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NEPOTISMO

Bertoldi critica

posições dúbias
de vereadores
O prefeito Moacir

Bertoldi (PR) prometeu
sancionar o projeto que põe
fim ao nepotismo se for

constitucional, "justo e

igualitário". Lembrou que

,

muitos dos vereadores que
aprovaram a proposta foram
contrários anteriormente .•3

ESPORTE

Malweé quer o

tricampeonato
da Libertadores
Os jogadores acreditam

em pelo menos um empate
hoje, às 18h30 (de Brasília)
Contra o Independiente
Santa Fé, para conquistar o

, tri sem precisar do terceiro

'jogo.• 7 '

VILA NOVA - Vende-se,
Cobertura. 2 qtos. suíte.
garagens. Tr: 9975-5264.
l'iifiit8J"''_
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RemedIOS mais caros
Em apenas um mês, os medicamentos
fitoterápicos - aqueles cujo princípio ativo
é extraído diretamente das plantas -

tiveram reajuste em torno de 15% em

Jaraguá do Sul. O Bálsamo Branco 30
mililitros foi um dos remédios que mais
subiu.

ENTREVISTA

O atendente de farmácia Diego Pires mostra os principais fitoterápicos que sofreram realustes muito superiores à inflação do período

r
:}

t
,

Luiz Hirshen
fala dos projetos
da, Ujam -4

Cerca de 4�O ido��s pa�;icip��rn �l}��m �.��rdât)'p'rin�#ro.;j,\�:aile'd�Terêeira Itf;�d.e" â€f àndf·:!I'iO
Parque Municipal de Eventos. O eventojoi aJ1),imado
p,cila Bipda daw;rerq�t+fl Id��e e I:'ozi.u�,."",,,,,v
Acordeon. • 5

"

FITNESS 2007

Chuvoso durante o dia e à
noite. CONFIRA O MAPA DO
TEMPO.86

A Yang Lança a coleção, fitness 2007
agora rna's completa, São calças, capris,
corsários, tops, regatas, jaquetas
femininas e leggings, Para a natação e

hidroginástica, artigos masculinos e

femininos, confeccionados em tecido
- XTRA LIFE resistente ao cloro, como
maiôs em X, regata, perninha, toucas e

sungas adulto e infanto/juvenil.
Na busca de um corpo mais saudável
nada melhor que a prática de
exercícios físi-
cos,

Yang Fashion, qualidade que
valoriza o seu corpo!
Rua Bernardo Dornbush, 432, Baependi
-Jaraçua do Sul

Fone: (47) 3275-3290

<Dr. Tfiiago 9vtonsefftBore[a
:Mestre em Impiantodotuia G>J<SJISC-8..121

Especiatisto: em I�np{a�rodonti4-
iespeâa{�'1tfa·em <p_slloá01ztja
C{{nic'l- fjeral
(J'r6te$/#

CsO
� ..
Produtos sensuais e eróticos

sac@sexshopjaragua:com.br

47. 3370-9068
Mal. Deodoro da Fonseca, 320 (calçadão)

Centro Comercial Fail 2° piso si. 37
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OPINIAO

Leite derramado
/

:dmportante palia nossa

Região e para todaa economia
de, Santa Catarina a decisão
des.ministros da Camex, que
aprovaram a elevação de 20%
pasa 30% da Tarifa Externa
Gomum (TEC) para produtos
têxteis.O anúncio foi feito pelo
ministro do Desenvolvimento,
Miguel Jorge, que acrescentou
amda a inclusão de mais doze
itens que irão se beneficiar com
a adoção dessa da medida. A
decisão da Camex será levada
an:Mercosul na próxima
reanião do Bloco, prevista para
o-final de maio.

- IcO setor têxtil vem solicitan
dccao Governo Federal que
sejam fumados acordos corner
dais com os principais merca-

.

oos, do mundo; eliminadas as

importações ilegais e reduzidos
os-rríburos, e combatida a

seaegação e a informalidade

'-a

. Parece que, finalmente, o
setor têxtil vê o Governo
tentando botarordem na

casa. Os estragos j� feitos
não têm conserto"

nos negócios. Essas reivindica
ções foram apresentadas pela
Associação Brasileira da
IndústriaTêxtil e deConfecção
(ABIT) e outras instituições de
classe aoministro.

O que o Governo Federal
recomenda àABIT é a celebra

ção de acordos bilaterais para
acesso aos principais mercados
(Nafta e UE) e a intensificação
da defesa do setor nas negocia-

-

ções no âmbito daOMe, com
aumento - em caráter transitó-

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

rio - das tarifas de importação
(TEC). 0

Em relação a coibir práti
casdesleais de comércio, o
Governo Federal vem fazendo
sua parte-através da Se�reta�
ria da Receita Federal, que
passou a disponibilizar dados
estatísticos individualizados
sobre importações, mês amês,
de modo que os indícios de

irregularidades podem ser

comunicados à Receita para
que \l empresa importadora .

suspeita sejamonitorada.
Parece que, finalmente, o

setor têxtil vê o Governo
tentandobotar ordem na casa.

Os estragos já feitos não têm

conserto - não adianta chorar
sobre o leite derramado.
Então, é olhar para frente e

esperar que as coisas melho
rem. E que venham empregos

(e salários) com isso.

, r.

• ENTRE ASPAS
980

"
Em São Paulo, governado há 12 anos pelos tucanos, ou na Bahia, governada
também por 12 anos pelo PFL, o PT é oposição e jamais nosso sagrado
direito de minoria foi obeoecído'. Jm�_, - � J." '-'_ , ••

José Dirceu, ex-ministro, sobre a decisão inéclta, do STF de mandar a Cãmara dos Deputados
instalar a chamada CPI do Apagão.

"Bastaria apenas o bom senso, embora eu acredito que tenhamos parentes com

competência, Mas aí temos o concurso público". •

Maristela Menel (PT do B), vereadora de Jaraguá do Sul, em relação ao nepotismo.
.

.

• PONTO DE VISTA

.... ;'

·�'.Conforme notícia divulga
d'�: pelo jornal "Valor Econô-
Oi "

'

mico durante essa semana, no

período entre 2004 e 2006 o

Brasil foi o país onde houve o

maior crescimento do
iJ;westimento em pesquisa e

qr�senvolvimento. Os valores

@stos chegaram a US$ 32,62
qi�hões no ano passado, uma
expansão de 36,6% em relação
"'>

aa2004. Na comparação com o
JJ ..

ano imediatamente anterior

(2005), o aumento foi de
. 15,6% e o país ficou atrás

somente do Japão, que

investiu 25% a mais.

4.(_I, No entanto, explica a

reportagem, em termos absolu
tos os gastos brasileiros com

inovação ainda são muito

tímidos. Enquanto o país
p!il$sou de um, patamar de US$
24 bilhões em 2004 para US$
32,6 bilhões no ano passado, a
China investiu mais de quatro

vezes esse valor, chegando a

US$ 140 bilhões em 2006. O

dragão chinês está cada vez

mais forte e, em 2005, passou a

gastar, em dólares, mais do que
o Japão com pesquisa e

desenvolvimento, e foi

superado apenas pelos Estados
Unidos.

Essa reflexão é muito

oportu-na, na medida em que

percebemos a importância
estratégica de se investir

neste setor. Temos um bom

exemplo com o JaraguaTee, a

incubadora tecnológica, cujo
desempenho jámostra o quanto
foi acertado investir nesse

projeto que é a base para que a

regiao tenha um perfil
fundamentado na chamada
indústria limpa, com empresas
inovadoras em áreas que

complementam e dão suporte
à nossa indústria tradicional,
essa já consolidada, mas

.Carla Schreiner
Reitora da UNERJ .
Centro Universitário de
Jaraguá do Sul

O CORREIO DO POVO :
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!N;NgOA CUNHA LIMA

Horário Nobre
É convicção geral que as

decisões judiciais devem ser

cumpridas. E quando a

decisão prejudica é a

sociedade inteira? E quando
o bom senso indica um

caminho diferente do juiz? A
coisa fica mais difícil. Depois
de anos de trabalho sério
feito pelo Ministério da

Justiça foi estabelecida uma

diretriz fixando os horários

adequados à audiência
infantil. Foi assim criado um

horário nobre (simbólico)
para as crianças. Pois bem,
a referida liminar liberoü
geral. Responsável pelos
horários são os pais, não o

país. A liminar que libera os

horários ríe televisão
constitui um insulto à
sociedade. A Constituição é
clara: toda televisão tem que
defender os valores da
família. Já que não fazem'

isso, só resta controlar os
horários. Não é o horário
nobre que acabou, acabou a

nobreza das decisões.

4) blogjorgedacunhallma.bllg.ig.com.br

MST visto lá de fora
Vale pena ler o resumo de
uma reportagem da "The

.

Economist" desta' semana,
reproduzido no site da BBC
Brasil: "MST está realizando
o 'abffl vermelho' de
protestos e invasões. Para o

MST, a demanda por reforma

agrária é quase sem limite, e

o conflito com a agricultura
industrializada, insolúvel", diz
a publicação, no artigo
intãulado 'Esta terra é terra

anticapitalista'. A revista diz

que o MST no Brasil está
mudando seu foco e cada
vez mais se transformando
num esforço' contra a

agricultura moderna, com
foco na lucratividade, em vez

de buscar a distribuição justa
de terras. No passado, os
principais alvos eram

grandes donos de terra
locais. Mais e mais são

grandes companhias, sejam
elas brasileiras ou

estrangeiras, ou o 'modelo de
desenvolvimento' que elas

representam.

4) blog.esladao.com.br/blog/Josemarclo

• CARTA DO LEITOR

VdU;JMINÊS DOLCI

Armadilhas
A imprensa não deu atenção,
mas para o consumidor é
importante a criação do

I
Encargo Anual Efetivo Global -

(EAEG), aprovado pela Câmara J

Federal, e que seguiu para o
j

Senado, encampando a
1

reivindicação da PRO TESTE

Associação Brasileira de
Defesa do Consumidor para
informar por meio de um único 1

índice, além cos juros, todas 1

as cobranças acessórias
envolvidas num financiamento. J

Pelo valor do EAEG, o
consumidor pode comparar
financiamentos diferentes, e

saber qual é o mais bara�o,
dispensando os cálculos que J

hoje se obriga a fazer, além da 1
dificuldade em obter

informações sobre todos os

custos envolvidos. Depois de J

passar pelo Senado haverá

regulamentação do Banco
Central para definir a fórmula
de cálculo, que abrangerá
todos os encargos incluídos ;
nas operações de concessão
de crédito.

)

-.

universitário simpático e bem
vestido.

Ser um "camaleão" é a

disponibilidade da pessoa para
se colocar socialmente de uma

maneira que fique' mais

suportável e sustentável por ela,
.

por isso digo disponibilidade e

não vontade de ser. A

ílexibilidade para agirmos de
maneira- extrovertida, introve
rtida, se colocar ativamente ou

passivamente diante de uma

situação, entre vários outros

jeitos, nos possibilita ajustar
nossas necessidades enquanto

pessoa com aquilo que está

disponível no meio em que
vivemos. Quando esta

flexibilidade não está mais
disponível nessa relação, são

4) marlalnesdolcl.folha.blog.uol.com.br
t '

Giência e tecnologia como

Ilase do desenvolvimento com mais qualidade
sintonizada com os novos

tempos e com a concorrência

global.
Nesta segunda-feira, 'a

propósito, teremos mais um

momento muito importante
para o projeto JaraguaTec,
com a assinatura de convênio
na sede do Centro Empresa
rial com a Fapesc - Fundação
de Apoio à Pesquisa, sucessora
do Funcitec, que permitirá
ampliar as atividades da
incubadora. Pa�a essa ativi

dade, que acontecerá

durante a reunião plenária
da ACI]S e APEVI (também
parceiras do JaraguaTee),
contaremos com a presença do

professor Antonio Diomário

Queiroz, presidente da

Fapesc, . sendo oportuno
conclamar a participação das
nossas lideranças mais

expressivas da cornunidade

empresarial.

., • Dayane C. Krüger
Psicóloga

o camaleão que perdeu sua

camuflagem
poucas as opções.

O jovem "camaleão", Cho

Seung-hui, que aproveitoU
algumas oportunidades para se

mostrar de um jeito diferente,

mas que num dado momento de
sua vida se viu inflexível, sem a í1

possibilidade de "camuflar-se",
com uma única saída. Imagino
o sofrimento das famílias, a

angústia, raiva e a dor que
sentem. Mas me preocupa
quando vejo que as discussões

seguem objetivando tapar o

buraco que mais uma vez se

abriu. Assim como ele, outrOS

muitos virão, pois quando o

foco está voltado para as

conseqüências, as causas per'
manecem atuantes coma

bombas-relógio.

O massacre no dia 16 desse
mês teve um jovem de 23 anos,

graduando em Língua Inglesa
como o responsável por 32
mortes em uma Universidade
nos EUA e cometeu suicídio.
Um rapaz estereotipado como

Sul Coreano, mas que viveu

desde os oito anos de idade no
país. Segundo um site de

informações, o jovem foi
descrito por aqueles que
tinham algum contato com ele
na Universidade como solitário
e mal humorado, cujas redações
nas aulas eram muito pertur
badoras.

Chamou-me a atenção o

comentário feito pelo ven

dedor das armas usadas referin
do-se ao jovem como sendo um

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1 .680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@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 publicados).
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NEPOSTISMO: PREFEITO DIZ QUE NÃO FICOU PREOCUPADO COM A PROIBiÇÃO

Bertoldi promete sancionar a

proposta 'se for justa e legal �

Prefeito lembrou que
vereadores aprovaram
o mesmo projeto que
rejeitaram antes

JARAGUÁ DO SUL

o prefeitoMoacir Bertoldi
(PR) prometeu sancionar o

projeto que proíbe o nepo
tismo nas administrações
públicas do município se

estiver amparo constitucional
e senão encontrar politica
gem no texto. Garante que
não está preocupado com a

possibilidade de ter de demitir Bertoldi diz que, para ele, a questão do nepotismo é séria e nao pode ser aplicada no varejo.
os parentes que ocupam
cargos comissionados na

Prefeitura, "pois são profissi
onais competentes".
Bertoldi afirmou que a

aprovação do projeto contra

o nepotismo caracterizou

politicagem e evidenciou a

disputa de poder. "Nas admi
nistraçôes anteriores, exis
tiam parentes em' cargos
comissionados e muitos dos
atuais vereadores não se

preocuparam com isso. Entre
eles, alguns que, nas legis
laturas passadas, votaram
contra o projeto para proibir
o nepotismo, mas que agora

, foram favoráveis", constatou.
Disse que se a intenção foi

atingir a família dele ou

prejudicar o governo, a

iniciativa não terá sucesso. ''A
minha esposa (Nilda, secre
tária de Desenvolvimento
Social e Família) é profissio
nal da área. Façam uma

pesquisa para avaliar o traba
lho dela. O meu irmão Ou
randyr, procurador-geral do
município) é advogado e vai
deixar o cargo emmaio. Assim
como os outros parentes, eles
estão lá (Prefeitura) não para
receber salário, mas para
ajudar a administrar Jaraguá
do Sul", declarou.

