!!�a! Maria Lucia

�L,I Cébm 'cantadas e assanhamentos. Pé de

2�' Pato quer deixá-Ia pelada no meio da
estrada. Mas Jacson não quer
encrenca com mulher e mandá deixar
Maria Lucia num desvio. Na casa de

campo o ministro culpa o governo
anterior pela violência e chama os

bandidos de pobres infelizes. Mário
debocha e pede que orem então pelos,
assaltantes. Patrícia conta a Leonardo
as barbaridades que Nogueira comete
contra a mulher, sua cliente, que quer o

,. divórcio. Patricia pergunta o que fazer,
pais aceitou a causa em favor da mãe

) de Alencar, policiallotado na delegacia
de Nogueira.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��PÓS-BBB��DIFERENTE
Alberto, o caubói do
"BBB 7", foi xingado
em um evento de
axé em Belo Horizonte.
Até uma garrafa (de
plástico) jogaram nele.
Mas Alberto desviou a

tempo. Já no Rio de

Janeiro: a equipe de
Faustão está produzindo
uma edição do quadro
"Arquivo Confidencial"
em homenagem
a Alemão.
O vencedor do programa
pode até trabalhar na

TV, mas já avisou que,
não vai posar nu.

��CRíTICA
Hilary Duff acusou a mídia
de ser crítica e maldosa.
quando se trata de seu

peso, a acusando de estar
muito gorda ou muito

magra. Apesar de alegar
que nunca teve problema
de peso, Hilary admite:
"Se você não gosta
do seu visual ou se sente

insegura, é doloroso

quando as pessoas
saem falando coisas

a seu respeito.
Fui criticada por estar
acima do peso e, quando
emagreci, fui criticada por
estar magra".

.,

Airton, do BBB 7, comentou
sobre sua amizade com

Carol: "Pra mim, mágoas
nenhuma. A Carol me deu

um abraço ontem e ainda me

bateu. Somos amigos".
O rapaz foi questionado se

sente alguma mágoa da Siri:

"Não. Ela é exagerada em

algumas coisas que eu não

gosto. Como não tinha

problema com mais

ninguém, acabei persistindo
no meu voto nela. Isso foi

um jogo, um programa, e

todas as atitudes ali devem

ser relevadas".

• DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br• SUDOKU

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

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

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

Amizades Diferentes
A esposa passou a noite fora de casa. Na manhã seguinte,
explicou ao marido que tinha dormido na casa de uma amiga.
O marido, então, telefonou para dez amigas. Nenhuma delas

c�nfirmou.
O marido passou a noite fora de casa. Na manhã seguinte,
explicou à mulher que tinha dormido na casa de um amigo.
A esposa, então, telefonou para dez amigos do marido. Sete
deles connrmaram, e os três restantes, além de confirmarem,
garantem que ele ainda estava lá.

Como viver 100 anos?
- Querido, onde está aquele livro: "Como viver 100 anos?"
- Joguei fora!
- Jogou fora? Por quê?
- É que a sua mãe vem nos visitar amanhã e eu não quero que ela
leia essas coisas!

'.,'" :.,

.j,
I

r r �.\ I

• HORÓSCOPO

SOBRE O JOGO

É um jogo de lógica
muito simples e

vJciante. O objetivo
é'preencher um
quadrado 9x9 com

númerls 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
Mãos à obra! O trânsito de Marte por Peixes, até
15/5, vai fazer você ficar orgulhoso do quanto
será capaz de produzir. É possível que você
funcione melhor trabalhando e atuando de forma

independente, sem a interferência de outras

pessoas. Evite confrontos com chefes e

superiores: a velha e boa diplomacia libriana

pode Ihp ser muito útil.

Capricórnio 22/12, a 21/1
o trânsito de Marte por Peixes intensifica sua

atividade mental. Neste ciclo, até 15/5, você
tende a ficar mais comunicativo e persuasivo,
identificando-se fortemente com suas idéias e

opiniões. Se não quer se estressar e perder
tempo com discórdias e discussões, não insista
em impor suas posições sobre os outros sem

avaliar se está realmente certo -.

