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ELEiÇÃO

Zeca da Laje
I acompanha
Voigt a Brasília'

, o prefeito de Schroeder,
I'

Felipe Voigt (PP), negou
que o partido esteja
negociando uma possível

'� aliança com PT para as

eleições de 2008. Na

emana passada, Voigt foi a
nrasília para audiência no

Ministério das Cidades

acompanhado do presidente
do PT, José da Cruz, o Zeca

'. (
.

da Laje.•3
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•Ministro do

Esporte cnega
na quinta-feira
.3

CARRETINHA - Vende-se, pi
barco. reformada. Tr: 3373-
6649.
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No Dia.do Trabalhador, o sociólogo Victor
Danich acredita que o desafio é a

distribuição igualitária de renda para que o

trabalhador tenha uma vida digna; Na
opinião dele, a chave para o

desenvolvimento não está apenas na

tecnologia, mas na qualificação do
funcionário.

-

Reivindicação por melhores salários e condições de trabalho une as centrais sindicais, mas ainda é encarada de forma-negativa por parte casocíecade. II

VACINAÇÃO Samuel Lopes é bronze no circuito nacional
PIERO RAGAZZI/OOP

Saúde imuniza

apenas 48% dos

9 mil idosos

Dia de sol, com nevoeiro ai

amanhecer. CONFIRA O MI
. -DO TEMPO li 86

16° 28°
MíNIMA MÁXIMA

A campanha de

vacinação de idosos contra'
a gripe termina na próxima
sexta-feira. A meta da
Secretaria de Saúde de

Jaraguá do Sul é vacinar
75% das nove mil pessoas

.

acima de 60 anos. A

imunização atua por um ano.

No último Sábado, 28,
foi o dia "D" da vacinação
antigripal na região. 4
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• �DITOR'IAL

OPINIAO

Tempo bom
Bastante elogiável a ação

do deputado Odacir Zonta
(PP), que quer um tratamento

tributário "adequado", para as

cooperativas, incluindo a

.mudança de alíquota do
ICMS. O coordenador da
Frente Parlamentar do
Cooperativismo participou do
primeiro encontro oficial de
representantes do sistema

cooperativista brasileiro com o

mihistro da Agricultura,
Reinhold Stephanes. Durante

·

o-lançamento da publicação
"fivolução do Cooperativismo
l1Sh Brasil", na sede da
Q,�ganização das Cooperativas
�L?sileiras (OCB), em Brasília,
o_Jpmistro ouviu as principais
reivindicações do setor, entre

à�'quais a redução das taxas

cft?' juros, especialmente nas

liHhas de crédito do Banco
NaCional de Desenvolvimento
0.G

,

opiniao@ocorreiodopovo.com,br

São 7,4 milhões de membros
diretamente ligados às

cooperativas. Contados os

membros das famílias dos
cooperados, são 30 milhões de
brasileiros ligados ao

cooperativismo. Como ja
dissemos aqui anteriormente,
o sistema cooperativo é "um
País dentro do País" e gera 218
mil empregos diretos.

De sua parte, o ·ministro

Stephanes afirmou que o

agronegócio está passando por
um bom momento e destacou
que há boas perspectivas para
algumas culturas. Voltou a

citar o etanol como a nova

'alavanca' para a agricultura
brasileira. Tirando a euforia
em torno do assunto, ele
acredita que um crescimento
de 10% a 12% (na produção)
é razoável. Ê previsão de tempo
bom no campo.

-rn

· -. ENTRE ASPAS

A OeB representa 4.603
cooperativas que atuam
em 13 atividade.s, desde
o ramo agropecuário até
o eixo urbano"

Econômico e Social (BNDES),
Banco do Brasil e demais
bancos oficiais.

Zonta apóia a solicitação da
OCB para que Stephanes seja
o porta-voz do setor no quese
refere à busca . de um

tratamento tributário "ade
quado", incluindo a mudança
de alíquota do ICMS. A OCB
representa 4.603 cooperativas
que atuam em 13 atividades
distintas, desde o ramo

agropecuário até o eixo urbano.

:lU

., ,
Como exige fidelidade dos parlamentares se não é fiel ao próprio nome do
paríldo" .

_ Ronaldo Raulino (PTB), vereador de Jaraguá do Sul, sobre os recurso feito pelo OEM, ex-PFL, à
.fJjld Justiça para obter de volta as vagas dos deputados que deixaram o partido

'�kleição direta para diretores não merece apro\/âçãd porque o governo defende outras
prioridades no ensino. Acreditamos que isso pode gerar um grupo de professores
desmotivados por perderem a eleição".
P.aulo Bauer, secretário estadual de Educação, sobre uma das reivindicações dos professores estaduais, de
QJ.I� os diretores das escolas sejam escolhidos pela eleição direta.

. )

• PONTO DE VISTA

o desenvolvimento que passa
a margem do Itapocú

Desde 2003, as palavras do
então presidente da ACI]S, Dr.
Paulo Mattos, profeticamente
ecoam em meus ouvidos: "o
desenvolvimento de]araguá do
Sul está estagnado, Algo
precisa ser feito para reverter

este quadro". Bem, vamos
iniciar por alguns números e

argumentos.
O PIB brasileiro em 2006 foi

de 2,6 trilhões de dólares. Em .

2006, o País realizou expor-
·

tações de US$ 13 7,S' bilhões e

importações de US$ 91,4
bilhões. Como resultado de
políticas tomadas ainda nos

anos 1990 e por grande
responsabilidade: a) do corpo
empresarial 'do País, que
investiu em equipamentos e

insumos de produção; b) dos
dirigentes das grandes estatais
brasileiras, que entenderam
que suas empresas deveriam
gerar resultados.

Nos últimos quatro anos,
as exportações mais que
dobraram e as perspectivas

·

para 2007 mantêm-se positi-

vas, com meta de exportações
de US$ 1S2 bilhões (cresci
mento de 11%) e expectativa
de importações de US$ 114
(crescimento de 2S%). Ape
sar da expressiva participação
de commodities na pauta
exportadora (minerais e bens
agrícolas); seria injusto não
verificar que os empresários
brasileiros estão cada vez

mais preparados para desem
penhar um papel de relevo nos

mercados globais.
O setor privado continua

investindo para fazer do'
comércio exterior uma ativi
dade írnportante de sua

estratégia de negócio, ganhan
do compentívídade e gerando
crescimento sólido e susten
tado. Um dos principais
desafios é a valorização de
todas as moedas frente ao dólar.
Segundo o ministro Guido
Mantega, a avaliação do
câmbio é uma questão
imprescindível para o sucesso

econômico.

Mantega ainda defendeu

•Randal Gomes
Coordenador de Relações
Institucionais e do curso de
Comércio Exterior da Fatej.

que o governo deve se

concentrar em apoiar a

indústria da transformação e

alguns setores que sofrem com

a competição externa, como os

têxteis e bens de capital. "Ê
inaceitável que o Brasil seja
mero exportador de matéria

prima. Ê importante garantir
o desenvolvimento de
produtos brasileiros com valor
agregado e o avanço tecno

lógico".
Há vinte anos, os jara

guaenses se referiam a Itajaí,
como 'os peixeiros' ou 'papa.
peixes'. No entanto, a cidade
atualmente brilha na área de
serviços e comércio inter
nacional. Há também vinte
anos, outras cidades cararí
nenses orgulhavam-se de
suas áreas têxteis e atual
mente vivem um notável
declínio econômico. Que
exemplo seguiremos? Será
queJaraguá do Sul- e o Vale
do Itapocu como um todo -

estarão à altura dos desafios
que este novo século abre?
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• DOS BLOGS

Violência é realidade
no lraque há décadas
A violência como cotidiano da
sociedade iraquiana n�o começou
com a invasão americana: ela é
uma realidade desde pelo menos os
anos 80, segundo o escritor
iraquiano Abbas Khider. Em artigo
para o jornal alemão Der
Tagesspiegel, Khider descreve o

processo de militarização da vida
iraquiana: ''A violência diária no

Iraque ( ... ) é parte de um longo
processo que começou com a

Guerra Irã-Iraque. Em 1980, o
governo iraquiano decidiu que a

guerra não deveria ser travada
somente no front, mas também nas

escolas e nas ruas. A militarização
da vida era um princípio basilar do
partido Baath e de seu líder. Assim,
com o passar dos anos, a violência
cavou seu espaço na consciência
da sociedade iraquiana - e no seu

subconscientetambém. Todos os
iraquianos tiveram de aprender a
usar uma arma" .