Na opinião do prefeito, o
presidente da República de
veria enviar ao Congresso

projeto de lei acabando com

o nepotismo em todos os ór

gãos públicos do Brasil. "Uma
lei federal acabaria com a

polêmica eresolveria de uma
vez por todas a questão. Além
de garantir justiça e igual
dade", defendeu, revelando
que não permitirá o nepo
tismo cruzado. "Ou é para
todo rnundo ou não terá o

." .

meu apoio , aV1SOU, acrescen-

tando que não "quer nada no
varejo". "Vou analisar o pro
jeto e se estiver dentro dos
preceitos de justiça e igual
dade, sanciono", reforçou.

TRÂMITE - O projeto
contra o nepotismo, aprovado
na última quinta-feira, em

Falha nossa
Fiscais da Prefeitura foram

até aRua Luiz Picolli, no Rau,
notificar um morador por ter
deixado na beira da calçada
um monte de areia. Quando
chegaram no local perce
beram que não se tratava de
areia para construção, mas de .

material arrastado pela chuva
que foi se acumulando du
rante semanas. Pediram
desculpas ao morador e pro
meteram providericiar a

retirada do entulho.

Verdade
o prefeito Moacir Bertoldi

(PR) tem toda razão quando
diz que muitos vereadores
que aprovaram o projeto
proibindo o nepotismo em

)araguá do Sul foram contra
emOutras ocasiões ou fizeram
vistas grossas. Alguns dos
atuais arautos damoralidade
pública têm parentes em

cargos de comissão nas

administrações.

Desinformado
O vereador Jaime Negher

bon (sem partido) solicitou a

análise sobre o compar
tilhamento de antenas de
celular, TV e rádio. Mas a Lei
3736/04, aprovada pela Câ
mara já trata da questão.
O assunto é complexo e

estritamente técnico. Além
do mais, alguns cientistas

rechaçam o compartilha
mento em razão da poten
cialização dos perigosos efeitos
radiativos somados.

Aliás
A Câmara já apreciou por

duas vezes projetos que
pretendiam pôr fim à

contratação de parentes, sem
concurso, nas administrações
públicas. Em ambas, foram
rejeitados. A última ern 2005,
com votos da maioria dos
atuais vereadores. Ou desper
taram para- a moralidade
pública ou estão pensando
nas eleições de 2008.

primeiro 'turno, precisa ser

votado em segundo turno na
.

Câmara e, se aprovado, vai
para a sanção do prefeito.
Caso seja vetado, volta ao.

Legislativo e precisará de dois
terços dos membros da Casa

para derrubar o veto. Se

conseguir, a própria Câmara
promulga a lei.

PARENTES - Atualmente,
ocupam cargos em comissão
na Prefeitura de Jaraguá do
Sul além da esposa e do irmão
do prefeito, o primo Alire
Bertoldi, diretor de Recursos
Humanos, e o cunhado
Ademir Neves Sanches,
diretor de Segurança e

Cidadania.

O CORREIO DO POVO
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PT reúne diretório
para discutir eleição I

não esconde o desejo de.
liderar chapa na disputa
majoritária. "É necessário que
os filiados discutam esgWl
assunto de uma forma demosb
crática. Precisamos saber comb
quem iremos coligar ou sqs
sairemos com chapa pusasq
Quem tem o poder de decisãtaO
sobre possíveis alianças érXÍ}j
diretório municipal. fAn
decisão não cabe soment�l�tf
urna pessoa", ressaltons
Longhi, numa referêuciau
clara ao vereador petista. 'B s

Segundo Longhi, o dir!l3b
tório também vai discutira
qual posição o partido vasr
tomar com relação às denúfr-o
cias de irregularidades envol
vendo a Secretaria de Esponb
tes do município, investigadasz
pela Câmara de Vereadores»
através de uma comissãob
especial. "Entendemos quejrai
denúncias são graveso

precisam ser apuradas e, ca!1102
sejam verdadeiras, os respon
sáveis devem ser punido� ,

comentou o secretário. (ell
CÉSAR JUNKES/OCP

Argumentos

Longhi ressalta Que decisões serão tomadas pelo diretório

Água fria
As informações são um banho
de água fria nas pretensões
dos partidos em rever as vagas
dos "infiéis". Se corretas,
caberá às legendas apelarem
ao Supremo ou então apostar
na reforma política, prometida
há vários anos.

GUARAMIRIM

As possíveis alianças e

candidaturas para as eleições
municipais do ano que vem

começam a ser discutidas pelo
PT de. Guaramirim hoje
(sábado), em reunião do
diretório marcada pata as 15
horas, na Câmara de Verea
dores. Os dirigentes querem
dar um basta aos comentários
que dão como certo que os

petistas estarão coligados no
ano que vem com o PMDB,
aliado em 2004, ou com PP.
As especulações surgiram
depois que os quatro verea

dores do PP votaram em

Evaldo [unckes (PT), o Pupo,
para presidente da Câmara.

O secretário de Formação
do PT, Charles Longhi,

-

afirma
que a eleição só começa a ser

discutida pelo partido agora
e que qualquer informação
sobre o pleito não passa de
boato, inclusive a candi
datura de Evaldo [unckes a

prefeito. O vereador petista

MOSAICO Entendimento
Um jurista garante que o TSE (Tribunal Superior EleitoriQ)
não tem competência para decidir sobre o mandato dos
parlamentares, que quem julga esse tipo de ação é o si;(I
(Supremo Tribunal Federal).
·"Não houve processo algum para que o TSE pudesse decidir.
Não há 'coisa julgada'. Não vale, portanto, como jurisprudência.
O tribunal simplesmente respondeu a uma consulta feita pel�b
PFT" fi urn
L, arma.

«rn

Para sustentar. a tese, o jurista recorre ao Artigo 22 da Le'ii
4.737/65 - Código Eleitoral- que reza: "compete ao TribunfliIb
Superior: processar e julgar originariamente o registro e"ag
cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretóri6�d
nacionais e de candidatos à Presidência e vice-presidêncfa"
da República ... E ao Artigo 53 da Constituição Federal qJé
diz: "Deputados e senadores desde a expedição do diplorri�,£
serão submetidos ajulgamento perante o STF". '::1)(

IMÓVEIS q

3055·007d�
d:J

Mudança
Quando secretário muni

cipal, o vereador Dieter
Janssen (PP) conviveu com

O nepotismo rasgado do go
verno lrineu Pasold (PSDB)
sem nenhum constran

gimento. Mudou de idéia, o
que é bom quando se percebe
avanços sociais e arrepen
dimento pelo passado coni
vente.

Aposta
A mudança de nome de

PFL paraDEM ainda não foi
muito bem digerida, nem
mesmo por parte de alguns.
políticos do partido. Aliás,
comenta-se que não vinga e

que, em breve, os demo
cratas proponham nova

mudança. O que não será
nenhuma novidade, a

legenda já teve vário nomes.

Pesquisa
Segundo a pesquisa enco

mendada pelo PPS de
Guaramirim, dois prováveis
candidatos a prefeito dispu
tam apreferência do eleito
rado. A distância entre eles
é considerável, mas como a

eleição ainda está longe,
tudo é possível. A enquête
também traz surpresa ·no

nível de rejeição.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LUIZ HIRSCHEN: PRESIDENTE DA UNIÃO JARAGUAENSE DE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES

"Queremos participar das decisões de governo"
-

Ao completar dez anos de fundação, a Ujam
(União Jaraguaense das Associações de Moradores)
ganhou de presente a instituição do Dia das

Associações de Moradores, comemorado na última
terça-feira, 24. Representando atualmente 18

associações, a Ujam é a porta-voz dos bairros juntos
aos poderes públicos.
À frente da erltidade há um mês, Luiz Hirschen,

o Luti, tem como uma das principais propostas para
omandato incentivar a criação de novas associações
de moradores e como missão acabar com a relação
que parte da sociedade faz da entidade com o PT.

''A Ujam não tem partido político", garante.
Hirschen foi eleito presidente no final de março.

Obteve 38 votos dos 49 possíveis, 77,5%, para um
mandado de dois anos, com direito à reeleição. Mas,
pretende discutir o fim da prerrogativa com os

companheiros e apresentar proposta de aumento

do mandato de dois para três anos.

Para explicar como funciona aUjam, as propostas
e os projetos futuros, Hirschen concedeu ao Correio
do Povo a seguinte entrevista:

Correio do Povo ' O que
é a Ujam e quais são as suas

atribuições?

Luiz Hirschen - A Ujam
é uma entidade que repre
senta 18 associações de mora
dores de Jaraguá do Sul junto
aos poderes públicos. Foi
criada no intuito de unir as

associações, auxiliá-las nas
lutas reivindicatórias, ajudar
e apoiar nas questões legais -

documentação, direitos e

deveres. Às vezes, um

problema num determinado
bairro é semelhante ao de
outro e, assim" com a união

de todos, é mais fácil resolver.

CP , O que a Ujam fez
durante esses anos de
atividade?

Hirschen - A Ujam ficou

por um período quase que
desativada. Em 2005, foi
"recriada". Naquele ano, nos

preocupamos em organizar a

entidade e, no ano seguinte,
partimos para a reestrutu

ração das associações de
moradores.

Podemos destacar a parti
cipação da Ujam na discussão
do Plano Diretor, das reivin-'
dicações sobre transporte
público, trânsito, impostos,

entre outras. Foram lutas que
envolveram todo o município.

O nosso objetivo é

conscientizar a sociedade

para buscar soluções aos

problemas comuns.

CP , Mas por que a

necessidade da Ujam se os

bairros têm associações de
moradores?

Hirschen - Nem todos os

bairros têm associação. A
Ujam representa todos, já
que tem as lutas reivindi
catórias como razão da
existência.

Com a redução do número
de vereadores de 19 para 11,
os bairros ficaram desam

parados nas questões das

políticas públicas. Hoje, sobra

para o presidente da associa-
,

ção todos os problemas
estruturais do bairro. Com a

criação da Ujam, os proble
mas são concentrados e a

discussão das soluções vai

para o âmbito municipal, e

não local.

CP , Mas não é função
do vereador resolver os

probêemas 'dos bairros ...
Hirschen - É também.

e Além de legislar e fiscalizar
os atos dos poderes, os

vereadores têm a função de

ajudar a administração públi
ca a resolver os problemas da
cidade. Os problemas estru

turais dos bairros são de

responsabilidade dos repre
sentantes legais, da popu

lação. Até porque, a própria
população cobra a presença
dos verea-dores nos bairros.
A maioria dos vereadores

se limita às duas sessões

semanais e não se envolve
com os problemas dos bairros.

CP , Quais as propostas
da diretoria da Ujam para
os próximos dois anos?
Hirschen - Vamos dar

continuidade aos trabalhos
desenvolvidos pela diretoria
anterior e estimular a criação

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Sócios eDiretores de
UNIÃoSAÚDESISLTDA.

1. Examinamos os balanços patrimoniais daUNIÃO SAÚDE SIS LTDA., levantados
em 31 de dezembro de 1006 e 2005, e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio liquido e das origens e aplicações de recursos

correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a

responsabilidade de sua admínístração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma

opinião sobre essas demonstrações contábeis.

. :1 .�Jorç.ª?da 4J(\I'I1. '

ªcabou forçando 11
�

l iPrefeit�ra a nos

I reconhecer como
legítimos

r represQntªnte� das
associações"

de associações em bairros
onde ainda não existe, como

por exemplo Parque Malwee,
-Nere u Ramos e Ribeirão
Cavalo. Vamos também

apoiar as associações nas

questões legais - alvará,
estatuto, documentação da .

Receita Federal, etc. - e aju
dar na formação de diretores.

CP , Qual a relação da

Ujam com a\Prefeitura?
Hirschen � Estritamente

institucional. A Ujarn é urna

entidade independente, não
admite nenhuma inter

ferência religiosa, político
partidária ou de outras
divisões sociais, nem dos

.

poderes públicos.
-

Somos uma entidade

avaliação das práticas e das estimativas contábeismais representativas adotadas pela
admínístração da Entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis
tomadas cm coniunto.

"

3. Conformemencionado na notaexplicativa nOI J, após o término do exercício social,
a operadora tomou ciência da ocorrência de Eventos ocorridos em 2006, no montante
de R$ 1.627.941 (em 2005 R$ 1.292.566), relativos a atendimentos utilizados por
beneficiários, pagos em período posterior ao da ciência c comabilizados na data do

conhecimento, conforme previsto pela RN n0136 de 31 de outubro de 2006 da ANS.

Como conseqüência do mencionado; o resultado do exercício está demonstrado a

maior em R$ 335.375,. o patrimônio liquido e o passivo circulante li menor em R$
1.627.941, cujos efeitos também não foram considerados nas Demonstrações de

Origens eAplicaçõesde Recursos - DOAR.

4. Em nossa opinião, exceto quanto ao informado no parágrafo 3, as demonstrações
contábeis referidas no parágrafo 1, representam adequadamente, em todos os

aspectos relevantes, a posiçãopatrimonial e financeira do UNIÃO SAÚDE SIS LTDA

", .. _'." .. """._, " " " .. "."" .. """"" _ .. " __ ."." " """ "" .. " " .. ,,,,,,,,, _ ,, _ ,, ,,,, ,,.,,,,,,,, ".""._ "" .. " .. , , .. ,,, .. ,,,,,,.,, ,,,, ,,,,.,,,,.,, c.,,.,,,_,,_,,,,,,, "" '''' ,,, ,,,,, .. , ,. _ _, _.
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PIERO RAGAZZI/OCP

reivindicativa, cobramos a

participação da sociedade
nas decisões de governo.