Touro 21/4 a 20/5
o trânsito de Marte por Peixes, até 15/5, é um

bom momento para formular ou reformular seus

objetivos e ideais e agir positivamente em

direção a eles. Unindo-se a grupos com que
compartilha suas metas, você vai conseguir
realizá-Ias mais rápido e melhor. Um dos

aprendizados dessa fase é equilibrar seus
-

próprios interesses e os das outras pessoas;

Leão 22/7 a 22/8
Marte está em Peixes até 15/5 elndica uma

fase de transformação interna e de seus

relacionamentos mais íntimos. Se, atualmente,
você não está ligado a alguém, o que se

transforma é a sua maneira de ver a si mesmo e

os outros, assim como sua atitude nas relações.
É uma passagem para um novo ciclo e para um

estágio mais profunda.

Escorpião 23/10 a 21/11
A passagem de Marte por Peixes (até 15/5) vem
renovar sua vitalidade e despertar seus talentos
criativos. Marte traz mais vigor para sua forma
de se expressar e faz ficar mais confiante em si
mesmo. Este é um período em que você quer ser
você o tempo todo e quer deixar isso bem clare
a todos. Nos relacionamentos; tende a buscar
mais contato físico ...

Aquário 21/1 a 18/2 .

Marte transita em Peixes até 15/5 e auxilia a levar:
adiante os empreendimentos iniciados quando
Marte estava em Aquário (desde final de '

fevereiro). Contribui ainda para que você dê novo:
impulso em seus negócios, agilizando sua forma '

de gerar recursos e aumentando sua produção.
Evite entrar em situações de risco, aja com

prudência.

Virgem 23/8 a 22/9
Com o trânsito de Marte por Peixes, seu signo
oposto, pode haver desafios nos

relacionamentos, sobretudo nas relações de
intimidade e parcerias de trabalho. Contudo, se
você canalizar positivamente as energias de

Marte, sem entrar em processos competitivos e

separatistas, este período (até 15/5) pode ser

superprodutivo para ambas as partes.

Sagitário 22/11 a 21/12
Com o trânsito de Marte por Peixes, até 15/5,
talvez se apresentem desafios na área

profissional, obstáculos podem atrapalhar seu
avanço. Não desanime, mas também não invista
loucamente contra eles, forçando a montaria. Se
necessário, diminua um pouco o ritmo. Fique
mais no seu OG, armazenando forças e

preparando estratégias.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Encha o tanque, você vai ter que mostrar

serviço. O trânsito de Marte por Peixes, até 15/5,
movimenta o tráfego na área profissional. Marte
simboliza ação, impulso, e faz com que você
direcione seus esforços para a conquista do

espaço, o seu próprio, aqui neste mundo. Além
de produzir muito e encarar desafios, você
tende a se destacar pelo que faz.

J

Peixes 19/2 a 19/3
Marte, o planeta da ação: transita em Peixes e

,

renova a carga das suas baterias. Durante sua

passagem, até 15/5, você fica mais assertivo e

vigoroso e tende a causar forte impressão sobre :

as pessoas. Sua saúde e energia vital estão

.superaltas, com gás para iniciar coisas novas,
enfrentar desafios, realizar mudanças e lutar
incansavelmente por seus interesses.

Áries 20/3 a 20/4
Seu regente Marte transita por Peixes até 15/5 e

pode levá-lo a sair de cena e imergir nos seus

bastidores. Talvez você fique um pouco irritável
e use sua espada de guerreiro inadvertidamente,
no impulso de defender seu território e suas

convicções. Fique atento para suas reações,
pois podem revelar importantes aspectos de
seu inconsciente. '

Cânéer 21/6 a 21/7
A passagem de Marte por Peixes, um signo de

Água como o seu, até 15/5, é um período muito

estimulante, especialmente indicado para
atividades que possam expandir sua mente e

visão de mundo. Procure experiências que
enriqueçam e ampliem seus conhecimentos e

que abram outras dimensões da realidade.