4J blog.estadao.com.br/blog/guterman

• DO, LEITOR

I!lJtiNASSIF
A independência
dolPEA
Sob otítulo "Temor Ronda o IPEA",'
"O Globo" de domingo fala da

. independência do órgão e do risco
de ser enquadrado por Roberto
Mangabeira Unger. Cita como
exemplo de independência os
estudos do IPEA-RJ sobre a

Previdência. Vamos analisar sob
outra ótica. Há dois IPEAS, o do Rio
cujos estudos procuram analisar a
Previdência exclusivamente sob a

ótica orçamentária. Há um outro

IPEA, em Brasília, que apresenta
uma outra visão, mostrando a

eficácia do INSS e das polfticas
sociais. Só que a grande imprensa
divulga apenas a visão

giambiagiana. Sem divulgação, a
outra visão não existe. Cria-se então
um desequilíbrio no qual prevalece
a visão que a mídia quer que
'prevaleça. Pergunto: nesse modelo,
o IPEA é independente? Ou existe

'

apenas O IPEA que.a míG!ia,qwepque
exista?

4J lulsnassll.bllg.lg.com.br

Trabalho e mercadoria
o 1Q de maio é uma data para

relembrar todas CIs lutas da classe
trabalhadora em busca de
melhores condições de trabalho e

de vida para todos. A data é uma
festa exclusivamente popular e se

destina a preparar o advento da
mais nobre e fecunda das
aspirações humanas: a reabilitação
do proletariado para a exata

distribuição da justiça, cuja
fórmula suprema consiste em dar.
a cada um o que cada um merece.
Daí 'a necessária abolição dos
privilégios derivados quer da
fortuna, quer da "força".

No capitalismo, o trabalho é
transformado em mercadoria, que
é vendidapor quantidade de tempo.
Assim, um contrato de trabalho é
um contrato pelo qual se compra
certa' quantidade de tempo dos
trabalhadores, à disposição da
empresa, em troca de certa quantia
em dinheiro. Não há qualquer
relação entre o valor produzido
durante esta jornada e o valor que é

pago ao trabalhador. Pensando nos
lucros e no crescimento, as empresas
buscam a produtividade, ou seja,
produzir mais com menos

trabalhadores, sem se preocupar se

Qual o impacto do trabalho na

geração da riqueza?
Todas as matérias primas são

totalmente de graça.
Embora pareça absurdo, o custo

de todos os produtos está essencial.
mente relacionado com o trabalho
e O capital, pois a natureza nos

fornece/todos os insumos de que
necessítamos totalmente de graça,

De igualmodo, podemos ter um
custo pelo uso da terra - o capítal
mas a natureza nos fornece gratuita
mente tudo o que a planta necessitá

. para crescer e fru tificar,
.

Uma vez que tudo, incluindo o
ar, a chuva e o sol nos são propor
cionados pela natureza nós não nos
preocupamosem remunerá-la.

A importância do trabalho está
em que omesmo é o responsável por
tomar a geração �a riqueza possível,
pois Q peixe que o mar criou sem

custo, começa a ter valor quando
capturado pelo pescador que poderá
cobrarpelo custo de seu trabalho para
capturâ-lo. Pelomesmo raciocínio, o
agricultor cobra pelo custo de seu

. trabalho que tornou possível
disponibilizar para o consumidor o
fruto da terra ou ainda omadeireiro
cobra pelo trabalho em cortar e

benefícíar amadeira que a natureza

fez crescer.
Apesar de todas as abstrações

construídas pela sociedade, em um

" , i
:3
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Lula mostra simpáti�)
por energia nuclear \ J

,. ,... ;)o embate interno do governo sobre ._,

fornecimento de energia levou o

presidente Lula a pedir estudos a,

respeito.de tecnologia nuclear. Ele' .)
ouviu o seguinte.de técnicosda B

Marinha e do Ministério da. v

Ciência e Iecnologla: a produção ;a
de energia. elétrica a partir de 1
energia nUG!ear émulto mais'

, Ifsegura hoje do que há 2.0 anos,
'

além de ser a úrilca fonte que'
.

q

poderià atender à crescente r,
• "') l

demanda mundial sem aumentar o B

efeito estufa. Issb significa que Lulag
passará a construir usinas ., ;J
rucleares ainda ern seu mandato?'I:1
Dificilmente: O ,presidente pediu 3
mais estudos para que essajorne
de energia sela adotada em. (ôngo

i )

prazo. A gran'de maioria dos',
ambientalístas vê com reserva'·' G

esse tipo de fonte de energia, mas á:r
reatdaee plai1etána 'pêdé' uma .y' ! t
disêussãe mais penderadae liv�e Jb
dGS preoonceitos. " ;: 1

li (.3

'1

, 1
• Sebastião de Souza Alve$

sÓ, )
Coordenador da Micronorte. da CU.T/SCT
esses ,(as)' trabalhadores (as) estão
adoecendo ..

.

,,' ., I

Nós, do movimento sindical,
preocupados com essa mercadoria
chamada trabalho," temos que dar
uni basta à exploração�.;�)J,W p'el�
redução da jornada de trabalho par�
40 horas semanais, sem redução de
salário, � por um trabalho decente,
com políticas públicas e respeito �
classe trabalhadora. Nesta .luta,
precisamos de todos (as). Como dissJ
Ernesto Che Guevara: "Se és capai
de tremer de indignação cada vez
que se comete uma injustiça nq
mundo, então somos companheiros".I

. � " j

• Lourival Karsten .

Administrador

, 1
- raciocínio simplista, temospor umladg
a natureza e seus bens gratuitos e pels
outro o trabalho'que com sua açãó
transforma e dá valor a estes bens.' J

\ Este. raciocínio continua tão
válido hoje como na antigui'd�dei
pois só o trabalho pode agregar valor
a um bem e, 1'\OS locais em que existe
trabalho mais báratb a produção �
mais barata e nos locais em que a

força de trabalho é mais qualíflcada
será poseível agregar rt;lais valos ao�.
bens, gerando riqueza. .

Portanto: o trabalho ê a base dé
toda a nossa sociedade. Sem elé
simplesmente não podemos gerar
riqueza. i' 1

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser erwiadospor e-mail
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa [
Postal1 g, obrr < íórk ill'or,nar nome completo, profssão *CPF e * telefone (* não serão pubfcados).
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PLEITO: PROGRESISTA AFIRMA QUE DECISÃO SOBRE ALIANÇAS CABE AO DIRETÓRIO

Felipe Voigt nega aproximação
com o PT para eleições de 2008
Prefetto viajou a

Brasma junto com

o presidente do
diretório petista

CAROLINA TOMASELLI

SCHROEDER
/'

O prefeito Felipe Voigt
(PP) negou ontem qualquer
'aproximação c?m o PT com

vistas às eleições de 2008. Na
semana passada, Voigt foi a
Brasília para audiência no

Ministério das Cidades acorn

panhado do presidente doPT,
José da Cruz, o Zeca da Laje,
adversário político do pro

gressista em 2004. O petista
foi candidato a vice-prefeito
em chapa pura do partido,
enquanto o PP disputou
coligado com o PMDB.

,

"Zeca é presidente 'de

associação de moradores e do
PT, e como nós estivemos,
juntos nas eleições para presi
dente e o governo do Estado,
nada mais justo que somarmos
as forças em tomo de projetos
que beneficiem Schroeder",
discursou o prefeito, afir
mando que as despesas do
petista na viajem foram pagas
com dinheiro dele e "não da
Prefeitura" .

Por outro .lado, o prefeito
não descarta que os dois

PiERO RAGAZZI/OCP

Voigt: "Tenho atendido a todos os partidos. O município é que sai ganhando"
,

partidos possam estar juntos
nas eleições municipais do
ano quevern, mas afirma que
a decisão cabe somente aos

diretórios. ''Agora, de minha
parte, não vejo dificuldade de

coligar com nenhum partido,
mas hoje minha preocupação
é fazer um trabalho em prol
da comunidade", descon
versouVoigt, que hoje prefere

, não se colocar como candí
dato à reeleição.