CP , A Prefeitura aceita

a Ujam como.representante..
das associações de mora

dores?
Hirschen - Sim, mas

porque não teve como. A

força da união acabou forçan
do esse reconhecimento.

CP - O senhor diz que
.nâo há interferência polí
tica-partidária, mas muitos

dos membros da Ujam sâo

políticos, inclusive interfe
rem nos processo interno ...

Hirschen - É um direito
de todo cidadão participar do
processo político de qualquer
natureza. Por outro lado, esses
políticos já estão envolvidos
com as associações há anos.

Mas não há discriminação.
Temos hoje pessoas de todos
os partidos políticos nas

associações e na diretoria da

Ujarn e outra que não têm

filiação partidária.
Uma das minhas lutas é

acabar com essa pecha de
relacionar a Ujam ao Pi.

CP - Essa semana se

comemorou o Dia da

Associação de Moradores, o

O CORREIO DO POVO'J

.�.
o Dia das
Àssociações dé®l\
Moradores vai
mantém vivo 0,:: ideal
de justiça SOl ai,

i)
além de reconhecer 11
do trabalho delan"

Xj;

que essa data representa? I
[ ,

Hirschen
..

- Este ano co-
J:

memorarrios dez anos de
f d

- d U' A d
,3'/; e

un açao a Jam. ata e
.,

"I d
j)i

um marco nas u tas as asso-
. - d d . oi; CI

Claçoes e mora ores 'e man-
,

tém viva namemória dos jani)11 n

guaenses o ideal de justiça
social. ;1) t,l

Por outro lado, é um reco- jl �
nhecimento do trabalho dash£" ta

associações de moradores em,r:!
favor de toda a comunidade-

CP , O senhor é can'

didato à .reeleição?
" .Hirschen - Acabei de me

eleger presidente, nem estoU
"

pensando nisso. Aliás, temOs',

como proposta o incentivo a

novas lideranças cornu'

nitárias.

em 31 de dezembro de 2006 e 2005, o resultado de suas operações, asmutações de seu

patrimônio liquido e as origens c aplicações de seus recursos, referentes aos exercícios" 1findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas noBrasil. .' 1
Blumenau, 04 de abril de 2007.

ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES SIS
CRew SC-OO 1059/0-7 I

MauroAdilsonMüller .. Sócio Responsável
Contador CRCW SC-02 L958/0-9

Rua Assunção,43-PontaAguda - CEP 890S0-120-Blllmenau-SC .. C. Postal i 074
Fone (47) 3326-1811-Fax (47) 3322-7725
CNPJ 83.794.92510001-89 - EMail: actus@acrusauditores.com.br

(

2.Nossos exames foram conduzidos deacordo com as normas de auditoriaaplicáveis
no Brasil e compreenderam: (a)"o planejamento dos trabalhos, considerando a

relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles
internos da Entidade; (b) a constatação, com, base em testes, das evidências e dos

registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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para R$ 20,59. Em outro.
estabelecimento, o emagrece
dor natural Fíbrotim 60 cáp
sulas ficou R$ 0,50 ou 2,5% na

semana passada, passando de
. R$ 20,30 para R$ 20,80.

MEDI.CAMENTOS - No
prazo de um ano, o analgésico
infantil Tylenol gotas sofreu
três aumentos em uma far
mácia da cidade. Em 2006,
passou de R$ 9,80 para R$
9,90. No início desse ano,
subiu para R$ 10,30, ficando
R$ 0,50 ou 5% mais caro. Já
o antiinflamatório Cataflan
50mg sofreu reajuste entre 2
e 10% nas drogarias do mu

nicípio desde o mês passado.
O preço do remédio varia de
R$ 14 a R$ 19, em média.

Os reajustes são auto

rizados pela Câmara de Re

gulação do Mercado de Me
dicamentos. Um dos fatores

.

considerados para o aumento

é a inflação medida pelo
IPCA (Índice de Preços ao

Consumidor Ampliado).

� 'Baile Terceira Idade' reúne 450 idosos

ao aumento autorizado pelo
governo. "Esses remédios não

precisam ter o reajuste autori
zado porque não são de uso

contínuo", explicou. Também
acrescenta que esse fator per
mite aos laboratórios aumen

tarem livremente o preço dos
medicamentos naturais.

Um dos fitoterápicos com

maior reajuste é o Bálsamo
Branco 30 mililitros, usado
para o tratamento de dia
rréia, que aumentou cerca de
16% no município. O sócio

gerente de uma drogaria,
Vilmar Sabel, lembra que o

laboratório reajustou o preço
duas vezes em menos de dois
meses. Com isso, o remédio
ficou R$ 1,35 mais caro. "Em

março, o remédio passou de
R$ 8,10 para R$ 9,17. No
início deste mês, subiu para
R$ 9,45", recorda.

Há cerca de um mês, o

preço do calmante Maracu

gina 150 ml subiu R$ 2,04 ou

10%, passando de R$ 18,55

Iene Carvalho, 65, decidiram quarta-feira, 2, pelo telefone
ir ao baile por gostarem de 3372-7562.
dançar e fazer novas ami- JOGOS - Na quinta-feira,
zades. "Dançar faz bem para 3, acontece a abertura da 8ª
a alma e o coração", resumiu edição dos "JOgos da Ter
Marlene. ceira Idade", no Parque Mu-

PROJETO .- O coordena- nicipal de Eventos, a partir
dor do Centro de Convivên- das 14 horas. Os jogos da
cia da Terceira Idade, Caius terceira idade começam no
Ananda Xavier dos Santos, . dia 10 e acontecerão todas
informou que no dia 7 co- as terças e quintas-feiras,
meça um curso de informá- das 8 às I1h30 e das 13 às 17
tica para idosos, com dura- horas. Os idosos podem par-

.

ção de três meses. O projeto ticipar de oito modalidades
"Inclusão da terceira.idade esportivas: canastra, dominó,
na Era- Digital" acontecerá truco, tiro, atletis-mo, vôlei
na EscolaAlbano Kanzler, no adaptado, general, doobocop,
Nova Brasília, às segundas- bocha e bolão. Os jogos
feiras, das 8 às 11 horas e das acontecem até julho e de-
13 às 16 horas. As inscrições vem envolver cerca de 500
podem ser feitas a partir de idosos. (DZ)

!;. .�

� �grupo folclórico Grünes Tal, da Escola João Romário, de Jaraguá do Sul, recebeu ontem, em'i; �lorianóPolis, o Prêmio Construindo a Nação, uma parceria entre o Sesi e o Instituto Cidadania
130rasil.
r a foto, o superintendente do Sesi/SC, Sérgio Gargioni, a gerente do Sesi de Jaraguá do Sul,� oseli Capudi, e a diretora da Escola João Romário, Liane Rienke, com o integrantes do grupo.

ATURAIS: MEDICAMENTOS NÃO TÊM PREÇO CONTROLADO POR NÃO SEREM DE USO CONTíNUO

;0£ .

10

:50
Gm

JO.J

oh

,05

-----ob
Fitoterápicos ficaram mais carqs a partir de março, Quando governo autorizou reajuste de outros medicamentos

Fitoterápicos estão ·15% mais carosno município

1� �ARAGUÁ DO SUL

Cerca de 450 idosos
1� participaram ontem à tarde
'. do primeiro "Baile da Ter
i� ceira Idade" do ano, no

1£ Parque Municipal de Even
'o. tos, A partir deste mês, o

:1' "tuto acontecerá todas as

Xli sextas-feíras, Com animação
ill daBanda da Terceira Idade

>
J: e Leozinho do Acordeon. O
;ji! evento acontece há seis anos

_J)J e tem o objetivo de propor
;Oii cionar o lazer e a confrater
)I nização aos idosos.

Integrantes do grupo de
.,j'terceira idade "Feliz Idade;'

., ,

,j! de Guaramirim, os namo-

sbL ados Sebastião Theodoro
llo! os Santos, 64 anos, e Mar-

IR deve ser entregue até segunda-feira i:':
REGIÃO somente da'Cidade, sede da

agência e de Guaramiriín,
Schroeder, Corupá � Massa
randuba. Além de usar o meio
virtual, o público pode recor
rer aos disquetes, recebidos no
Banco do Brasil e Caixa Eco
nômica ou ao formulário, nas
agências dos Correios.

Ela lembra também que
estes números indicam a

possibilidade de muitos
atrasos. Quem não enviar até
às 20h de segunda-feira corre
o risco de ganharmulta de no
mínimo R$ 165,74 ou acrés
cimo mensal de 1% sobre o

valor do imposto a pagar. Estes
contribuintes continuam

podendo relatar os ganhos ao
fisco através'dos programas
disponíveis no sitewww.recei-

J ; :. ,.
·

ta.fazenda.govbr. f. in�dirn'll ?J
plência é informada ,norr;2
momento do preenchimento. rob

RESTITUiÇÕES A�OB
técnica da Receita explica:jn·

que os primeiros lotes de;í::2B
restituições , normal-mente, ,j ul
começam a ser pagos a partir . c :7

do mês de junho. Quem-vl
entregou a declaração logo no I: f J'

início do prazo' deve ser:";' i

incluído rios grupos iniciais. iGd

ISENTO - Quem nãoJJJO
atingiu rendimentos tribu- 3D

táveis superiores 'a R$
14.99�,32 de�e ficar atento�s:ubdatas de envio da declaraçao .

. iJ£
de Isento. A Receita ainda
não divulgou o prazo, mas, de10qacordo com Carla Nodari o: 'J b
processo ocorre no final do or"
segundo semestre deste ano.

orq

·

ARTUR HENRIQUE CARSTENS

PAULO MÁRIO L. MACHADO

;j !

:I�i BalsamO Branco é um

��� aDS remédios que
Em mais aumentou no

l�� �eríodo de um mês

AI� lANE ZANGHELINI

R� ARAGUÁ DO' SUL'

) Os remédios fitoterápicos
rrl medicamentos cujo prin
\i1 ípio ativo é extraído direta-
1�1' mente das plantas - tiveram

fli: umento de cerca de 15% no

iii,. nlUnicípio desde março. O

if-II eajuste coincidiu com a

)r,;. poca em que o governo fe

;]I� eral autorizou o aumento

i1f� ntre 1 e 3,02% para remé

�Qi! ios que têm faturamento

Ui' quivalente aIS, 7% do
.]'1: ercado - totalizando cerca

',� e 20 mil itens à venda no

ill. aís,
O gerente de uma farmá

.,itia, Alexandre Schiochet,
/1!, Hisse que o reajuste dos fito
,; terápicos não estárelacionado

Termina na segunda-feira,
30, o prazo dado pela Receita
Federal para a entrega da

declaração anual do Imposto
de Re�da de Pessoa Físic�.
Até ontem, mais de 6 milhões
de brasileiros, de um total de
23,5 milhões obrigados a

encaminhar as informações,
ainda não haviam prestado
contas ao "Leão".

Na região, o final de se

mana promete deixar o siste
ma de recebimento bastante
lento. E que conforme infor

mações de Carla Nodari,
. técnica da Receita, pouco
mais de 24 mil pessoas estão
em dia. No total, são espera
das 40mil declarações vindas

Carstens Leiloeiros'
* + 25 anos de sucesso*

LEILÃO / PRAÇA
1 a e 2a Varas db Trabalho de Jaraguá do Sul / SC

Dia: 08/ Maio / 07 W feira), à partir das 13:00 h

,
LOCAl: Rua Mar. Deodoro da Fonseca nO 320/2° andar / Centro Comercial Fail / Jaraguá do Sul/ SC

JTERRENOS: Jaraguá do Sul - 58.000,00m2; 31.975,00m2; 5.366,48m2; 1.163,74m2. Schroeder - 20.270,25m2 (c/
prédio alv. 150 m2 + pay. indo 986 m2) Corupá - 50.000,00in2; Guaramirim -18,587,10m2 (+ galpão ct 3,180m2)APTO: Jaraguá do sul- R. Pres, Epitácio Pessoa - 66.98m2, VEicULOS: FIAT/FIORINO IE ana/mad. 2000; Caminhão
trator SCANIA R113H ana/mod. 96; CHEVROLET GM S10 ana/mad. 2000; YAMAHA/YBR 125K, ancrnod. 2004; " I

Caminhão M.BEN.?f1113, ana/mod. 76; CHEVROLET/CORSA GL, ana/mod. 94; M.BENZ/A 160 ana/mod, 9.9 e outros
bens. I)

·CrIll

Leiloeiros Públicos Oficiais (IIJ
lib
)Í'b

, ;üq

Maiores informações e edital completo no site www.leiloeiro.com.br ou através do e-mail: carstenseneiloeiro.combre (

fone (0**47) 3422 - 8141 rr
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.Publicações Legais
Assembléia Geral Ordinária do Sindicato dos Produtores Rurais de

Massaranduba

o Presidente do Sindicato Rural de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, atendendo

disposições estatutárias, convoca a Diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais de

Massaranduba desta entidade, para participarem da Assembléia Geral Ordinária. A

mesma será realizada no dia quatro de maio de dois mil e sete, às 19hOOmin. A

Assembléia será realizada na sede da ACIAM na Rua 11 de Novembro, Centro, nesta

cidade de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, para deliberar sobre os seguintes
assuntos:

1.Leitura e aprovação da ata da assembléia anterior;
2. Apreciar a prestação de contas e relatório de atividades e aprovação

do orçamento anual de receitas e despesas e plano de trabalho do exercício de

2006.

Massaranduba, 28 de abril de 2007.

InácioOlos
Presidente

Assembléia Geral Extraordinária do Sindicato dos Produtores Rurais de

Massaranduba

o Presidente do Sindicato Rural de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, atendendo
.

disposições estaMárias, convoca os senhores associados desta entidade, para participarem da

Assembléia Geral Extraordinária. Amesma será realizada no dia quatro de maio de dois mil e sete,

às 18hOOmin em primeira convocação ou em segunda convocação as 18h30min com o quorum

estabelecido pelo estatuto da ertidade. A Assembléia será realizada na sede da ACIAM à Rua 11
.

de Novembro, Centro, nesta cidade de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, para deliberar

sobre os seguintes assuntos:'

1 . Leitura e aprovação da ata da assembléia anterior;
2. Autorização para que a CNA pratique todos os atos pertínentes ao lançamento,

cobrança e arrecadação da contribuição Sindical Rural, representando os

interesses deste Sindicato, podendo receber e dar quitação, efetivar a cobrança
extra-judicial, referendando-se os atos praticados nos exercícios anteriores pela
Diretoria desta entidade;

3. Assuntos gerais.
Massaranduba 28 de abril de 2007.

Inácio Dias

Presidente

EOITAL

.