Explore novas frentes, novas gentes.

l.,
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MilÃO

o empreSári� Hélio Micheluzzi
(Karlache Malhas), que também acumula
diretorias no juventus, dá um tempo e

aproveita � feriadão para curtir Milão.
Durante sua estada de uma semana na

Itália, além de aproveitar para rever e
conhecer outras cidades, Hélio vai à capital
mundial da moda buscar novas idéias para
suas futuras coleções de suas grifes.

CORTA O BOLO
É bem nesta Sesta-feira da Paixão que o

renomado médico e amigo Dr Edosn Shultz,
figura das mais atuantes na com:unidade
cultural de Jaraguá, corta o bolo e recebe
todo o carinho do seu grande círculo de
amizades pela troca de idade. Os nossos

maiores cumprimentos.

DICA DA SEXTA DA PAIXÃO
- Convidar os amigos para um almoço ou

jantar e saborear uma deliciosa comida

Japonesa no Kantan Sushi Lounge;

- Ir a Igreja agradecer e pedir saúde emuita

felicidade ao Papai do Céu.

NOVIDADES
Sempre de bem com a vida, o amigo Amarildo
Melo da Silva, anuncia que durante o mês de
abril vai rolar mil novidades na Choperia
Bierbude, nos quesitos baladas noturnas e

almoço. É esperar pra ver.

CHOCOLATE
.Cornoas vendas de

.

.chocolates vêm
,

I

aumentando a cada ano

, que' passa, os
supermercados da região,

, 'atentos-à demanda,
,,' resolveram investir alto e

�'e abasteceram- fórtemente
. para esta .Páscoa. Só o

"Supermercado Breithaupt
colocou à disposição de

.

,,�eus Clientes mais de.5Q
mil ova's', .sem .contar

" coelhinhos, barras e
.

bombons. Coisa de louco!
.

,

MUlTO HOUSE
Hoje à noite, o
badalado DJ Gu, de São

Paulo, sacudirá o

esqueleto da jeneusse
dorê da nossa querida e

bela Santa Catarina
com muita house music
no Porto Santo
Cultural Bar, em
Balneário Camboriú.

O CORREIO DO POV�

Disque-entrega
3275-1�85

KIWl BAR
Para os descolados de plantão, começou
ontem e vai até sábado a balada eletrônica
do bar mais.movimentado da Praia Brava.
Lá é tudo de bom.

FRASE DO DIA

''A humildade não é substituto

para uma boa personalidade." .

Fran Lebowitz

@sãfi;'�
(47) 3370-6845

Ontem a casa noturna Moinho Disco Club bombou
mais uma vez. Quase todos os bem-nascidos da
cidade circularam pela casa noturna. Aliás, os
empresários da casa estão preparando novidade
daquelas!

O pessoal da imprensa da nossa região se reuniu
ontem na Recreativa Karlache para uma deliciosa

"pelada de futebol", Depois da batalha, os jogadores
foram recepcionados com um delicioso carreteiro

preparado pelo esmerado Tato Branco e o ajudante
Escorpião, O rango foi patrocinado pelo repórter
Jailson Angeli e pelo radialista Tim Francisco,

Amanhã, mais conhecido como sábado, tem festa
. em comemoração à Páscoa na Combat. "

Participação dos DJs Igor Lima, Nando de Oliveira
e VSR Costa. Ingressos antecipados com o meu

amigo Paraná, lá no Smurfs lanches .

-

O empresário Renato Koslowski (Menina Linda), que
nas horas de folga rala, e como rala em cima de uma

prancha de surfe nas ondas de Balneário Camboriú, e
mais um dos patrocinadores da coluna Camarote.

Os empresários Ismar Lombardi, Nei Lombardi,
Nelson Pereira e o advogado Célio Dalcanalli estão
de volta ao trabalho, depois de curtirem temporada
de lazer e pesca em Mato Grosso.

E o meu abraço de hoje cheio de energias positivas
vai para Zé Luis (Automóveis Jaraguá)"figura gente
boa que sempre colabora com os amigos e o

esporte. Na quarta-feira ele mostrou mais um ato de
bondade: doou um jogo de camisas para o time da

imprensa. Valeu, Zeca.
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