"Deixo isso nas mãos do

partido. Sou apenas um inte

grante à disposição do dire
'tório", disse o prefeito, negan
do que o PP tenha firmado
compromisso com o PMDB

para o ano que vem quando
da coligação firmada em

Em audiência com o ministro das Cidades, Márcio Fortes, o
l prefeito entregou dois projetos de pavimentação asfáltiéa'. Um
,deles, no valorqeH$ .2.�q,8í',OOO,OO, prevê �.,5 guilômetrosde
asfaltamento na Rua Erich Froener, no Bairro Schroeder I. Outro
projeto, orçado em R$ 1,7 mllhão, para pavimentar 2,9
quilômetros da Rua 3 de Outubro, no trecho que compreende
a empresa Marisol até a Banana Brasil.
Os projetos também foram entregues nos gabinetes CIos
deputados João Pizolatti (PP), que intermediou a audiência
com o ministro, Carlita Merss (PT) e Ângela Amin (PP). A
parlamentar também recebeu do prefeito pedida para

I' apresentação de emenda, no valor de R� 210 mil, para
I construção. d� creche no Bairro Schroede_r/1_:���__

2004. "Da minha parte, não
tem acordo, mas são os par
tidos que vão conversar.

Assim como pode se repetir a
aliança, outras podem surgir",

Absurdo
Moradores das adjacências

da Praça Ângelo Piazera
tiveram trabalho ontem para
recolher dejetos de pessoas
que fizeram da entrada de
casas e prédios verdadeiros
banheiros. A total falta de
educação e de higiene des
taca a negligência da Fun
dação Cultural, que promo
veu o evento, reunindo
milhares de pessoas, sem

colocar banheiros à dispo
�ição. Problema quenão é de
hoje.

Mas
A rejeição da subemenda

que deixou de fora os parentes
de chefes e diretores de
.repartições públicas deve ser

interpretada por Bertoldi
como injusta. Como o prefeito
já adiantou ao Correio que
quer justiça e igualdade, o
privilégio pode comprometer
asanção. Com razão. Ou é
para todos ou não é para
,ninguém.
;;.?:.:...� ", -.

.

,Segundo turno
A Câmara de Jaraguá do

Sul aprovou ontem, em se

gundo turno, o projeto que

põe fim ao nepotismo nas

administrações públicas do

município. Agora a proposta
vai para a sanção do prefeito
Moacir Bertoldi (PR), que
prometeu sancionar "se tiver

amparo legal e não en

contrar politicagem".
Se sancionar, Bertoldi

mostrará superioridade, que
poderá rende-lhes divi
dendos políticos.

Aliás
Privilégios e benesses com

dinheiro público são tão

antigos quanto a própria
administração pública; assim
como são os discursos pela
moralidade e as promessas de
acabar com as mamatas.

Temas que inspiram um líder

político a declarar: "Ou nos
\

locupletemos todos ou

instaure-se a moralidade
, "

nesse pals.

constatou.

O presiden�e do, PT ad
mite que as conversas exis

tem, mas garante que a apro

ximação com o prefeito está

relacionada às questões que
envolvem o município. "Não
tem nada a vercom política,
tanto que nós temos pré
candidatos a prefeito. Temos
bons nomes e podemos
disputar a eleição de igual
para igual", declarou Zeca da
Laje, informando que depois
da troca no comando do

partido o número de filiados
passou de 104 para 250. Ainda
segundo ele, hoje à noite a

executivamunicipal se reúne
para fazer um balanço da

viagem e programar encontro
com filiados, previsto para

daqui a um mês.

MOSAICO

Projeto propõe saúde IJ

vocal para proíesseres-
- PiERO RAGAZZI/oL

Jurandir Michels é autor da proposta, já aprovada pela Câmara qar
-jOJ

JARAGUÁ DO SUL informação, respondido pek>rr
secretário de Educação, Anési5H

O vereador Jurandir Luiz Alexandre, revelou queo
Michels (PV) é autor do naquele ano eram 461 profssi"
projeto de lei, já aprovado na

'

sores efetivos, com faixa etárísr
Câmara, que cria o programa de 40 anos, emédia de 40 hoie,9
de saúde vocal para os pro- semanais de trabalho. Do tottt1�
fessores da rede municipal de três passaram por avaliação �a.�o
ensino. A proposta obriga a missional, até ametade do arig:'I

J 2£
Prefeitura a implantar o pro- Em 2004, foram 19 avaliações, �D

grama, que tem como objetivo para admissão e 216 periódiffHH
prevenir os distúrbios do Os professores que apr�l?f
aparelho fonador através de sentam problemas vocais são
cursos

I teóricos e práticos remanejados de função definT
oferecidos trimestralmente tiva ou temporariamente.Dj
para o uso correto da'voz. dos estatísticos mostram que
A execução será de res- - eles apresentaram 347 at

1°,
-

ponsabilidade das secretarias tadosmédicos para tratamen
municipais de Educação e de de doenças relacionadas: '.
Saúde;',d"0'ffi a coordena-ção "exercício da profissão, incluin
dos profissionais de fonoau- do transtornos mentais e

diológía. Depois da lei publi� '.� co�p�rta�e�tais; cori;;biI{\'
cada, ela passará vigorar zando 2262 dias de 'afasillq
dentro de 90 dias. mento. Os professóres tenip68

Em 2005, o vereador soli- . rários, segundo a Prefeitu�a�
citou informações à Prefeitura, não passaram por nenhuFfllil
pois pesquisas realizadas em avaliação de otorrinolarin-

-.
-

t: ·ilm�
diferentes regiões do país gologia, nem mesmo para aa�
demonstraram elevado índice missão. Em 2004 foram realiza
de afastamento do trabalho das palestras nas estolà�-dob'Eê
pelos professores. O pedido de o assunto.

o

Queda-de-braço
O que motivou o requerimento para a instalação da CPI
do Apagão aéreo foi o acidente com o avião da Gol, que'HS
provocou amorte de 155 pessoas. O objetivo da comissão éJJR
investigar as falhas no sistema de controle de tráfego aéreo.o�
Mas, a oposição quer apurar, também as denúncias de.eb
irregularidades na Infraero, o que deve gerar muitou 2
discussão. J1q

Votação
A Câmara dos Deputados deve votar esta semana amedída-'?
provisória que autoriza a renegociação dos créditos da
União e da Eletrobrás, com a Itaipu Binacional, e 0l:l?
substitutivo da Comissão Especial de Licitação e Contratos'):'
ao Projeto de Lei que reformula a legislação nacional de":)
licitações e contratos. A duas matérias estão trancando a�:�
pauta.

,,:;£ame'90
O presidente da FME,

Jean Leutprecht, deve
ª,ssumir a"amanhã a pre
sidência dacortlissão proVi...
séria do PCdoB de Jaraguá
do Sul, durante a reunião

dos comunistas com o

.ID�esidente) <(it$tadual
legenda, Juscélio Paladini,
do secretário nacional de >

Esporte, João Ghizoni.

CÉSAR JUNKES/OCP

Coletiva
O prefeito de Guaramiriin,

Mário Sérgio Peixer, o Dêgo
(OEM), dá entrevista cole
tiva na quinta-feira, às 9 horas,
quando lança a Exposição Sul
brasileira de Orquídeas, Bro
mélias e Plantas Ornamentais,
que acontece de dez a 13 de
maio, no Parque Municipal de
Exposições.