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

tSA MARTA 'MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, toma público pelo presente edital,

IN'
\\

que lUll PIAl, CI RG nO 15/ R-1.134.024-SESP-SC, CPF �
n0248 385 279-34, mdustrráno e sua esposa DORlY PIAl, CI RG nO

2442-599-0-SESP-SC, CPF nO 623153409-00, costureira, 6
brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, I

.
antenor a vigência da lei 6515/77, residentes e domícnados na

a:Rua Ano Bom, nO 650, em eorupa -SC, requereram com base no art
1i18 da lei nO 6 766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,Sltuado '�l"'"

na Rua 94-Pedro Altamír Hoffmann, perímetro urbano de Corupá! II
SC, abaixo caracterrzado, aprovado pela Prefeitura Municipal de �Corupá/SC, conforme Certidão nO 083/2006,expedlda em ':(,
08 12 2006, assínando como responsavel técníco, o arquiteto A \

Franklin de Oliveira, CREA nO 24 869-3, ART nO 2561273-5 O
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de

45,857,16m2, sendo constltuldo de 2 (duas) parcelas e

remanescente .'
O prazo de impugnação porterceiros é de 15(quinze)

dias, contados da data da última publicação do presente edital, e
,

.deverà ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve

este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca,
1683 =cemro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGuA DO SUL, 20 DE ABRIL DE 2007.

A OFICIALA� I.� we "=�\:2?"""'--i

Jaraguá do Sul, 20 de Ablil de 2007.

f

f.Agradecimento
AGRADECIMENTO

,

I
"

Vimos através desse meio de comunicação externar

nossos sinceros agradecimentos à Equipe do

Corpo de Bombeiro; SAMU especialmente Dr.

Jackson; equipe plantonista e UTI do Hospital São
José de Jaraguá do Sul; que tão esmeramente
atenderam Sílvio de Oliveira quando de uma

passagem tão dolorosa.
São pessoas assim eficientes e dedicadas que
nossa sociedade tanto precisa.

Nosso sincero reconhecimento.

Rosane Dutra da Silva de Oliveira e Filhos

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Eleição
Acontece hoje na Escola

Alberto Bauer a eleição da

Associação de Moradores do
Bairro Czemiewicz. Somente
moradores maiores de 16 anos
e com mais de dois meses de
residên�a no bairro podem

,

votar. É preciso levar a carteira
de identidade ou título de
eleitor e um comprovante de
residência. A votação vai das
14 às 15 horas.

Música, na Praça
Amanhã é a p�imeira edição do ano do projeto Música

na Praça. Os shows começam a partir das 19 horas com as

bandas Epi Centro, que inicia a programação e em seguida
Alta Rotação. Desta vez o projeto tem parceria com a

Asmuvi (Associação de Músicos do Vale do Itapocu) e visa

valorizar os artistas locais e os gêneros musicais. Depois
desta primeira edição o projeto será realizado todo o último

domingo de cada mês. No total serão oito show, sempre
com duas bandas por evento. As apresentações são sempre

na Praça Ângelo Piazera.

PIERO RAGAZZI/OCP Alistamento
Encerra na segunda-feira, 30,

o alistamento obrigatório em

Jaraguá do Sul. A guia de
recolhimento deve ser retirada
na Junta Militar (na estação
rodoviária) e o pagamento
efetuado em qualquer agência
dos Correios. Haverá cobrança
de multa para quem se alistar
fora do prazo.

.

Expediente
Na próxima segunda-feira,

30, a Prefeitura de Jaraguá do
Sul terá o expediente suspenso
em alguns setores da ad

ministração pública. Apenas
as necessidades de serviços
das secretarias, autarquias ou
fundações e os serviços essen
ciais, que deverão ter expe- .

di�nte. O prefeito Moacir

Bertoldi informa que esta folga
será diminuída do período de
férias dos servidores. A 15ª

Região Policial informou
também que não terá expe
diente na segunda-feira, já
que o governador decretou
ponto façultativo. O serviço de
plantão nas delegacias das
comarcas funcionará normal
mente.

O CORREIO DO

Formalizaç�o da Askvi
AAskvi (Associação de Skate do Vale do Itapocu),

realiza hoje a formalização da diretoria. O. evento
'acontece na escalaLauro Zi:tnermann, emGuaramirim,
a partir das 9 horas. Conforme o presídente da

efltidade,Josema�/Adilsom Verediana (Niko), a Askvi
f6i criada. em 2000, mas até agora não havia sido
formalízada. A reunião é aberta ao público.

ALMOÇO DIA DAS MÃES

tb Restaurante Gredal (antiga Ret. Dalmar),
estará servindo um delicioso almoço com'
sobremesa para o Dia das Mães,

Faça já sua reserva até o dia 11/05/07 pelo
Fone: 3371-1991.

.Empregos

.Baile
Na segunda-feira, 30, a

partir das 20h30, no pavilhão
do Parque de Exposições
Manoel Perfeito de Aguiar,
acontece o Baile do Traba

lhador, animado pelas bandas
Montreal, do Paraná, e Garo

taço, de Blumenau. E� Pome

rode, a animação é da banda

Eclipse e Cia, a partir das 22h,
cOm entrada franca, no Parque
Municipal de Eventos.

COMUNICADO

O PET CENTER SHOp, está buscando no

Mercado, profissionais formados na área de
Medicina Veterinária, para atuarem em

estabelecimento comercial e Clínica

Veterinária, no centro de Jaraguá do Sul.

Interessados entrar em contato pelo telefone

(47) 3372-0050 ou via
E-mail: petcenter@uol.com.br

Jaraguá do Sul, 20 de abril de 2007;

IMÓVEIS

3055-0070

FARMÁCIA FAMíLIA

CONTRATO
FARMACÊUTICO
TRATAR: 3371-7874
3370-9689.
RUA: 25 DE JULHO, 577
- VILA NOVA

• LOTERIAS

concurso: 1743
02. - 16 - 64 - 69 - 77'

Adiado

A caminhadaecológica deis,
Schroeder, que estava

marcada para hoje, foi
adiada para o dia 12 de
maio. O evento foi
transferido devido às
chuvas dos últimos dias, j�'
que o local é bastante

íngreme. As inscrições
serão mantidas e a próxima
caminhada será no dia 261 �
de maio. Informações pel���
telefone 3374-1191.

Desfile, ��
O primeiro desfile de modao.)
para cães é realizado hOjeJ'�
em Jaraguá do Sul. O ,di
desfile contará com quinzeSJl1
cachorros de raças ;,�,
variadas. O evento ']1,

acontece na Rua Roberto IIi'

Ziemann, 2756, Bairro Ui I

Amizade, dia 28, sábado, 'j
I

das 9 às 11 horas da
manhã. A entrada é

gratuita.

u:

Faleceu ás 02:40h �o dt�)
27/04, o senhor GelsioneL
Adilson Morais com idade
de 38 anos. O velório foi
realizado na Igreja Nossa
Senhora Aparecida e o

sepultamento no cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 09:30h do dia

27/04, o senhor Luiz
Carlos Floriani com idade
de 57 anos. O velório foi
realizado na Capela da
Mortuária da Vila Lenzi e

o sepultamento no

cemitério Municipal da
Vila Lenzi.

.INDICADORES ECONÔMICOS

DÓLAR (EUA) COMPRA

COMERCIAL 2,030

PARALELO 2,10

TURiSMO 1,980

O�6929%
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mostrou satisfeito com o

resultado. "O grupo foimuito
compenetrado na defesa, e

fomos premiados com os gols',
o que acabou nos favore
cendo nesta primeira parti
da. Mas precisamos saber que
demos apenas. um importante
passo rumo ao título".

O camisa 15 Chico espera
as mesmas dificuldades para
.o jogo de hoje. "O time deles
é habilidoso e muito perigoso
com a bola nos pés. Nossa
defesa funcionou bem e

também conseguimos impor
nosso ritmo. Corn a habili
dade de Falcão, conseguimos
fazer. a diferença", comen

tou. "Acredito muito na

nossa equipe e se mantive
rmos a concentração e a pos
tura do primeiro jogo, saímos
com a vitória", emendou.

Leco espera que a Mal
wee não precise fazer o ter

ceiro jogo. ''Além de enfren
tar um time qualificado,
estamos jogando também
contra a altitude. Por isso,
precisamos evitar o desgas
te", afirmou.

•
. AMQADIO

1010

.J.ARAGUÁ·
Iwww.jaraguaam.com.br I

UDO PRONTO: JOGADORES TIVERAM FOLGA ONTEM DEPOIS DA VITÓRIA POR 5X2 NA QUINTA-FEIRA

a I 'i pepois da goleada por 5x2
q �l b primeiro jogo da final, os

�I: �g1dores da Malwee tiveram
if! �a folga ontem em Fusa

i. �sugá, na Colômbia. O se

flil �ndo e decisivo jogo da de
B Gáo do título do Sul-Ameri

ln� �no de Clubes - Liberta
"1, bres, será hoje, às 18h30,
�i �m transmissão da Rádio

a.I]! araguá. Se empatar ou ven

;,; h os jaraguaenses garantem
I', tricampeonato. Já o Inde
I!' lendiente Santa Fé precisaI

I' rnhar para provocar a tercei-
';l' apartida, amanhã, às 13h30.
j : O craque Falcão falou
·f bre as dificuldades enfren
\ t�das no primeiro jogo. "Sa

I 'amos que a equipe iria nos

'Jl11ferecer dificuldades, mas

m; õmos pacientes sem a posse
.1, e bola e aproveitamos bem
, nossas chances de gols",
,I,i 'isse o jogador. O técnico

. .1 �e�ando Ferretti também se

I '!

Malwee acerta os ponteiros
para o jogo decisivo de hoje

j .

J

Malwee, do ala Márcio, tem mais urn desafio hgje n�.�olºmbia na .briga pelo tricampeonato da Taça 'Libertadores
, _' _.:.... /,j.J,J

VOLKSWAGEN
FOX 1.6 PLUS, 2P, C/OPCIONAIS, 04/05, PRETO
FOX 1.6 P,LUS, 2P, AC, OH, 04/04
"GOL 1.6 POWER TOTAL FLEX, 4P, C/OPCIONAIS, 04/04, CINZÁ,
GOL 1.6 POWER TOTAL FLEX, 4P C/OPCIONAIS, 04/04, PRATAS
GOL 1.6 RALLYE, 4P, C/OPCIONAIS, 4P, 04/05, BRANCA
GOL 1.0 CITY, 4p, C/OPCIONAIS, 04/04, BRANCA
GOL 1.0 16V, 4p, C/OPCIONAIS, 04/04, VERMELHO•

GOL 1.0 16V HIGHWAY, 4P, C/OPCIONAIS, 03/03, CINZA
GOL 1.0 16V PLUS, 4P, C/OPCIONAIS, 03/04, BRANCA
GOL 1.0 16V TRIO,4P, C/OPCIONAIS, 99/00, VERMELHO
GOL 1.0 16V, 4P, C/OPCIONAIS, 98/99, BRANCA-
GOL 1.0 16V, 2P, BÁSICO, 98/99, BRANCA
GOL 1.0 SPECIAL, 2P, C/OPCIONAIS, 03/04, CINZA

.
GOL 1.0 SPECIAL, 2P, BÁSICO, 02/03, BRANCA
GOL 1.0 SPECIAL, 2P, BÁSICO, 00/00, AZUL
GOL MI, 2P, BÁSICO, 98/98, BRANCA
GOLF GT1180CY, 4P, COMPLETO, 02/03, PRATA
GOLF 1.6, 4P, C/OPCIONAIS, 04/04, CINZA
GOLF 1.6, 4p, GNV COMPLETO, 03/03, CINZA
GOLF 1.6, 4Pt ACt 01/01, PRATA
KOMBI FURGÃO, 2P, BÁSICA, 04/05, BRANCA
KOMBI STD, 2P, BÁSICAt 05/05, BRANCA
KOMBI STD, 2P, BÁSICA, 04/05, BRANCA
PARATll.6 CITY TOTAL FLEX, 4Pt COMPLETA, 06/07, PRATA
PARATI1.6 CITY TOTAL FLEX, 4P, COMPLETA, 05/05" BRANCA
PARATI1.0 16Y, 4P, BÁSICO, 99/99, VERMELHO
PARATll.0 16Y, 2P, C/OPCIONAIS, 97/98, CINZA
PASSATt 2P, COMPLETO, 01/02, AZUL

'

SAVEIRO 1.8, 2P, 01/01, PRATA
SAVEIRO 1.6, 2P, 03/03, BRANCA
SAVEIRO 1.6 CL, 2Pr99/00, VERMELHA

,)

FORD
COURIER 1.6L, 2P, 01/01,BRANCA
FIESTA 1;tí} SEDAN, 4P, C/OPCIONAIS, 04/05, PRATA
KA, 2P, BÁSICO, 98/98, PRATA'

FIAT
STllO 2.4 ABRATH, 4P, COMPLETO, 03/03, BRNCO
SIENA FIRE, 4P, C/OPCIONAIS, 04/05, BRANCO
SIENA ELX, 4P, C/OPCIONAIS, 04/05,BRANCO
PALIO FIRE, 4P, GNV C/OPCIONAIS, 03/04, AZUL
PALIO EX, 2P, C/OPCIONAIS, 00/00, CINZA
PALIO EL 1.5, 2P, C/OPCIONAIS, 97/97, VERDE
UNO ELETRONIC, 2P, C/OPCIONAIS, 93/93, VERDE

GM
ASTRA SEDAN CO, 4P, C/OPCIONAIS, 02/03, PRATA
CORSA HATCH MAXX 1.8, 4P, COMPLetO, 04/05, BRANCO
CORSA SUPER,·C/OPCIONAIS, 99/99, AZUL
CORSA SEDAN, C/OPCIONAIS, 01/01, PRATA
CORSA 1.6 GLS WEGON, COMPLETO, 99/00, PRATA
VECTRA GL,,4p, C/OPCIONAIS, 00/01, VERDE

\
, � Apenas um empate

I •

18: separa os jaraçuaenses
o �o tricampeonato
s �a Libertadores.