,�

, roq
rIBElogio

'-,:)1
O jornal italiano La Repubblica disse ontem que 0d�)
presidente Lula (PT) promove uma "revolução pruden,te''.'I'lÍ
no país. "O líder barbudo Cj.lle por muitos anos foi. o"ü
espantalho do grande capital acabou se tornando O,rb
presidente que agrada omundo das finanças.e da indústria",;J
diz o texto.

up
''As empresas crescem, o mercado interno e os capitalistas-q
se desenvolvem. O Brasil se mantém como guia do
continente, maior exportador regional, e economia mais,"
industrializada capaz de produzir fenômenos ernpre-o»
endedores notáveis", elogiou. sq

Presença
o ministro do Esporte,

,

Orlando Silva, vein a Jaraguá
do Sul na quinta-feira para o

lançamento da pedra fun
damental da primeira fase de

construção do Centro Espor
tivo Municipal (pista sin

tética), a ser construído na

TifaMartins. A cerimônia está
marcada para as 10 horas.
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META: CIDADE POSSUI CERCA DE 9 MIL IDOSOS, CAMPANHA PREVÊ A VACINAÇÃO DE 75% DELES

Até agora menos da metade.
ríosídosos foram vacinados
Cerca de 48 % das

pessoas acima de
60 anos da cidade .

foram irp.Hlizadas

GENIELLI RODRIGUES
JARAGuÁ DO SUL

A três dias para o fim da

campanha "Fique ati�o: va
cine-se contra a gripe", ape
nas 48,1% dos idosos (acima
de 60anos) de Jaraguá do SuI I

foram imunizados. A meta é

vacinar 75% dos nove mil
idosos. Segundo o último

levantamento, até às 17 horas

de sábado, 4.370idosos foram
vacinados', ficando livres da

gripe por um ano. A cam

panha' iniciou no dia 23 de
abril e termina no próxima
sexta-feira.

No sábado, o Dia Nacio
nal da Vacinação dos Idosos,
os funcionários dos postos de
saúde do município traba
lharam para conseguir atingir
a meta. As equipes foram às

residências daqueles que não
puderam ir até os postos, além
dos hospitais.
A auxiliar de enfermagem

Rozane Brunng disse que é

CÉSAR JUNKES/OCP

1

No sábado, Dia D da campanha, os acamados e internados receberam a vacina

preciso sensibilizar os idosos

para a importância da imu-
.

nização. "Devemos lembrar

que a vacina é necessária e é

um bem para os idosos",
apelou, garantindo que a va

cina não provoca reação.
"Apenas se a pessoa já tenha
o vírus e ai, a gripe vai se

desenvolver", ressaltou.
Segundo ela, quanto ma

ior a idade mais adesão à va

cina. Os idosos que estão re

cebendo a, vacina pelá pri
meira vez são mais resistentes

à imunização. "Os que tomam
há mais tempo percebem a

diferença para a qualidade de
vida deles", informou.
'A supervisora de imuni

zação, Ana Kneipp, acredita
quemesmo com pouco tempo
a cidade conseguirá ficar

perto da meta. No ano pas

sado, foram imunizados cerca
de 77% da população idosa do
município, cerca de 6.830
idosos. "Quanto antes for
feita a vacina mais perto da
meta chegaremos", declarou.

SERVIÇQ

-

OPINIAO

O CORREIO DO POVO

O que você acha da vacina contra a gripe?

"Com a vacina, a gripe
vem bem mais fraca,
me 'vacino desde o

começo da
campanha"
Pedro Luiz Correa,
aposentado, 85 anos.

" "É sempre bom se

prevenir, a gente sempre
busca êstar bem de
saúde e não cair de
cama"
José de Oliveira,
aposentado, 70 anos

"Foi uma melhoria na

minha vida, as pessoas
deveriam procurar se

vacinar"
Leuci grutzmacher, 58

anos

!

"Tomei uma vez e. foi
'muito'bom 'nols tinha'c t'

muita grip�, pra mim foi

.; muito bom"
Marià da Costa Oliveira:

aposentada 68 anos.

Casa Padre AI.oísio completa um ano

JARAGuÁ DO SUL

A Casa de Apoio Padre
Aloísio Boeing completa um I

ano de fundação hoje. Criada
para tratar homens e mu

lheres com problemas rela
cionados ao uso de substân-

.

cias químicas, a entidade
tem capacidade para abrigar
24 dependentes de cada vez.

O tratamento completo dura
nove meses e, segundo os

responsáveis, vem dando
bons resultados na maioria

dos casos.
Conforme o vice-presi

dente da instituição, Paulo
. Floriani, "o índice de pessoas

que conseguem are-inserção
familiar é ótimo". Entre as

atividades desenvolvidas
com os internos está o trata

mento sempre acompanhado
pela família,' rotina de tra

balho, consultas médicas
constantes e exames a fim de

garantir a recuperação den
tro do prazo estipulado.

Para grande parte desses

PIERO RAGAZZI/OCP
0"<,,\

Entidade precisa de doações para ampliação da casa

serviços é preciso deslocar os
residentes. "Tudo isso é feito
com nossos carros parti
culares. Chegou o momento

de fazermos uma campanha
para adquirir um veículo",
explica FIorini. É neste sen

tido que a entidade começa,
a partir de agora, a receber

doações em dinheiro de em

presários ou.comunidade em
geral. O objetivo é arrecadar
a quantia necessária para

comprar um automóvel pro
pício ao transporte de pessoas
e carga.

Outra iniciativa plane-

jada é a construção de mais

um prédio, ampliando assim

a Casa de Apoio para receber
30 dependentes ao mesmo

tempo. Interessados em

. ajudar podem entrar em

contato pelo telefone 9159-
4637 ou 9609-2240. Já o e

mail é casàdeapoioaloisiotgi
yahoo.com.br. Quem partici
par das campanhas recebe
um recibo de doação forne
cido pela Adipros .(Associa
ção Diocesana de Promoção
Social), na quál a instituição
jaraguaense está vinculada.

(KEy

O que: vacinação contra a

gripe
Quando: até sexta-feira, 4
Onde: postos de saúde e

clube de idosos
Horário: das 7h30min às

,

17h
Custo: gratuito
Hoje os Postos de Saúde
não estão atendendo

Culinária na 3a Festa da Banana
MASSARANDUBA

A 3ª Festa da Banana de

Massaranduba, que acon

teceu no último final de
semana, reuniu cerca de 5
mil pessoas. O público pres

tigiou exposições, leilão de
cachos de banana, música e

premiações dos expositores,
mas a atração do evento ficou
por conta da culinária a base
de banana. O almoço de

domingo foi todo feito com

os pratos típicos.
As mulheres da coope

rativa Bellart's, de São João
do Itaperiú, se encarregaram
no preparo dos pratos. Entre
os quitutes estavam nhoque,
macarrão, farinha, choco
late, bolo, pão, picles, biju,
salada do coração da ba
nana; licor e cachaça, todos
à base de banana. A presi
dente da cooperativa,
Simone Kuchenbecker, ga
rantiu que os pratos fazem
muito sucesso, mas a receita

é mantida sob sigilo. A festa

CÉSAR JUNKES/OCP

Presidente da Bellart's, disse que a receita é mantida sob sigilo
premiou os melhores pratos' , repercute nas vendas", acre
feitos com a fruta. dita. Segundo o presidente

Conforme. o organizador de Aprobam (Associação dos
do evento, Ivo Schmidt, além Produtores de Banana de
da divulgação da produção Massaranduba), Ademir
de banana do mUlilicípio, a Heise, a venda da banana

. festa é uma integração entre está boa, mas o preço é o que
os bananicultores e a está desestimulando os

comunidade. No total foram produtores. Hoje a caixa da
distribuídos mais de 400 fruta varia de R$ 3,5 e R$ 4.
quilos de banana. Heise aere(iita que vale a'

MERCADO - Laudelino pena investir no segmento, já
José Deretti, que há mais de que o volume de comprado
dez anos é produtor de res é bastante grande. A
banana, disse que a festa fruta é comercializada para
contribui para a divulgação a Argetina, Uruguai e todo
da produção. ''A exposição o BrasiL (GR)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ORREIO DO POVO

""""

REGIAO
redacao@ocorreiodopovo,com,br

t DlADO TRABALHADOR: DISTRIBUiÇÃO IGUALITÁRIA DA RENDA É O DESAFIO

I

TERÇA-FEIRA, 01 de maio de 20071 5 f,

ovas perspectivas para o terceiro milênio
IOSociólogo' acredita
chique empresas devem

'finvestir mais em

,3capaCitação

�! '�AIANE ZANGHELINI

Fii.dARAGUÁ DO SUL

1, No Dia doTrabalhador,
llocomemorado hoje, o maior'