I

i
i
i

'� fUSAGASUGÁ
!
I

RENAULT
CUO Rl 1.0, 4P, C/OPCIONAIS, 00/00, BRANCO

OUTROS
PAJERO SP. 4X4 SE, 4P, COMPLETAI 02/03, PRETA '

AUDI A3 AUTOMÁTICO 1.8, C/OPCIONAIS, 01/01, PRATA
AUDI A4 AUTOMÁTICO 2.8, C/OPCIONAIS, 97/97, PRETO
MERCEDES ML 320, C/OPCIONAIS, 99/99, VERMELHA
SSANGYONG MUSSO 2.9 GL 4X4, C/OPCIONAIS, 01/01, PRATA
SSANGYONG REXTON RX 320 3.2 4X4, 02/02, BRANCA

'

SSANGYONG KORANDO 4X4 AUTOM. 2.9, 01/01, VERMELHO
JEEP CHEROKEE LAREDO, C/OPCIONAIS, 98/98, PRATA .

MONTANA OFF ROAD, 03/04, VERMELHA, GASOL., AC., OH.
'

TODOS OS USADOS E SEMI-NOVOS COM GARANTIA DE PROCEDÊNCIA E RANSFERÊNCIA GRÃT S!

Neste Sóbodo aberta das 8:30hs às 15:00hs. Jaraguá do Sul - Rua Bernardo Dornbusch, 800
3274�6000

'Financiamentos de Usados e Semi-novos em até 60 vezes. 'Financiamentos sujeltos a aprovoçõo cadastral.
'TAe de R$ 550,09 não incluso. 'Imagens de cunho meramente ilustrativas. 'Ofertas válidas até 28/04/2007.

Caraguá
Sua Concessionária do Coração

"
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IMOVEIS

.3055"·0'070
• COMPRA • VENDE

• ALUGA • ADMINISTRA

o 1 Suíte c/ closet e
Banheira hidromassagem

O 2 Quartos
1 BWC social
• Área de festas interna
• Cozinha
O Sala c/ 2 ambientes

LANÇAMENTO

RESIDENCIAL JULIANA
O EDIFfcIO: � APARTAMENTO TIPO 1 : APARTAMENTO TIPO 2:

.. 4 Pavimentos li 1 Suíte + 2 quartos o 1 Suíte + 1 quarto
o 23 Apartamentos ... Sola c/ 2 ambientes 1.1 Sala de estar

<J Salão de festas c/ .Bwc social O Bwc social

churrcsqueiro .. Cozinha " Cozinha

II Portão e Porteiro • Sacada cl � Sacada c/

Eletrônica churrasqueira churrasqueira
It Ótima localização " lavanderia .. lavanderia

"Garagem oGaragem

o Lavabo
O 2 vagas de garagem
O Depósito
O Excelente localização
O Terreno deesquina

COI\ISULTE-NOSI

rEáificio Santa Catarina

i:ilí/liJ)IlJI/Jli�_"'�'iIiIlli�l�
.

reáiftcio
4 Pavimentos

16}lpartamentos
sa.íão tie 'Festas c/Churrasqueira

P{a.ygrouná
Portão e Porteiro (Eletrônico

Ótima. Locaiizaçâo

Condl'ç6es q:acili"t atÜlS!

'I

(Entrega:
Ju{/io /2008Jlpartamento

RES. LAYNE FERNANDA
ENTRADA + SALDO PARCElADA EM ATfSÕ MESES

O EDIFíCIO:
·.4 Pavimentos
� 13 Apartamentos
O Portão e Porteiro Eletrônico
-O Salão de festas c/
churrasqueira

O Playground

o APARTAMENTO:
O 1 Suíte + 2 quartos
I) Sala de estar e jantar
• Bwc social
O Cozinha
O Sacada c/ churrasqueira
• Lavanderia
" Garagem

l Suite + 2 (j)onnitónos

Safa de 'Estar e [antar
<Banheiro Sociai

Cozinfia
Sacada c/Churrasqueira

Lavanderia

,< o/aga de garagem
�""I/!!!I/fIIl!I{!I/IIIIIII/f!/I�llflf!ff!f!If!/f!II(I!IIIII'!,IfIII."I!/IWI/.IflIIf!I!"If!f1!.I{IfII�llmlll'f/lf!'lllf!llllfl'�h�

Entrada + SaUo
Parcelado em

até 50 :Meses!

EDIFíCIO
ESPLENDOR

O APARTAMENTO:
I') 1 Suíte + 2 quartos
I') Sala c/ 2 ambientes
O Bwc social

O 4 Pavimentos
., 16 Apartamentos
I') Portão e Porteiro Eletrônico
O Ótima localização

OCozinha
O Sacada c/ churrasqueira
O Lavanderia
.Garagem

ESTÁGIO ATUAL DA OBRA

ED. WALTER BARTEL
o EDIFíCIO:
O 4 Pavimentos

O 16 Apartamentos
O Portão e Porteiro
Eletrônico

O Ótima locclizoçõo:
Rua Reinaldo Bartel -

Baependi (atrás
da Caraguá)

o APARTAMENTO:
O 1 Suíte + 2 quartos
O Sala c/ 2 ambientes
OBwc social
OCozinha
O Sacada c/
churrasqueira
• Lavanderia
OGaragem
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TONY BLAIR DEVE "DEIXA� ,O
GOVERNO DA GRÃ-'BR,�JANHA'
EM 1 DE MAIO "�"

CÂMARA ANALISA PROJETO
QUE AUTORIZA DESTINA ,

'TERRAS PARA REFORMA AGRÁRIA ®

.

,"
,

'I

que conseguiram o primeiro
emprego na área industrial
eram jovens, do sexo mas,

culino e recebiam entre um

e 1,5 saláriomínimo pormês.
A pesquisa apontou ainda

que os trabalhadores sem

experiência, mas com o

ensino médio completo,
conseguiram 27% das ofertas
de emprego. O estudo do
Senai mostra que apenas
9,3% dos admitidos no

primeiro emprego tinham
apenas a quarta série do
ensino fundamental. Já os

com experiência admitidos,
cercade 79,6%, são mais
velhos e têm menos esco

laridade; Quase 4'0% dos

Vestido vermelho estampado
De R$ 70,00 por R$ 30,00 à vista
Calça cigarete

'

De R$ 20,00 por R$10,00 à vista.

.. Na CatWalk
Av, Mal Deodoro da Fonseca, 739 SI 4
(em frente ao Cal. Bom Jesus)
Fone: 3275-6845

Bermuda tactel masculina
à partir de R$ 22,50,
Blusas femininas
por apenas R$12,00..

• Na Moda Mulher e Moda Homem
Rua Walter Marquardt, 1060 (em
frente prefeitura)
Fone 3273 2127

.

TENDÊNCIA: EXISTEM SEGMENTOS INDUSTRIAIS NO BRASIL QUE DÃO PREFERÊNCIA AOS TRABALHADORES NOVATe

Os trabalhadores que
conseguiram o primeiro
emprego eram jovens,
do sexo masculino e

recebiam entre um

e 1,5 salário mínimo

BRASíLIA

Pesquisa divulgada nesta
quinta-feira pelo Senai
(Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial)
mostra que amaior parte das

contratações na indústria
brasileira é de trabalhadores
cam experiência anterior,
83,6% do total, no ano de
2005'. E que a maioria dos

"-I

I

Indústria prefere profissionais com experiência
contratados com expe
riência anterior não tinham
9 ensino médio completo,
mas sua remuneração era

maior do que a oferecida aos

novatos.

A pesquisa foi coar,
denada pelo professor da
UFRJ, João Saboia. Ele
destaca que as empresas
preferem contratar quem tem

mais experiência, e isso
acontece em todo o mundo.
Mas, apesar dessa tendência,
existem segmentos indus,
triais no Brasil, como o mo,

biliário, têxtil, vestuário e

calçados, que dão prefe
rência aos trabalhadores
r{'�atos. (Agência Brasil) O professor de economia Joã6'?âlmfá;éfã UFRrdívulga a pésquisa "Caracte-rizaçãn das Admissões na I�dústf

"

Lindos modelos-de
sandálias Via Marte por
R$ 49,90.

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

Calça Tltu s de R$ 180,00 por R$ 144,00 à vista
Blusa Elegance de R$ 120,00 por R$ 94,00 à vista
Grande variedade de anéis! Venha conferir!

nrlijl,�illDijllllll 'll..raOOI.��m 11�.íifll'.

.,
.

Saldos de Verão &
achados de Inverno

./

,

o friozinho finalml.'ntl.' coml.'çou a dar os priml.'iros
sinais dI.' vida, I.' com I.'ll.', vl.'m uma varil.'dadl.' dI.'

,

roupas para ml.'ia I.'�tação. ,Ao ml.'sm,o tl.'mpo os
, saldos dI.' vl.'rão fazl.'m SUCI.'SSO pl.'los ótimos
prl.'ços .

Confira o quI.' sl.'ll.'cionamos nl.'sta I.'dição. Jóias I.'

calçados tambPm I.'stão na noSsa lista. ,

• Na 'Belle Bijoux By Mizaki
Bijuterias, acessórios e roupas tamanho 44 a ,58 '

Av. Mal. Deodoro, 739 - Fone 3275-2803
Conjunto feminino Liliputi.
Conjunto rnaseuâno Puti.
Confira a nova coleção inferno,
seus filhos vão adorar!

• Na Sapo Cururu
Ruá Barão do'Rio Branco, 411
Fone 3370 2179

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



28.1 FIM-DE-SEMANA, 28/29 de 'abril de 2007 PUBLICIDADE O CORREIO DO POV01t!
,

________________________________

U_N_I_Ã_O_S_A_ÚD__E_S_I_C_�_�_D_A_. �----
�__�!q

8ALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS) a chance de êxito é considerada como provável, motivo pelo qual não houve I

provisionamento contábil, 9.3 Existem outras açõesjudiciais, tanto no pólo ativo L
quanto no pólo passivo, todas acompanhadas pela sua assessoria jurídica, cujos '

processos se encontram tramitando sem valores definidos, e com risco de perda
consideradoremoto, I

10. PATRlMÔNlO LiQUIDO: Composição do capital social: O capital social ['
totalmente subscrito e integralizado é representado por 10.000 (dez mil) quotas no I
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. O adiantamento para futuro aumento de I

capitalserásubscritoe integralizadoemreuniãodossócios. r
11. GARANTIAS FINANCEIRAS - RESOLUÇÃO ANS-RDC N" 771�001: ii
Através da ROC 77, de 17 dejulho de 2001, aANS - Agência Nacional de Saúde

Suplementar instituiu critérios para a constituição de GARANTIAS

FINANCEIRAS, a serem observadas pelas Operadoras de Planos de Assistência à
Saúde:

DEMONSTRAÇÃODAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LíQUIDO PARA OS EXERCícIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO 2006 2005

CIRCULANTE

Disponível
Realizável

Àplicações Financeiras
Créditos de Operações com Planos de

.

Assistência à Saúde
Outros Valores e Bens

3.154.313
579.714

2.574.599
1.489.564

1.668.078
72.156

1.595.922
865.156

273.241

811.794

227.500

503.266

NÃOCIRCULANTE
REALIZÁVELA LONGO PRAZO

Depósitos Judiciais
Outros Créditos a Receber

1.365.483
324.632

1.040.851

1.344.584
277.859

1.066.725

PERMANENTE
Imobilizado

60.701
60.701

68.041
68.041

TOTAL DOATIVO 4.580.497 3.080.703

comercial@ocorreiodopovo.com.br

PASSIVO E PATRIMÔNIO LiQUIDO , 2006 2005

CAPITAL SOCIALDESCRIÇÃO DASMUTAÇÕES

Saldos em 31 de dezembro de 2004 10.000

Lucro liquido do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2005 10.000

Lucro liquido do exercícío
Saldos em 31 de dezembro de 2006 10:000

'" NOTAS EXPLICÁTIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DEDEZEMBRO DE 2006 E 2005 (EM REAIS)
•.

l� CONTEXTO OPERACIONAL: É uma Sociedade Simples por quotas de �
responsabilidade limitada, sem finalidade lucrativa, constituidaem21 dedezembro de Antecipações de produção:
1998, com inicio de atividades operacionais em dezembro de 1999. Oobjetivo social é Hosp. e Maternidade Jaraguá
'ii operacionalização de Planos Privados deAssistência

à Saúde individuals, familiares Hosp, e Maternidade São José

'�.coletivos, através de meios de execução próprios ou mediante contratação e/ou IRPJDiferido

credenciamento de terceiros, legalmente habilitados e de reembolsos de despesas CSLL Diferido

médicos hospitalares eambulatoriais feitas a seusbeneficiários.

;�. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Foram
,.

$labQradas de acordo com as normas contábeis emanadas da legislação societária

'Drasileira, observando a regulamentaçãodaAgênciaNacionai de Saúde Suplementar
'��NS, que padronizou um plano de contas padrão para as Operadoras de Planos de

��ssiStência àSaúde, através daRDC 38/2000, com alterações dadas pelasResoluções
��ormativas RN - 03/2002 e 2712003, e não requerem o reconhecimento dos efeitos

i�flacíonários, excluídos pela Lei W 9.249/95 a partir de IOde janeiro de 1996. A
.

i;Entidade encontra-se cadastrada naAgência Nacional de Saúde Suplementar - ANS,
como operadora dePlanos deAssistência à Saúde sob onúmero 31.460-9.

r). PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS E FISCAIS ADOTADOS: A

_Entidade observa o Princípio Contábil da Competência para o registro de suas

transações, exceto quanto aos Eventos Indenizáveis, que são reconhecidos

contabilmente has datas das apresentações das contas médicas e hospitalares. Além

",disso. são levados em consideração os seguintes aspectos: a) Apresentaçio das

��Contas - O balanço patrimonial e a demonstração de resultados estão sendo Conta

:.:,apresentados de acordo com o modelo de publicação padrão para Operadoras de

::Pianos de Assistência à Saúde (médio porte) instituído pela ANS - Resolução RN

27/2003.Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores à 365 dias,
estão classificados como circulante; b) Critérios de avaliação dos ativos: bl <�

Direito de Uso

Aplicações - Tftulos de renda flxa - Estão registradas ao custo, acrescidas dos De Telefone

rendimentos auferidos até a data de encerramento do balanço. b2 - Créditos de
operaçlles eClm planosdeassistência à saúde - Os "valores a receberdecontratantes"

são registrados e mantidos pelo valor nominal dos títulos representatives desses

créditos, em contrapartida às contas de resultado "contraprestações efetivas deplanes
de assistência à saúde". A provisão para devedores duvidosos é constituída em

montante suficiente para fazer face às eventuais perd,as na realizaçãodesses créditos.
b3 - Imobilizado - As contas de ativo permanente estão registradas an custo de Móveis e

aquisição, subtraindo-se a depreciação acumulada, que é computada pelo método Utensílios

linear em função da vida útil econômica e estimada. cujas taxas estão divulgadas na Equip. de Inf.

notaexplicativano7.· Direito de Uso

4. OUTROS VALORES E BENS DE CURTO PRAW: Em 31 de dezembro, os De Telefone

saldosde outros valores ebens de curtoprazo,compõem-se dos seguintes créditos: Total

Antecipações de produção:
Hosp, e Maternidade Jaraguá
Hosp, e Matemidade São José

IRPJ a recuperar
CSLL a recuperar
PIS a recuperar
COFiNS a recuperar
ISS a recuperar

Cheques a depositar
Cheques devolvidos a cobrar

Adiantamentos de Salários, Férias e Outros

316.000
216.000
198.564
25.912

6.525

18.613

12.295
7.205
2.031
8.649

811.794

166.000
166.000
99.280
'16.982
3.707
14.672

12.547
8.087
537

15.454

503.266

5.DEPÓSITOS JUDICIAISEOBRIGAÇÕESTRffiUTÁRlASSUB-JUDICE:

Na data das demonstrações contábeis, a Entidade apresenta os seguintes depósitos
judiciais registradosno ativo realizável a longo prazo e os seguintes passivos de

obrigações tributárias sub-judice registrados no passivo exigível à longo prazo,

respectivamente, como segue:
ATIVO

Depósitos Judiciais
PASSIVO

ObrlgaçGes tributárias
sub-judice

2006 2005

339.512 283.719
. 339.512 283.719

2006
324.632
3i4.632

2005

277.859
277.859

COFINS
TOTAL

Continua pendente de julgamento, o mandado de seg�ança impetrado no ano 2000

através da 2". VaraFederal de Joínville, contra o aumet1fo daalíquota e base de cálculo

daContribuição para o Financiamento da Seguridade Social- COFINS, administrada
pela Secretaria da Receita Federal. Conforme demonstsativo

.

acima, os va leres

devidos estão sendoprovisionadosno passivoe aparteobjurgadado tributoestásendo
depositadaemjuízo.
6. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE LONGO PRAW: Em 31 de

dezembro, os saldos de outros créditos a receber de longo prazo, compõem-se dos

seguintes créditos:

PROVISÕES TÉCNICAS
Provisões de Risco
Provisões de Operação

1.207.769 701.341
1.072.919 620.431
134.850 80.910

.�
ProvisiodeOperaçio-A Entidade constituiu provisão de operação novalorde

R$ 134.850 (200S - RS 80.910), o qual compreendeo limite estabelecldopelaANS. S
Provisio d.eRisco -AEntidadeconstituiuprovisão deriscono valordeR$1.072.919 t"
(200S - R$ 620.431), suficiente para suprir O limitemlnimo estabelecido pelaANS,

"

para esteexercício,
Provido para Eventos Oc:orrido8 e Ni.o-avisados - De acordo com o art. ] I desta

ROC, aEntidadecstádispensadadeconstituirestaprovisão. .

índice de GIro de Operaçio - lGO - Em 31 de dezembro de 2006, a Entidade

'r.apresenta 1GO de 2,34 (2005 de2,82).
12. EVENTOS INDENIZÁVEIS: Em consonância com a RN n" 136 de 31 de

outubro de 2006 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a Entidade
reconhece contabilmente seus eventosnas datas das efetivasapresentações das contas .11
pelos seus prestadores, que é posterior a data da ocorrência. Em 2007, II Entidade i

tomou cíência deEventos (consultas, exames, terapias, internações hospitalares, etc.)
tJ

utilizados porseus beneficiários noexercício de 2006, nomontante deRS 1.627.941 �
(em2oo5,R$1.292.566). �
13. COBERTURADE SEGUROS: A política de seguros obedece às orientações I

técnicas de especialistas e de conformidade com o grau de risco envolvido, sendo �
consideradaadequada para cobrir eventuaisperdas, em caro de sinistro.

. :
t

.

Sociedade Divina Providênda

Hospital e Maternidade São José

Sócio
ARI.LEANDRO GONÇALVES

Admínistrador

Jaraguá do Sul (sq, 04 deabril de 2007.

Comunidade EVllngéllça Luterana
de Jaraguá do Sul

. Hospital e Maternidade Jaraguá
Sócio

ALIDOR LUEDERS
Presídente

ILÁRIO BRUCH
Contador CRCSC 6.984/0-4

41.802

2006

ORIGENS
DAS OPERAÇÕES SOCIAIS

Lucro Liquido do Exercício

( + ) Depreciações
( � ) Lucro LiquidoAjustado

106.079
16.798

122.877

CIRCULANTE

Eventos a Liquidar
Débitos de f)perações de Assistência à Saúde
Débitos Diversos .

2.707.108 1.875.614
1.401.666 1.465.693

110.625. 90.461
1.194.8]7 319.460

Saldo

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PARA OS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DE TERCEIROS

Obrigações Tributárias Sub-judice - Cofins

Provisões Técnicas de Operações de
Assistência à Saúde
Transferências do Realizável

a Longo Prazo para o Circulante

55.793

506.428

49.062

�Sil
l
,

93.393
16.062 ,

109.455 Y
)

323.521

474.778

I

998.599 I
10.065
41.644
25.627

;

1.075.935

(601.157) I
1.668.078
1.940.601
(272.523)

i
1.875.614
1.546.980
328.634

(601.157) i
DEMONSTRAÇÃODO RESULTADO DOS EXERCi.CIOS FINDOS EM

31 DE DEZEMBRO ,(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVASDE

OPERAÇÕES DEASSISTÊNCIAÀ SAÚDE

Total das origens 734.160

NÃO CIRCULANTE
EXiGiVELA LONGO PRAZO

Obrigações Tributárias Sub-judice
339.512 283.719
339.512 283.719

APLICAÇÕES
Antecipação de produção à Hospitais
lmpostos e contribuições diferidos -IRPJ/CSL
Depósito judiciais - Cofins
Imobilizado

23.188
46.773
9.458

PATRlMÔNlO LíQUIDO
Capital Social
Adiantamento para futuro aumento de capital
LucrosAcumulados

326.108
10.000

50.000
266.108

220.029
10.000
50.000
16.!).029

Total das Ilpllcações 79.419

TOTAL DO PASSIVO 4.580.497 3.080.703

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL

CIRCULANTE LIQUIDO
VARIAÇÃO DO CAPITAL
CIRCULANTE LÍQUIDO
Ativo Circulante
No final do exercício
No início do exercício

3.154.313

1.6�8.078
1.486.235

I ADTO,P/AUM.
DE CAPITAL

LUCROS
ACUMULADOS

TOTALDO
PATRIMÓNIO LiQUIDO

Passl.vo Circulante
No final do exercício
No inicio do exercício

2.707.108
1.875.614
831.494

_._------

AUMENTO (DIMINUIÇÃO)DO
CAPITAL CIRCULANTE LiQUIDO (654.741)

50.000 66.636 126.636

Contraprestações Emitidas Líquidas
Variação das Provisões Técnicas
Eventos Indenizáveis Líquidos

23.023.556 - 20.611.924
(506-428) (323.521)

(19.137.420) (17.591.916)

RESULTADO OPERACIONAL BÁSICO
Despesas de Comercialização
Outras Receitas (Despesas) Operacionais

3.379.708

(930.180)
(117.995)

RESULTADO OPERACIONAL

Receitas Financeiras

Despesas Financeiras
Despesas Administrativas

2.331.533
235.711

(129.199)
(2.291.673)

50.000

93.393
160.029

93.393

220.029

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
E PARTICIPAÇÕES
Imposto de Renda

Contribuíção Social

LUCRO LÍQUIDO

146.372

(25.611)
(14.682)

106.079

so.ooo

106.079
266.108

106.079
326.108

553.273 574.327

424.272
42.579

25.547
1.066.725

.

396.264
57.071
34.243

1.040.851

Antecipações de Produção - refere-se a antecípações de produção efetuadas aos

Hospitais São José e Jaraguá no montante de R$ 949.537 (2005 - R$ 998.599), e

posterior parcelamento a ser descontado mensalmente da produção dos mesmos,

conforme atas assinadas entre as partes, com desconto final previsto para o mês de

fevereiro de 2009.

IRPJ e CSLL diferidos - refere-se a adições temporárias referente ao COFINS. que
está comaexigibilidadesuspensa.
7.PERMATENTE:

IMOBILIZADO: a - Demonstrati.vo de custos de aquisição, depreciação
acumulada evalor liquido.

Taxa de

Depredação
__E_m_%_o_a_nu_a_I__C'-u....s_to Depreciação Liquido Liquido

2006 2005

Móveise

Utensílios

Equi� de Inf.
10% 65.135

114.050
(33.463) 31.672

(89.521)' 24.529
31.939
31.60220%

4.500

183.685

4.500 4.500

(122.984) 60.701 68.041

b - Recon.eillação do valor contábH no inicio e no tim do exercicio

encerradoem 31 dedezembrode2006.

Saldo Baixas

Inldal Adições Lfquldas Dépreclaçlles

31.939

31.602

Final

31.672
24.529

4.800

4.658
(5.067)
(1l.731)

I

4.500 4.500

(16.798) 60.701

8.DÉBITOSDIVERSOS: Em 31 dedezembroos saldosde débitos diversos de curto

prazo,compõem-sedos seguintesvalores:
_ _..::;2=00;.;:;6 2005

Fornecedores
Salários a pagar
Provisão de férias

INSS a recolher

FGTS a recolher

Connibuições sociais a recolher

ISS a recolher
IRPJ a recolher

CSLL a recolher

PIS a recolher
COFINS a recolher
IRRF a recolher

Aluguéis e outros valores a pagar
Antecipações recebidas

114.512
14.165
47.126
25.681
4.592
28-207
58.332
162.5.68

-

67.370
15.006
56.600
16.754
2.419

581.485
1.194.817

4.682
15.240

40.649

23.544

3.813

34.667
57.295
38.604

23.162

5.898

18.923

20.693

2.319
29.971
319.4(j0

9. CONTINGtNCIAS: 9.1 Aoperadora possui débitos vencidos de ressarcimentos
ao SUS, junto aANS - AgênciaNacional de SaúdeSuplementar, nomontanteoriginal
de R$ 364.000. A operadora, no entanto, é associada da ABRAMGE - Associação
Brasileira de Medicina de Grupo, a qual representando todos seus associados,
ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade desta exigência (prevista no
artigo 32, da lei 9.656/98),juntamente ao SupremoTribunalFederal, estando amesma
em fase de julgamento, tendo comoobjetivo o reconhecimento de que tais valores são
indevidos,cujo riscodeperdaéconsiderado comopossível,razãopelo qualnãohouve
provisionamento contábil. 9.2 Por outro lado, em 2005 a operadora entrou corri um
procedimento administrative contra aAdministração Pública de Jaraguá do Sul, que
tem a finalidade de discutir a legalidade da cobrança de ISS -Imposto sobre Serviço,
nos últimos cinco anos. O referido processo busca o ressarcimento dos valores

recolhidos a título de ISS pela operadora e que esta entende indevidos por dois

motivos, sendo o primeiro relativo à própria incidência deste tributo sobre a atividade
exercida pelamesma e, segundo, pela irregularidade da base de calculo. Omontante

pretendidopeloUniãoSaúde a este títuloédeR$ 297.000, e que, segundoo advogado,

2.696.487 .

(954.830)
52.915

1.794.63Z
166.645
(41.811)

(1.791.481)

127.985
(21.620)
(12.972)
93.393

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PROPOSTA: TERRENOS DE BANCOS PODEM IR PARA A REFORMA AGRÁRIA'.

Projeto está em análise
na Câmara Federal
�As terras são aquelas
em poder dos bancos

. federais oficiais para
execução de dívidas

BRASíUA

A Câmara analisa o

projeto de Lei 76/07, de au

toria" do deputado Miro Tei
xeira (PDT-RJ), que autoriza

aUnião a destinar à reforma
agrária imóveis rurais que
;ntegrem ou venham a inté

�rar, a qualquer titulo, o

.atrimônio.de bancos fede
rais oficiais - na maioria dos
casos em razão da execução
de dívidas ou de acordos

.; írmados com devedores.
O banco será ressarcido

pelo Tesouro depois da ava

liação do preço do imóvel,
sendo que o processo de ava-
'liação não impede a utili
zação imediata do imóvel.
'Segundo o deputado, o

obj.eJiYiP é permitir, o assen

tamento de famílias de

DIVULGAÇÃO

Miro Teixeira lembra que projeto tramita em caráter concíusivo
agricultores em grandes
áreas de que os bancos têm
ou venham a dispor. Afirma
que a situação de inadim
plência gerieralizada na

agricultura tem abarrotado.
os bancos oficiais de imóveis
hipotecados, que atual
mente são leiloados, geral
mente com prejuízo ao erário.