"'desafio é a distribuição
,ü:igualitária de renda para que
;,1 o trabalhador tenha uma vida
g: digna. Essa é a visão do
L sociólogo e professor daUnerj
J (Centro Universitário de
f Jaraguá do Sul), Victor
,: Danich, que acredita que a

: chave para o desenvol
!' vimento não está apenas na

J tecnologia, mas na quali
)1 ficação do funcionário.
.. ''As empresas brasileiras
'"i['deveriam investir mais na

,;, capacitação dos trabalha
li dores. É a mão-de-obra que
, produz o lucro, e não as

,.;1 máquinas", disse, acrescen-

tando que a maioria dos tra
balhadores recebe baixos
salários e, ainda assim, pre
cisam pagar cursos para se

profissionalizar.
Para o sociólogo, o país

também precisa investir em
produtos' que atendam as

necessidades básicas da

população em vez de "copiar
o modelo de outros países".
Isso aumentaria o poder de
compra dos trabalhadores e

fortalecendo o mercado
consumidor. "O Brasil investe
mais na fabricação de celu
lares do que em máquinas
agrícolas e equipamentos que
barateiem a produção de

alimentos", comparou.
Em relação aos direitos

trabalhistas vigentes, Danich
ressalta que muito mais ainda

precisa ser conquistado e re

visto. Segundo ele, a reivin

dicação pormelhores salários
,e condições de trabalho é

encarada de forma' negativa
pelos patrões e até pormuitos

trabalhadores. ''Apesar das
lutas trabalhistas e das

conquistas sociais, a greve
, ainda é vista como atitude de
baderneiros", comentou,
acrescentando que o feriado
de hoje não deve ser lem
brado como um dia de festa e

descanso, mas como um mo

mento de reflexão. "Os traba
lhadores conquistaram seus

direitos porque muitos morre
ram lutando por eles", disse.

HISTÓRIA - O "Dia do
Trabalhador" é uma home

nagem aos oito líderes traba- ,

lhistas norte-americanos que
morreram enforcados em

Chicago (EUA), em 1886.
Eles foram presos e julgados
sumariamente por dirigirem
manifestações que tiveram

início justamente no dia 1 º

de maio daquele ano. No

Brasil, a data é comemorada
desde 1895 e virou feriado
nacional em setembro de 1925

por um decreto do presidente
Artur Bernardes ..

PIERO RAGAZZI/OCP
-�:\
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Para �ociólogo Victor üanicn, Dia do Trabalhador deve ser encarado como momento de reflexão

o:: Con.sultora dá dicas sebre o currículo
,�t rJARAGUÁ DO SUL

,

Ela é joverfl, mas jámos
i) tra preocupação com Omer

i)J cada de trabalho.A adoles-
cente Luana Alexandra

il'\rruda, 12 anos, não sabe
,í� ainda qual profissão seguir.
,,) Mesmo assim, começou
'li nesse ano um curso de inglês'
;q !para garantir um diferencial.
':1 no currículo. "Saber uma
j segunda língua facilita a co

ei] municação, e isso é impor
i�j tante em qualquer profis
,;í são", disse.

Na empresa de recru

;J tarnefito RH Brasil, as fun
,�kções com maior número de
'/ vagas disponíveis são as de

I costureira, garçom, cozi-

,
�

Luana Arruda faz curso de inglês
nheiro, recepcionista de
hotel e auxiliar de produ-ção.
Além de ter formação e

experiência anterior na

função, o candidato a uma

vaga de trabalho deve ter

iniciativa, criatividade e

espírito de equipe.

"Antes da entrevista, o
candidato precisa buscar o
máximo de informações so
bre a empresa. Durante a

entrevista, ele deve respon
der as perguntas com segu

rança: e mostrar interesse

pelo trabalho", ensina a con

sultora de negócios da Hu
mana Recursos Humanos,
Sandra Regina Silva. Já o

currículo deve ser sucinto,
descrevendo apenas as

experiências e os cursos que

estejam de acordo com o

objetivo profissional. Uma
.diea é colocar somente as

três últimas experiências
profissionais para que o

'

currículo não ultrapasse três

páginas. (DZ)

.:: \ VANDALISMO
I

:::

I Na madrugada de ontem, uma loja de roupas do Calçadão da Marechal amanheceu pichada. A
proprietária do estabelecimento acredita que o vandalismo tenha ocorrido depois do "Música
n 0raça", promovido pela Fundação Cultural no domingo à noite na Praça Ângelo Piazera.

Manifestação reúne 700 frabelhaoores"
. ' '�fJ

FLORIANÓPOLIS

Cerca de 700 trabalhado
res participaram do Ato Pú
blico emMemória das Vítimas
de Doenças e Acidentes de

Trabalho, na sexta-feira, em
Florianópolis. A manifes

tação, promovida peloMovi
da (Movimento Catarinense
em Defesa da Saúde e Segu-

.

rança da Classe Trabalha
dora) começou às 9 horas, em
frente àFiesc (Federação das
Indústrias do Estado de Santa
Catarina) 'e encerrou por.
volta das 14 horas, em frente
ao prédio do INSS. Os tra

balhadores entregaram uma

carta de reivindicações aos

representantes da classe

patronal e do INSS.
O presidente da Fiesc,

Alcântara Correa, disse aos

manifestantes que os traba-

Protesto tomou as ruas da capital

lhadores deveriam "sentar e

negociar, não agredir de for
ma pública o empresariado".
O diretor da Federação dos

Metalúrgicos da CUT, em

Santa Catarina, Narciso da
Cruz, rebateu. afirmando que
os trabalhadores de Jaraguá
cio Sul não conseguem nego
ciar e que "as Cipas (Comis
sões Internas de Prevenção

-r r;

de Acidentes) sâo cooptadas ;�::n

pelas chefias e impedidas de !Jq.
cumprir o seu papel". -ob

GUARAMIRIM - As co

rnernorações do Dia do Tra- ,";;
balho em Guaramirim tive- __
ram início ontem á noite. A
Secretaria de Esporte, Lazer
e Promoções de Eventos �1

rj
realizou o Baile do Traba- .•r

lhador, no Parque de Exposi
ções Manoel Perfeito de;:;.I,
Aguiar. A animação ficou por
conta do grupo Montreal do
Paraná e Garotaço, de Blu- I.'.
menau. )1 'j

O chefe do Setor de Even- : q
tos, Adilso Comim, lembrou dr'

,

que a festa não foi apenas para 11,

os funcionário públicos, mas, ,;::>

para todos os trabalhadores da " i

região. Hoje, dia 1 -. será
"

realizado almoço de contra-
-

ternização dos servidores I;;

municipais. I'

I,' i

Acidente deixa três pessoas feridas
JARAGUÁ DO SUL
A colisão entre uma SlOe

um caminhão ontem à tarde
na Rua José Theodoro Rib�i
ro, na Ilha da Figueira, deixou
três pessoas com ferimentos
leves. A motorista da cami

nhonete placas CLJ-6101, de
Jaraguá do Sul, Simone

Siewert, 35 anos, e as passa

geiras Maysa Pianezer, 13, e

I

Marisa Voigt, 42, foram leva
das ao Hospital e Mater
nidade São José. Omotorista

do caminhão placas MAU-
6629, de ltajaí, João Anun

ciação Maia Filho, 68, não se

feriu. O caminhão teria saído
de uma lateral e cortado a

frente da SI O. Segundo
testemunhas, o caminhoneiro
desconhecia a preferencial.

PIERO RAGAZZI/OCP
,:;:_[

Caminhonete ficou destruída
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Desfile
DIVULGAÇÃO

O primeiro desfile de moda canina aconteceu no sábado em

Jaraguá do Sul. Cerca de 17 cães das raças Poodle, Schnauzer,
Pinscher, Mganhound, Boxer, Lhasa Apso, Beagle, Chow
Chow, Pastor Alemão, e até os simpáticos vira-latas,
apresentaram roupas de uma grife paulistana, commodelos de

gala, fraque, capa de chuva, vestidos ciganinha, entre outros.
O público compareceu prestigiou o evento, que além de divertir,
também trouxe informações sobre as raças e suas peculiaridades.
"Nosso objetivo foi o de trazer lazer, diversão e informar a

sociedade quanto à importância de cuidar da saúde e estética
dos animaizinhos de estimação", afirma a médica veterinária
Daniela Freitas.

• LOTERIAS

concurso: 551 concurso: 1744

09 - 13 - 14 - 16 - 25 - 50

concurso: 862
81 - 82 - 94 - 95 - 98

, EDITAL

.�e�isiro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

, ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna
públlcc pelo presente edital, que ALBERTO ALBAN
KRUTZSCH, CI RG nO 166',239-2-SESP-SC, CPF nO

122,915,369-15, casado com ERICA MARQUARDT
KRUTZSCH, ,CI nO 19R-2.440,569-SSP-SC, CPF nO
068,054,839-48, pelo regime da Comunhão Universal de
Bens, anterior à vigência da lei 6.515/77, aposentados,
brasileiros, residentes e domiciliados na Rua José Theodoro
Ribeiro, nO 853, Bairro Ilha da Figueira, nesta cidade,
requereram com base no art. 18 da lei nO 6,766/79, o

REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 10-
José Theodoro Ribeiro e 1140-Rinaldo Bago, Bairro Ilha da

,

Figueira, perímetro urbano de Jaraguá do SUljSC, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul/SC, conforme Certidão nO 338/2006, expedida em

13.11,2006, assinando como responsável técnico, o técnico
em agrimensura José Clênio Vargas de Oliveira, CREA nO
14266-2, ART nO 2547466-5, O desmembramento é de caráter
residencial, possui a área total de 33.480,88m', sendo
constituído de 3 (três) parcelas, sistema viário e

remanescentes,
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias,

contados da data da última publicação do presente edital, e

deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que
subscreve este, no endereço da Serventia: Av, Marechal
Deodoro da Fonseca, 1,683 -; centro, Jaraguá do Sul/SC,

JARAGUÁ DO SUL, 26 DE ABRil DE 2007,
A OFICIALA

lj

correio,com@ocorreiodopovo,com,br

Sónora
O Sese traz a Jaraguá do Sul

na próxima quinta-feira, 3, o
espetáculo "Modos Novos",
do Grupo de Percussão da
UFBA (Universidade Federal
da Bahia). A apresentação

.

acontece no Auditório da
Unerj. O espetáculo em

Jaraguá do Sul acontece às

20h30, com entrada gratuita.

Convites
O prefeito Moacir' Bertoldi

esteve reunido com presi
dentes da Associação de
Moradores de Jaraguá do Sul.
Ele entregou convites para a

inauguração da Arena e

aproveitou para conversar

sobre o empreendimento. O
prefeito enfatizou os bene
fícios que a obra vai oferecer

para a comunidade.

Inauguração
Amanhã, os 180 alunos da Escola de Educação Básica

Municipal Duque de Caxias, em Pomerode, recebem
oficialmente seis novas salas, construídas integralmente com
recursos da Prefeitura. São duas salas de aula, uma sala pa�a
orientador educacional, uma sala de projetos, uma sala de
estudos e recuperação e uma sala' para arquivo morto e

almoxarifado. Ainauguração terá a presença de autoridades
locais e comunidade e está programada para as 18 horas, na
Rua Ribeirão Areia, 2050, bairro Ribeirão Areia. Os alunos'
prepararam apresentações culturais para a ocasião.

CÉSAR JUNKES/OCP
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Rifa
O sorteio da rifa do Corpo

de Bombeiros Voluntários de

Corupá acontece hoje no

Seminário Sagrado Coração
de Jesus, às 18horas. A partir
das 14 horas o evento trás

,

shows com as bandas Sangue
.

Latino, Pop Band e Banda
Montreal do Paraná. Já foram
vendidos mais de 4,2 mil
bilhetes. O dinheiro será usa

do na reforma e manutenção
da corporação. A entrada é

franca.

Parto
O Corpo de Bombeiros de

Corupá realizou um parto na
última sexta-feira, na Rua
Pedro Altamir Hoffmann. A
mãe [uciane de Fátima, 28
anos, solicitou os bombeiros

porvoltadas 19h40, mas não
conseguiu chegar ao hospital.
Segundo os bombeiros, o

parto correu bem e amãe e o

bebê também estão bem..

.INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) .OOMPRA VENDA

COMERCIAL 2,035 2,036 1J

PARALELO 2,10 2,20 1J

TURISMO 1,953 2,130 1J

EURO

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 48,956 -0,56%
" DOW JONES (N, York) 13,062 -044%

" MERVAL (B, Aires) 2,154 -1,97%
" NIKKEI (Tokio) 17.400 -0,17%

O CORREIO DO POV�
I

OBITUÁRIO
"�'�:�

Faleceu ás 01 :30h do dia ,��
28/04, o senhor Alfredo·

'�

Blanck com idade de 80
anos. O velório foi, ,

realizado na Capela
Mortuária Maria Leier e o

sepultamento no cemitério
Municipal do Centro ..

Faleceu ás 04:00h do dia
28/04, o senhor Lauri
Schulz com idade de 26
anos. O velório foi

-
.

realizado na Capela
Mortuáriá da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério
Municipal da Víla Lenzi.

'.

Faleceu ás 19:30h do dia
28/04, o senhor Lindolfo .�
Severino com idade de 69
anos. O velórío foi
realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e.o l

sepultamento no cemitério J
Municipal da Vila Lenzi.

.

<\
, " ,>'

i

Faleceu às 01 :30h do dia
29/04, o senhor Valdemar
Ziele com idade de 73.
anos. O velório foi
realizado na Capela
Mortuàna Senhor Bom

.'

Jesus e o sepultamento oo�
cemitério Municipal de- l
Guaramlrím.

Faleceu às 09:30h dO'diàf
29/04, o senhor Augusto.m
Amorim com idade de 45 �

"

anos. O velório foi
realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o '

sepultamento no cemité�iq,',
Municipal da Vila: tenzl,

. 't{',

t.r'"

",'::

-.::

FARMÁCIA FAMíLIA
; ji

CONTRATA·
FARMACÊUTICO
TRATAR: 3371-7874
3370-9689

.

RUA: 25 DE JULHO, 5T7,',_�
- VILA NQVA '"�

s )�

"

J

ADMINISTRAÇÃO 2005 .. 2008 ..i �

GUARAMIRIM
. O trabalho faz a diferença .;

...... :
.

.;,,; ... '';.:'

.!-<; ;

�.J ".,.';; :':,
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esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

�

s rfi'uel'í!.�p'êjs'�on\'JÚistdU mais üma medalha no fim-de-semana e continua de olho na preparação para o Pan-Americana
1. I'.:�/ '�r:'>'!, ':� .

.r fl';',
.

amu�l Lopes conquista o

b
. , .

.

tOHZg;IRl;eircuito brasíleíro
,

,-,.

tapa acentsceu [la, "
.

,.

-, 1 \-; ,,� ',' j.i ,I \ t,i ',; ',� '.'-"i,' .;. ,..

ím-ce-sernana fia "

.

cadernia 'Militar -t >.

as Agul�ás;N�graª..

{ JARAGUÂ DO SUL
..

A rodada do fim-de
'2 semana do Campeonato Var
e zeano - "Raul Valdir Rodrí
� gues", registrou média alta de
.� gols. Foram 30.'em Seis jogos,
fi média de Giiico por' partída.
'i Pelo 'Grupo'Â, o Atlético
I, venceu o Rubro,Negro por 2xO
� e chegou aos quatro pontos,

, �Iqlfl�[i�? ,a �o�ta,;.·coffi. um
': amais queo Rubro Negro. No

, B, a Kíferro goleou o Juvenil
; Caxias por 7xO e chegou aos

, quatro pontos. No C, a
"

Ga_lvanização Batisti venceu
�) Agua Verde/Consistem por

.