REQUESITOS .,- Para
que os imóveis sejam utiliza
dos na ref9rm.>a.ªg);�l;'i�,r,eles ..

deverão obedecer aos se-

.

t: .PELO
o primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair. poderá }

anunciar sua saída do poder no dia 10 de .nalo, antes das J

eleições municipais na Inglaterra e autônomas na Escóca'
e Gales, para reduzir os danos de uma esperada dé'rro.ta;
eleitoral dos trabalhistas, afirmou ontem o The Daily.",
Telegraph. )

Segundo o jornal, o anúncio pode coincidir com o décrno,
aniversário da chegada do Partido T-rabalhista ao poder�' f'

Vários assessores de Blair pediram que ele faça' ai
declaração antes das eleições de 3 de' maio. A notícia)
poderia diminuir o impacto dos resultados eleitorais»
acrescenta o jornal. ' í

Muitos comentaristas opinaram semanas atrás' cue Blairr
poderia esperar a restauração da autonomia na Irlanda do

INorte, ,dia 8 d� �aio, p�ra �om�nicar sua retirada. -""""1Apos o anuncio. Blair deixara o Governo num prazo de Iseis semanas, depois de eleito o novo líder do partid0-1Tr��alhista, que, automaticamente, se tornará primeiro�.(J. I
ministro. ',-- I

Uma pesquisa da empresa YouGov,.publtc.adapelo :'D.aily,,ª
Telegraph", diz que o apoio aos trabalhistas é de 32%, contra,:l
37% dos conservadores. .'

'.
".' o

'. : •
.':�

Blair pode
anunciar.
saída e�
1° de maio

Trabalhistas têm
a maior rejeição
dos últimos anos

COLISÃO DE TRENS Uma colisão entre dois trens na quinta-feira
no oeste da Bélgica feriu ao merios 51 pessoas - três delas com
gravidade - informaram autoridades ontem. O episódio prejudicou a

circulação dos trens, causando suspensão dos serviços na região.

guintes requisrtos: . pelo,
menos' 80% da área devem
ser passíveis de aprovei
tamento com agricultura;
pelo menos 80% do valor
sejam atribuídos à terra nua

(sem benfeitoria); o preço por
unidade de' área e por tipo

,

de benfeitoria seja inferior ao
teto fixado pela autoridade ACIDENTE AEREO Um helicóptero militar russo caiu ontem, nacompetente, de acordo com Tchetchênia, matando 18 pessoas, informaram autoridades citadas
pesquisa de mercado 'pelaagênciady,notrçia?�s$.ociatedPress.Nã9,fiqoucl�rº,s.�ª, "'"re.íJ..4;2:,ª�'h, no" ,l))�,�imO ,g,Çl,iS'i. " 'o, .é;I.ElroJlé1Me,. mod�Ip,Y1he.·f9LderrubadaoY.iGaiu .9€. fO�QlaÂqidenjal ..",,�. :...

meses antes da transferência. .'1'., ,; :".h '; i ' ','
. '" ,. ,,' ', ...C.) ,,;, '

ANTIGUIDADE DE GUERRA Torpedo alemão da Segunda Guerra
Mundial foi encontrado boiando no mar Báltico, perto do balneário
de Heiligendamm. Segundo porta-voz da policia, o torpedo, de 5
metros e 1,5 kg, foi rebocado ontem e detonado de forma
controlada.

HO carregado de..vanll

SEM LIMITE DE '

QUILOMETRAGEM
COM ASSISTÊNCIA .TÉCNltA.

Maior eaaacídaee de carga da Categor.ia� i:J

O menor custo operacional por KM ·rodaao.
• Caminhão urbane liberado para circulação

.

• Carga e descarga sem restrições
'

• Volume de carga útil com ball. 11 rnG
• Cârga útil: 1800Kg

. -Baú e caçamba de'aço (opCíonal)
• Plataforma de oarga 720mm do solo
• Direção Hidráulica'Progressiva
• Faróis de néblina

fI Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PÁGINA DA CRIANÇA .

. Participe do sorteio NICOLODELlI!
Os participantes "Página da criança" terão a oportunidade de

ganhar uma linda roupinha NICOLODELLI! O sorteio é realizado todo'
final de mês. Envie sua fotinho e não perca essa oportunidade!

O gatinho Lucas Morsch completa 6 meses no próximo dia 30.0 opa
Ilfons e a orna Magali estão super orgulhosos com o neto e desejam

muita saúde e felicidades __��Il.:sorriso a gatinha Julia Gabrieia
uza

.

a um brilho na coluna

Em momento de descontração a fofa Sabrina Lopes
Buel10 faz pose e recebe a homenagem pelo seu

aniversário no próximo dia 30 dos pais Irene e

Vanderlei e dos manos Gabriel e Pedro

A gatinha Emilyn aniversariou no último dia 20. Os

pais Cirineu e Lourdes o irmão Alan e'os
padrinhos fazem a homenagem com muito carinho

A gatinha Hellen Cristiny comemora hoje com muita

alegria seus 4 aninhas, A mãe coruja Simone e toda
família mandam os parabéns

/

A fofinha Raissa Migel de Souza cornpletouz aninhas dia 25.
Os avós Valdir e Laurita e os familiares mandam muitos beijos

Parabéns para Nathali Leonita Lipinsky que completou
7 aninhas dia 22. Os pais Moacir e Viviane e a irmã

Andriéle mandam um milhão de beijos

A gatinha Brenda Jungton completou 5 anos dia 17. E

quem manda os parabéns são os pais Gilberto e Tânia,
seu irmão Gustavo e os tios Alex e Tati

I�

Elizabeth Hellen Fontana 22/0
Julia Da Rosa Lino 23/04

Letícia Floriani 24/04 .

� I

ot\t

O Visitante Ilustre
Você é sempre assim tão

sossegado e Quieto,
Pedrinho? - Perguntou aquele.
ilustre senhor Que estava de :

visita.
-Não senhor, - respondeu o .

garotó - É Que mamãe me dá
dez reais toda vez que eu fie

quieto quando estamos corn
visitas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o ex-BB Alberto
está pensando
em séguir a
carreira de
cantor. Algumas
gravadoras até já
estão
interessadas .

•B7

O CORREIO DO POVO

CD
. I,

____@ [J@@
Uma produção

tipicamente
brasileira

chegou ao cinema

jaraguaense. "Caixa Dois"
estreou ontem no

Shopping Breithaupt e traz
à telona um elenco global
reconhecido pela
qualidade das atuações
feitas em novelas e nos

palcos do País. No posto
de personagem principal
está Fúlvio Stefanini
vivendo o -banqueiro
"milionário Luiz Fernando.

Quando tudo parecia
, dar certo e ele amontoaria
mais R$ 50 milhões na
conta bancária aberta em

Zurique, Suíça, um
imprevisto ocorre. Como o

doleiro acostumado a

descontar e enviar a grana
para fora do Brasil está
hospitalizado, e pior, em
coma, Luiz resolve colocar
a secretária Ângela no

lugar do "laranja". Só que
no me,io da transação,

\

Devolver ou não alguns uma toríunaque não é sua?
'

"Caixa Dois" traz à tona o dilema de um funcionário ê,

. .

demitido que vê milhões de reais depositados por�1
engano na conta bancária'

Romeiro, responsável por
concretizar o plano comete

um erro que muda tudo e

quase mata o banqueiro de

preocupação.
Oempregado

atrapalhado digita o

número da conta de
Angelina, mulher de
Roberto, recém-demitido
do banco de Luiz por causa
de cortes no quadro de
funcioriários. O problema
fica maior ainda porque

, Ângela, a sedutora '

, secretária, é também
namorada do filho do casal

premiado por engano. Sem
trabalho e chateado com a

exclusão, o bancário e a

família vivem um dilema.
devolver ou não a fortuna
indevida?
,"Caixa Dois" está em

cartaz no Cine '2, em
J araguá do Sul, na sessão
das 19h20 e das 21h. O
filme tem 83 minutos de
duração e a direção é de
Bruno Barreto.

/

'."_,

"

•. _���l�
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• PROGRAME-SE '

� CINEMA

Jaraguádo Sul

Cine Shoppínq 1
A família do Futuro

(14h50 - Iodos os dias)
300

' ,

� t \ �_

(16h5Q., 19h1 0, 21,h30 - Todos
os dias)'

. .

Cine 'Shopping 2
Caixa 2 '

(19h20, 21h � Todos os diás) ,

Mestr.e:das Armas

(15h30, 17h20 - Todos os dias)
Cine Shopping 3

.

O Mundo em Duas Voltas

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

.Joiilville

Cine Cidade 1
Deu a Louca em Hollywood
(15h20, 17h1 O-Todos os dias)
300

(19h, 21 h15 - Todos os dias)
Cine Cidade 2
A Estranha Per.feita

(17h10, 1'9h20, 21h30-
SeX/Qua/Qui)

,

(15h!·17htO, 19h2Q, 21 h30 -

Sab/Dom/Seg!Ter)
Cine Mueller 1
Hannibal - A Origem do Mal

(14h, 19h - Todos os dias)
300

(16h45, 21 h30' - Todos os dias)
Cine Mueller 2
As férias de Mr. Bean

(14h15, 19h30, 21 h45 - Todos
os dias)
Hannibal - 'A,Origem do ,Mal .

(17h - Todos os dias)
Cine Mueller 3
A Família do Futuro '

(16h -Todos os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
'

A Família do Futuro
'(13h5ü - Todos os dias)
As Férias De Mr. Bean
(15h50, 1.7h1 0, 19h50, 21 h50 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
As Tartarugas Ninja - O Retorno.

(14h40�.- Todos os dias).
300 \ .'

.

(16h30: 19h, 21 h30 - Todos os

dias), ,.

Cine �e'umarkt 3
A Colheifa do Mal

(14h, tOh -:- Todos os dias)
Um Beijo a Mais

(16h, 18h, 22h - Todos os dias)
Cine Neumarkt 4

Scoop - O Grande Furo

(15h10, 17h10, 19h1 0, 21 h20-
Iodos os dias)
Cine Neumarkt 5
Número 23

(14h20, 16MO, 1'9h20, 21 h40 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 6 .

Pontapara Terabítia

(13h40, � 5h30 - Todos os dias)
Hannibal - A Origem do Mal

(17h20, 19h40, 22h - Todos os

dias)

� SERViÇOS
,"·.'r,

Festa' .

":MÀSSARANDUBA
'Salão Glória
3a Festa da Banana

Hoje e amanhã

Serviço
GUARAMIRIM
E:scola Padre Mathias Maria
Stein, Bairro Caixa D'água
"Comunidade Em Ação"
Hoje, das 08h30 às 12h30

O CORREIO DO pov�1
, ,

�
II ANIVERSÁRIOS

extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

• O DIA DE HOJE

Coletivos: linhas suprimidas voltam
,
No final de abril de 1987, a Viação Canarinho implantava novos horários
nos coletlvos das principais linhas, segundo uma matéria 'do Correio do

Povo, na edição de 18 a 24 de abril daquele ano.

A empresa também provldenclava na época o retorno dos horários
.

suprimidos desde que um mandado judicial havia determinado que se
.

cobrasse a mesma tarifa tento em vista a decretação do Plano Cruzado,
em fevereiro de 1986. Em conseqüência, desde o final de 86, a empresa
passou a operar em prejuízo e a solução foi suprimir alguns horários, que
retornavam ao funcionamento.

A matéria também informava os horários domingueiros das principais
linhas, que funcionavam novamente: Ilha da Figueira - saída do centro às

8h, 10h, 15h, 17h e 18h. Barra do Rio Cerro - saída do centro às 8h, 10h,
14h, 15h, 16h, 18h e 19h1 O. Waldemar Rau - saída do centro às 7h30,
9h, 13h30 e 17h15.

• O CLIC DO LEITOR
.

Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

Com olhar acanhado, mas muito simpático, o pecuenoSbrek, de quatro
meses, posou para o clic do fotógrafo César Junkes.. Ele nasceu com uma

pequena deformidade na pata direita.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Baile '.

A Prefeitura de
Guaramirim promove no

dia 30 de abril, segunda
feira, o Baile do

Trabalhador, às 2Qh30, no
pavilhão do Párque de
Eventos.

, �Cultural .

. .

O programa cultural

Lustiges Pomerode. fará
apresentações hoje, às'19
horas, no CliJbe Esportivo
Cultural, em Pomerode, na
Rua dos Atiradores, na 247
- Centro.

• PREVISÃO DO TEMPO

HOJE DOMINGO Cd SEGUNDAâ TERÇA
MiN: 15° C MiN: 18° C ,;t/�'t MiN: 17" C MiN: 18° C
MÁ)(: 21� c· MÁ)(: 22° C

. MÁ)(: 24° C MÁ)(: 26° C
Chuvoso Chuvoso Sol entre nuvens Sol

Frio permanece em Santa Catarina

A massa de ar frio e seco favorece a

formação de geada na madrugada nas áreas
mais altas do Planalto, Meio-Oeste e Oeste.
Há previsão também de nevoeiros ao

amanhecer em todas as regiões do Estado.
Durante o dia, presença de sol com poucas
nuvens e baixa umidade do ar. Temperatura
baixa ao amanhecer e amena durante o dia.

� Jaraguâ do Sul e Região

� fases da lua

5IT ml
,Oi ao
iü: Jo;
"u[ Du
,ut Ou
161 cal

LORIANÓPÓ�j1 !,!
., 2�' �I

MiN:'17°j MAX: I;, !sl
"

III enl
:ô: �!S
Iii V!n
# 1!la

,lui �u!
5i; In!
II! lim
'ui �Ue
III aVil
£i trail
� I a PI
Ofllad(
;� mà(
u u!

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE

Ensolaradc Parcialmente Nublado
nubtaco

�.
instável Chuvoso Trovoada .

,.,
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IS'1 Marcos exige que Clóvis devolva seu

'; IiIhO. Clóvis manda que ele adivinhe o

� paradeiro dos dois. Ma.rc�s c.hora por
I terperdido seu dom, val à Igreja, reza e

� promete ser um novo homem. Paulita

� �iz a Moreira que Clóvis costumava

'� usar o quarto de hotel de Sabine. As

� 1 crianças escrevem carta de amor a

Glsele e Talnha. Gi&ele se emociona,
I achando que aquelas palavras são de
1 lalnha, que por sua vez, fica vaidoso
1 coma carta de Glsele. Clóvis pressiona

Gabriel, que conta que o incriminou a

i mando de Ruth. Gilberta diz a Ruth que
;. ia vai passar as ações para o seu

or�ome. Selma faz intriga com Sofia.
(ül Abigail se despede de todos e segue a

.Il luz. Clóvis vê a policia e foge pelos
n� lundos com o bebê ..