�
-e

6x2 e conquistou os três

primeiros pontos.
Pela Chave D, o único

empate da rodada - Amizade/
Rozzaco Pneus e Galácticos
ficaram no 1xL O primeiro foi
a quatro pontos e o outro está
com dois. Na E, a JJ Bordados
conquistou os três primeiros
pontos ao vencer o Super
mercado Brandenburg por
2xl."E na F, o Jogo Bonito
venceu o Nostra Incor
poradora por 5x3, chegando
aos três pontos, A rodada
segueno próximo sábado com

jogos no Botafogo, Flamengo
e Garibaldi .

final, ele mareou mais 100,7 .. lugar, mas se recuperou na

pontos e subiu uma posição,
.

final olímpica e ficou em

terminando em terceiro lugar. quarto, a um ponte do bronze.
O resultado final é a soma da ''Acredito que o resultado foi

prova classificatória somado bom, pois mesmo sem

com o da final olímpica. competir nesta categoria,
No sábado, Lopes parti- fiqueibem perto da rnedalha",

cipou da prova de três posi-. comentou Lopes.
ções, mas atirou apenas na A próxima competição
carabina deitado, de olho na será a 3ª etapa do Cam

preparação. Domingo, depois peonato Catarinense, em

de quase cinco meses afas- Blumenau no dia 19 de maio.
tado, ele voltou a competir na No dia 22 Samuel embarca
carabina ar comprimido. Com para Munique, onde partici-
571 pontos ele terminou a pará da Copa Mundial de
classificatória em sétimo Tiro da Alemanha.

CÉSAR JUNKES/OCP

,

JJ Bordados (branco) venceu o Supermercado Brandenburg por 2x1

• LINHA

Na justiça
Parece que a história dos atletas da madrugada continua rendendo

. no Juveníus. O meia Andrade entrou com um processo contra c
tricolor, alegando que a demissão não foi por justa causa, como

alegaram os dirigentes. Para o advogado do clube, Ó fato
aconteceu extra-campo e por isso não renderia tal alegação. O
jogador pede uma indenização de R$ 6 mil, alegando que o fato

denegriu a imagem profissional dele. Comenta-se também que o

volante Fábio Lopes deve tomar a mesma atitude. Será que Leandro
Guerreiro entra ria onda? Basta saber aonde isso tudo vai dar.

Showbol
A fase do ex-técnico
Ernesto Paulo realmente
não é das melhores. No
sábado, no Torneio Rio/São
PaUlo de Showbol (aquele
fytebol em grama sintética
e sem lateral), ele dirigiu o

Flamengo na derrota por
15x7 para o Corinthians.
Entre os comandados, os
pupilos Djalminha, Paulo

.

Nunes e Djair.

Calarinense
A Chapecoense tez o dever
de casa e saiu com

vantagem do primeiro
confronto da final do
Estadual. O ,Criciúma
precisa agora vencer no

tempo normal para jogar
pelo empate na prorrogação.
A diretoria do Tigre esforça
as atenções para conseguir
a-suspensão do julgamento
que tirou o mando de campo
da equipe no segundo jogo.

\
�'

Decisivo
o goleiro de Guaramirim
Julio César, que defende o

Botafogo, foi decisivo no

empate contra o Flamengo,
no primeiro jogo da final do
Estadual. O pênalti e a

expulsão "ressuscitaram" o

rubro-negro na partida. Mas
isso não denigre a imagem
do goleiro, um dos
melhores jogadores da

posição no campeonato.

[(fft
I ..paRi �ENiER
I JARAGUA DO SUL

II· ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL

Rua Reinaldo Rau, 340 sala 4 - Centro

.. .. ... �(}��: 3055-2§5fl . .. . _

16 equipes disputam
4° Aberto de Futsal

PIERO RAGAZZI/OCP

.

Happy Pneus!Terrena (preto) venceu e já lidera o Grupo A com três pontos

a melhor sobre o Auto Posto

Salomon, vencendo por 5xl.
Começou na sexta-feira o A rodada continua amanhã,

40 Torneio Aberto de Futsal ia partir das 19hJO, com a�
de Massaranduba. São 16 seguintes partidas - Malwee/
equipes participantes, clivi- FME Sub·20 x Vitória (Grupo
dídss em quatro chaves. Três C), Cargo Brasil/Ex-Astros x

partidas deram abertura ao Lees (B) e Malharia Cristiná
torneio. Pela Chave A, a Hap- x Smurfs (B). Na outra se

py Pneus/Ierrena/Indaial saiu gunda-feíra, 7, tem União x

na frente ao vencer o 10 AADF (C), Kíferro x Tio

Braço/Barro Branco por 6xl. Patinhas (D) e 10 Braço!Barro
No outro jogo do grupo, Branco x Baumann (A). A
Baumann e Decorações partir da próxima semana, os
Barrabaxo ficaram no lxl , jogos acontecem.de segunda,

O outro jogo foi pelo quarta e sextas-feirassernpre
Grupo D, onde o Borges levou. a partir das 19h30.

MASSARANDUBA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MAIS UM: DUAS FINA

•

epOIS
gora vol

Malwee volta às
quadras amanhã,
às 20h15, comra
o Vitória em seara

'.

JARAGUÁ DO SUL

Depois do tricampeonato
da Copa Libertadores da
América, aMalwee agora vol
ta a concentrar as atenções
na Liga Futsal. E o primeiro
desafio depois da conquista é

amanhã, às 20h15, contra o

Vitória, em Seara, às 20h15 .

. A par tida tem mando da
Malwee, mas como o piso da
Arena Jaraguá ainda não está
pronto, os jaraguaenses man
darão os três primeiros jogos
pela competição nacional nc
Oeste do Estado.

O jogo que deu o terceiro
título consecutivo para a

Malwee aconteceu sábado,
'em Fusagasugá (Colômbia),
onde a equipe bateu o

Independiente Santa Fé por
8x3, com gols de Chico (3),
Falcão (2),William, Augusto
e Jean. O camisa 15 Chico,
artilheiro da partida, come
morou a conquista. "Com o

equilíbrio da nossa defesa e

do nosso ataque, conseguimos
mostrar que o grupo estava

focado-nomesmo objetivo".
O craque Falcão destacou

a concentração e a aplicação
da equipe. "Mos-tramos que
temos um grupo forte e a

conseqüência são os títulos.
A goleada foi apenas uma

conseqüência do qJ..le foi
. ,r

proposto taticamente .

O CORREIOESPORTIVO O CORREIO DO POVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

M A TEMPORADA 2007

ARQUIVO/PIERO RAGAZZI

sul-americano OJ foco
-er a Liga Nacional

o Restaurante Gredal (antiga Bee. 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.

.

Restaurante Gredal

ALMOÇO DIA DAS MÃES

ee, ,,\AOS o minuto para
sua, mãe fal'ar com qualquer TIM
e faz Iinga qes 001.*

NOKIA 1600
no Plano Pós-Pago
Ught40

à visia

R$
ou

00
NOKIA6060

no Plano Pós-Pago
TIM Bras1l120

cada

NOKIA
1 cen'avosominuto local. Ligando pelo 41 , são20minutos pormês deDOI paratelefones
fixo. c rnóve's 'lOS EUA e para flxos na Alemanha, Itália, Espanha e no Reino Un!do,

o DDDd•. TtM Vive, sem fronteiras

Ate ' 11� l" IIgar,,(" locals ilimitadas para acessos TIM por R$ 0,07/min e ligações Internacionais, via CSP 41, com limite de 20'mln/mês para acessos fixos nos EUA, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido, além de móveis nos EUA, por R$
O," n. P (d ad, _30: de 19/4 a 31/5/07. Planos elegivels: pós-pagos -.TIM Familia Pós. TIM Brasil, Meia Tarifa, Light 40 e Conta Fixa; pré-pagos - TIM+2S, TIM+S. Meu Jeito e TIM FamOia Pré. Adesão: ativar a promoção ligando '222 do seu
TIM 'v r (> m TIM Torpedo gratuito para 4141 com o texto "7 CENTAVOS". Os atuais clientes nos Estados de SP. PR, SC, AM, PA, AP, RR, MA. PI, CE, RN, PB, PE e AL pagarão pela adesão uma taxa única no valor de R$ 9,90. sendo que os
cue te C ",t � pr 'pagos devem ter saldo de R$12,00 em créditos de reoarga para conseçulr efetuar a adesão. Esta é uma promoção ofertada pela TIM, operadora de STFC na modalidade LOI, em conjunto com a TIM operadora do SMP. Outras
iníor.naç, es, v ja c r gulamento em www.tim.com.brou ligue '144 do seu TIM ou 0800 741 4141. Nokia 1600: preço válido para novas habilitações no Plano Pós-Pago TIM Light 40, mediante oompromlsso de permanência de 12 meses. Nokia 6060;
preço valida para novas habilitações no Plano Pós-Pago TIM Bra�1I 120, mediante, compromísso de permanência de 12 meses. Esses aparelhos só funcionam com o TIMChlp e para desbloqueio do SIMLook será cobrada taxa de serviço. Sujeito à
análise de credite eo disponibilidade de estoque. A condição de parcelamento incluljuros e taxa de administração, dependendo da forma de pagamento. Imagens meramente ilustrativas.
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AUMENTAM AS