Q!' Morgana d'iz a Maria que Lance e Arthur

oi po�em ser filhos de Irina. Gui não entra
� no quarto de Lance nem de Arthur na
Q' hora de dormir. Vanessa escreve

nill bilhetes para Lance e Gu! marcando um

� encontro. Fininho fica furioso quando
b' Ta�eu nem se lembra que ficou na boate
o: com sua irmã Gracinha. Morgana dá

� uma bronca em Elizabeth pelo
i seqüestro e diz que Lance não irá

� perdoá-Ia. Vanessa arrasta Arthur ao

0, local do encontro. Lance. e Gui
e� percebem que foi urna cilada de
WI Vanessa. Lance se esconde eGui banca

� a �esentendida. Lance dii: a Tadeu que
'� recisa fingir que está a fim de Leila.

A AnaLuísa pergunta por que Lucas pediu
s� demissão. Paula se oferece para pagar
I a divida que Taís tem com Evaldo.
A Antenor demonstra sua preocupação

OJ com Daniel, para Irritação de Olavo.
M Mateus me[],t!) para, ,CMslo que s��s
i documentos torarn.roubados, Daniel

avisa que conseguiu resgatar todos os
funcionários do grupo. Lucas diz a Ana

J Luisa que ela não é responsável pela
li suadernissão. tucas bate com o carro
i e se machuca. Ana Luisa se aterroriza
i �uando ele diz que ela precisa dirigir.
· Lucas a obriga a enfrentar o medo.
I Antenar passeia de barco com Fabiana.
" Clemente segue Mateus e vê quando ele
I enlra no restaurante. Paula conta para
qals que namorou Daniel e que ele a
Gf largou ao saber a profissão de Amélia.

Isabela diz que todos enlouqueceram e
i pergunta se preferem que ela saia de
; casa para dar espaço para a impostora.

lodos tentam acalmá-Ia, mas Isabela
I sal da sala magoadíssima. Verônica

manda Joaquim se afastar de Georgi
: pra evitar confusão com Tom. Duda
f. debocha de Joaquim, contando que sua
: �bá disse para que ela não fizesse seu

menininho sofrer. Prisclla fica mexida
! ao ver Danilo de papo com Ângela.,

Joaquim diz a babá Edith que perdeu[ DUda de vez por causa dela. Helô diz a
I DUdaque se Drica se atravessar em seu

·

carninho, nunca mais ela irá perdoar
i �ua mãe, que descobriu a menina.
Angela combina com Danilo de irem a

I Angra cos Reis para começar as
· nvestig.áções sobre Drica..

I Itana diz a Miguel que o que aconteceu
entreeles foi muito lindo, que jamais se

esqUecerá, mas como tudo na vida
cnegOu a um fim, acabou ... Miguel sedesespera, lembra que enfrentaram e
venceram tantos obstáculos, que a
relação não pode simplesmente acabar,
�uehá algo fora do lugar e pede que ela

ij
e Conte a verdade. Mortificada, mas
lJiie, Joana diz que tem outro homem,
:ue se entregou a outro cara. Jacson

uV1!a aos comparsas que exige que
aaternJoana com muito respeito, como
la:nrnelra dama, pois, com ela ao seu

m'o, o morro todo vai comer em suas

uaos. E alerta especialmente a Zaqueu
eatrate como a uma madame.

Extra
��FILME
As primeiras crãlcas são

boas, as vendas antecipadas
de ingressos estão fortes e

há uma semana de sua

estréia, "Homem-Aranha 3" é
manchete pelo mundo. No

entanto, o diretor, Sam Riliml,
diz que não pode pensar em
mais filmes sobre o herói.
"Estou exausto e preciso.sair
disso por um tempo", disse
RaimL Um quarto filme está
em desenvolvimento pela IColumbia Pictures, mas ainda I

não ,é certo que Raimi vai
'

dirigir.

extra@ocorreiodopovo.com.br
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��CARREIRA
Parece que Alberto, do
BBB 7, da Globo, está
realmente engajado eni
investir na carreira como

cantor. Segundo sua

assessoria, ele foi
sondado por algumas
gravadoras para lançar
seu primeiro CO. Enquanto
não fecha contrato,
Caubói tem recebido
propostas para desfiles e

campanhas publicitárias.
Ele também tem
reservado tempo para

'

namorar Bruna, seu amor

da casa do BBB.

� � ESCRITORA
Britney Spears decidiu abrir o

jogo. A cantora pretende
escrever um livro sobre as

pessoas que prejudicaram
sua vida. Segundo a revista
"Star", a princesinha do pop
irá atacar o ex-namorado,
Justin Timberlake, e o ex

marido, Kevin Federline. Na
obra, vai sobrar até para a

mãe de Brltney, Lynne
Spears, Ainda de acordo
com a revista, Britney
chegou a avisar aos pais
sobre o livro, que ficaram
arrasados.

.SUDOKU

-;

-,

Mande sua piada para o Extra:
extra@ocorrelodopovo.com.br

A mulher chega toda animada pro marido e faz uma proposta:,
.

- Amorzão, vamos sair pra dançar, namorar, beber e depois dar
uma passadinha lá no motel?
- Combinado, querida. Quem voltar primeiro coloca a chave de
baixo do tapete, tá?

:..... ,_ �

• HORÓSCOPO

O sujeito encontra o colega e desabafa:
- A minha mulher fugiu com o meu melhor amigo.
- Caramba! Quem é o cara? - pergunta o outro, indignado. -

- Também não sei, mas agora ele é o meu melhor amigo!

• DIVIRTA-SE

Proposta de Amor

Melhor amigo

SOBRE O JOGO

É um jogo de lógica
muito simples e

vicíante. O objetivo
é preencher um
quadrado 9x9 com

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

pode repetir
números em cada
quadrado de 3x3.

.. SOlUÇÃO

Libra 23/9 a 22/10
Embora não seja seu costume esquentar a
cabeça, é possível que você se pegue
repensando insistentemente umas questões que
pensava ter resolvido há muito tempo. Observe
se com serenidade, pois seu inconsciente pode.
ter revelações importantíssimas a lhe fazer. No
mundo interior é assim: nunca se sabe quando
surgirão os insights.

SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês, o que mostra exactamente o
objetivo do jogo. O Sudoku existe desde a década de 70, mas começou a ganhar'
popularidade no final de 2004 quando começou a ser publicado diariamente na sessão
de Puzzles do jornal The Times. Entre Abril e Maio de 2005 o puzzle começou a ganhar
um espaço na publicação de outros jornais Britânicos e, poucos meses depois, ganhou
popularidade mundial. Fonte: wikipedia.org

Capricórnio 22/12, a 21/1
Qual o problema em andar um pouquinho mais
devagar, aquariano? Fazendo o mesmo roteiro e

passando pelos mesmos lugares, conversando.

com as mesmas pessoas, você pode ver o que
nunca havia visto. Sua aceleração, não raro, é
acompanhada pela desatenção. Universos
distantes podem ficar próximos num piscar de .

olhos ...

Touro 21/4 a 20/5
Ok, você pode não gostar da idéia de mexer no

que você tem guardado, mas também não faz
sentido continuar acumulando o que só fica
pesando nas suas costas, no coração e sabe-se
lá onde mais. Recicle matéria e energia,
tourinho, invista em si mesmo, agora. Ou será
que vai deixar para completar o serviço na

próxima encarnação?!

Leão 22/7 a 22/8
E então, rei Leão, é preciso algum
descompasso cardíaco ou outro alarme de seu

corpo físico para avisar que sua alma anda
cansada de fazer tantas Áfricas? Você pode
muito, isso não se discute, mas ninguém vai
muito longe se não tem tempo para sonhar.
Todo mundo tem suas viagens: seu
inconsciente reclama por horas de võo.

Escorpião 23/10 a 21/11
Sem muito planejar, dar espaço para o que quer
acontecer. Talvez você já tenha observado, mas
às vezes as expectativas restringem o tamanho
das coisas. Seja por esperar demais, seja por
subestimar, elas podem nos fechar para o que O·

presente nos apresenta. Sentidos alertas, sinais
abertos pará você: engate a primeira e corra pro
abraço!

Aquário 21/1 a 18/2
Muito que pensar, claro, há que manter as
engrenagens da mente bem azeitadas. A ordem
que você procura, entretanto, não está na
eficiência da lógica: já experimentou olhar nas
entrelinhas da equação? Baixe o volume dos
neurônios e dê uma chance à intuição. Pra variar,
talvez você esteja precisando desconíraíí; brincar,
coisa e tal, tal e coisa ...

Virgem 23/8 a 22/9
Você tem ralado um bocado, não é, amigo Virgo?
Pois é, quando não é assim?! Mas, bem, se
você se envolve com tanta coisa é porque quer.
Algo hay, afinal você não é do tipo que acredita
em acasos ... A não ser que tenha mudado,
assim, de uma hora pra outra. Não esquente os

miolos, tome uma ducha. Você vai resolver tudo,
como sempre.

Sagitário 22/11 a 21/12
Ora, Peixes, não fique pirando, achando que há
alguma coisa errada se não está muito a fim de
nada ou de ninguém. Seu mundo interior, sua.
vida privada e sua intimidade o estão
absorvendo muito, exigindo sua presença e

atenção. Há coisas dentro da gente que são
difíceis de entender... E a razão não tem
absolutamente nada a ver com isso.

Peixes 19/2 a 19/3
Você tem en�rgia às pampas, mas caso ande
meio caidinho, faltando brilho em seu pêlo,
provavelmente fez a mesma coisa de sempre:
gastou suas reservas até as últimas e não parou
para repô-Ias. Assim na terra como no céu, este
é. um momento perfeito para harmonizar suas
forças, para escutar o que pede sua emoção e
coisas assim.

Áries 20/3 a 20/4
Fique tranqüilo, daqui a pouco você chega lá e

além, ariano. Vá em fogo brando, despertando o
sabor. Não tem que ser tudo fervura imediata,
que pode queimar, extinguir e até abreviar o que
poderia ter sido. Já que você gosta de desafios,
descubra novos gostos, aromas, cores e aquele
algo mais que emerge a cada grau que sobe ...

Câncer 21/6 a 21/7
Você nem questionou e logo assinou embaixo,
por que então agora quer parar no meio do
caminho, escapulir por afluentes? Compartilhe
suas dúvidas e ansiedades, caranguejo, mude o
rumo das coisas. Podem não estar entendendo
seus CÓdigos, qual seria a tradução? Certo, seu
elemento é a Água, mas nem toda água é
transparente.

.
,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Com a cabeça cheia de planos, como sempre?
Faça uma reunião com seus pensamentos e
monte uma boa estratégia, ponha os projetos
em prática. Você é uma pessoa ágil e descolada,
é só se coordenar direitinho e não atravessar o
ritmo que encontrará a trilha do sucesso. Olha o

breque! É isso aí, sempre alerta. Respeité as
leis de trânsito.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FESTA DO
CHAMPANHE
Numa parceria entre o Café
com Fuxico e o Café das
Imperadoras de Jaraguá,

.
apoio do Correio do Povo,
Studio FM e Revista Nossa,

, acontece no próximo dia 23
de maio, no Kantan Sushi
Lounge, a primeira Festa do

Champanhe. Só para elas. O
convite, que será um colar
com flor; já está circulando

pela cidade. A renda do
evento será doada para a

ONG Novo Amanhã.

SÃO CHICO
A 19° Festilha, Festa das
Tradições, começou ontem

em São Francisco e vai até dia

primeiro de maio. Hoje
acontecerão vários shows.

LUSTIGES
Começa hoje à nova

temporada do programa
cultural Lustiges Pomerode .

. O primeiro espetáculo de
2007 será às 19 horas, no

paleo do Clube Esportivo
Cultural Pomerode. O

ingresso custa R$ 30,00 e dá
direito a sabore'ar um

delicioso café típico após a

apresentação.

D'LAY
O percussionista jaraguaense
R. Costa, que já está sendo
reconhecido pelo excelente
trabalho, é um dos
animadores da The Ladies
UP, festa que acontece hoje a

noite na D' Lay, em

Blumenau.

NIVER
O meu amigo espirituoso
Ramiro Schmidt, para festejar
seus 50 anos, recebe hoje em

grande estilo, no elegante
hotel Vale das Pedras, amigos
,e familiares.

BIERÔ
Celebra, esse é nome da festa

que acontece na segunda
feira(30), véspera de feriado,
na Bierô, em Joinville. A
banda Kibeleza será, entre

tantas outras, uma das
atrações da noite.

• DICA DE SÁBADO

[------
* Assistir o programa
Moa Gonçalves, ás

,) 18:30 horas, na Rede Tv.

FRASE DO DIA

SOCIAL O CORREIO DO POVO

Por Moa Goncalves
"

C'

A libriana Djéssica Barbosa, de 18 anos, é nossa Bela da Semana

IDADENOVA
É bem neste sábado, com direito a costela de chão preparada por gente que entende do assunto,

que o empresárioValmir Chiodini, o Nego, festeja com toda a pompa que tem direito, seus bem
vividos 45 anos.A festa será naRecreativaMarquardt. \

.. TE CONTEI!

, , 'Não seja soberbo
com os humildes,
nem humilde com

os soberbos" - Vovó já dizia O promouter Ivaldo Sacht, o popular Jota, comemora idade nova hoje,

(47) 3371 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças e Acessórios

Hoje à noite na Choperia Bierbude, no Shopping Breithaupt,
quem comanda a musicalidade são Jease e Natã, de
Joinville .

**

Amanhã, mais conhecido como domingo, acontece no Beira
Rio, o 4° Torneio Principal de Poker.
**.

o belo convite de casamento dos jovens Adriana Conti e
Dirceu Kienen, que acontece dia nove de junho já está '

circulando pela cidade.
.'

**

o meu abraço carinhoso de hoje, cheio de çnergias positivas,
vai para a inteligente e competente estilista Angela Valiera, que
na segunda feira(30), corta o bolo e recebe coro de parabéns.
**

Quem também recebe cumprimentos, na segunda
feira(30) é Suzana Lima. Ela é esposa do meu amigo

. Antonio Roberto Lima, o popular CO. "

**

E hoje rola a 1 a Festa da Tequila na Moinho Dtscoern Jaraguá
.

do Sul. Um evento temático especialmente pre�p'arâdo para
esta festa. Presença.de performes, tequíeíros e sem,dúvida _

muita tequila! Quem anima a noite é a Banda Sw.ingae-Pagode �

de Blumenau, Dj Xalinho, Schuster e Fefeu. Show!

,

O ernpresárío Valmir Chiodini, ao lado da esposa Rosânia Chiodini, troei
idade hoje
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