EXPORTAÇÕES DE
EMPRESAS CATARINENSES

- PARA O MERCOSUL

CERCA DE 46 MIL
CATARINENSES DEVEM
TER O TíTULO CANCELADO \

DIVULG1

!I

_
ARMA: A RECEITA FEDERAL VAI UTILIZAR O SISTEMA PARA INIBIR SONEGADORES

·.Super Receita começa a funcionar amanhã
ELlA FIÚZA'

lecelta Feder
As bases de dados
continuarão separadas,
com a Dataprev
na arrecadação
previdenciária e o

Serpro nos impostos

BRASíLIA

Poderoso sistema de troca
de informações entre dados

previdenciários e tributários
será a arma da Secretaria da
Receita Federal do Brasil
contra sonegadores de impos
tos. A partir amanhã, o novo
órgão, que ficou conhecido
como Super Receita, passa a

funcionar. A nova estrutura,
prevista na Lei 11.457/07, in-

corporou a Secretaria Previ
denciária à Receita Federal..

As bases de dados conti-
nuarão separadas, com a Da

taprev (empresa ligada aoMi
nistério da Previdência)
administrando a arrecadação
previdenciária e o Serpro
(ligado à Fazenda), a de im

postos. Mas os técnicos envol
vidos no processo de transição
construíram um "túnel" que
permite o acesso, a partir da
rede da Receita Federal, às

informações previdenciárias
dos contribuintes.

''Acabou o sigilo fiscal en
tre as duas estruturas", afir
mou o coordenador da transi
ção para à Reêeita-Federal do
Brasil, o auditor fiscal Marcos

Noronha. Com isso, o governo
espera ampliar o volume de

arrecadação só pelo receio

que' as empresas terão de
-

serem pegas pelo Fisco. Para
o auditor, o aumento em 10%
verificado na arrecadação
previdenciáriadurante os três

meses de vigência daMedida
Provisória 258, quando houve
a primeira experiência de
fusão das duas secretarias, é
uma demonstração do poten
cial de crescimento. "Não
existia, nenhum identificador
claro da razão do incremento
dessa arrecadação. O que a

gente entende que acon

teceu foi isso, a expectativa
de queja fiscalização aumen
tau", avalia. (Agência Brasil)

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

o coordenador do processo de transição da Receita Federal do Brasil, Marcos Noronha

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

Neni Junkes curtindo à caráter a Noite Árabe do Scar Lounge Bar

"NOW AND THEN"
OS dois ex-Beatles ainda vivos, .Paul McCartney e Ringo
Starr, preparam o lançamento de uma cánção inédita da
banda, que conta com a "colaboração", inclusive dos
falecidos John Lennon e George Harrison. A canção,
intitulada "Now and then", foi remontada nos mesmos moldes
de "Free as a bird", que resgatou trechos de áudio antigos
gravados em acervo.

DESANIMAÇÃO-
Faturar ainda mais em cima do que já
deu lucro nunca deixou de ser regra
para os mercenários da mídia, e com a

DC Comics não seria diferente. O novo

projeto da fábrica de heróis é agora
relançar histórias clássicas em formato
de animação. Fãs arrancam os

cabelos ao saber que para piorar, os
longas-metragens serão lançados
diretamente em DVD - premissa de
material de baixa qualidade. Estreando
a. série virá aí a saga Superman:
Doomsday. - - A - morte do Super Homem. Ao que parece,
querem enterrar de vezmesmo.

O ACHADO PODE ROUBAR
Especialistas em segurança avisam ao público pará tomarem
cuidado com gadgets que são encontrados na rua. Trata-se
do mais novo lance de golpistas, que agora "esquecem" em
pontos estratégicos (como bancos ou estacionamentos)
pend rives USB portando códigos maliciosos. Quem acha o
acessório acha que saiu numa boa, mas ao inserí-Io no PC,
sem saber, pode ter seus dados bancários ou outras
informações roubados porvírus. Não dá pra relaxar.

-

-.

IGRILL GEORGE FOREMAN
George Foreman, boxeador rei da
churrasqueira lança ao mercado mais
uma em sua famosa marca, e oferece
aos geeks do mundo o IGrill, grelha
elétrica com caixas de som de 10
watts integradas. Agora enquanto
você assa suas linguicinhas pode
escutar as músicas favoritas do seu

iPod, MP3 player ou qualquer outro
sistema de som com USB. Por US$
149,99 você pode ter a sua.

Leandro Carvalho, o ótimo anfitriã9 e rêspq,n$â�el
pelo sabor da Confraria do Churrasoo .

.... -c _
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Comprando qualquer produto
.

,

'.

� naKgMotosvocêleva ..

'

"

'lo
� 01 Celular Grálisl**' "

"Promoção por tempo indetenninado, todos os clientes que efeturem compras na loja
Kg Motos de Jaraguã e na loja Kg Motos de Guaramirim,.ganharão inteiramente grátis 1 'f 1
01 aparelho de celular marca Nokia mod. 1600 (ou similar) habilITado no plano Meia

......
Iama 10 com mensalidade fixa de R$ 25,90. A responsabilidade pela en�ega do aparelho .

'

_ '11 celular é da Teltron - Revenda autorizada TIM em Jaraguá. Os aparelhos serão entregues �

na Loja Kg Motos de Jsraguá ou nas lojas Teltron. Crédito sujeito a awovaç�o. :
•

$-.
. "i

HONDA·Motos'
Guarami . im Fone 3 13-3080 - Jarauuá Fone 3310-8800 www.kum t m.br j
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CARNE SUíNA: MESMO COM O EMBARGO RUSSO O SETOR EXPORTOU 95%

Exgortação para
! ., I

"

o bloco esta acima
da média nacional"
segundo Fiesc

. FLORIANÓPOLIS

Enquanto o Brasil apre
sentou crescimento de 16,5%
nas exportações para o Mer

cosul, Santa Catarina obteve
índices acima da média
nacional, com aumento de

24,9% das exportações para

Argentina,' Paraguai e Uru

guai. Os percentuais foram di

vulgados pela Fiesc (Fede
ração das Indústrias do Estado
de SantaCatarina), com base
nas vendas do primeiro
trimestre deste ano, em com

paração com omesmo período
-de 2006. Juntos; os três países
compraram .das empresas
catarinenses entre janeiro e

março 'U5$-151,9 'milhôes,"
contra US$ 121,7 milhões do
I11esmo penado do ano pas
sado.
'As exportações da carne

suína catarinense para o Mer
cosul apresentaram cresci
mento de 95%.A participação
do bloco regional na compra

DIVULGAÇÃO CNRlADI

Argentina é o país que mais importa produtos catarinenses
do produto passou de 7,8% no

primeiro trimestre de 2006,
para 20,3% este ano. Ramirez

Tapia, secretário-executivo
. da ACCS (Associação Cata
rinense dos Criadores de

Suínos), destaca que mesmo

com o aumento da exportação
para o Mercosul, e também
para outros países como

Ucrânia e Cingapura, os

problemas dós sf.tírióé:tÜtd'rb
ainda continuam em virtude
do embargo russo à carne

catarinense. Segundo ele, a

anunciada compra de 50 mil
cabeças/mês de suínos repre
sados no campo pela Conab

(Companhia Nacional de
Abastecimento) deve ame-

nizar a situação do produtor.
A proposta que a ACCS

apresentará ao ministro da
Fazenda, Guido Mantega, de
preço mínimo para o suíno
será de R$ 1,87.

O papel cartão foi o

produto.mais exportado para
o Mercosul neste início de
2007. As vendas do produto
tata;lilzaram'tJ3$'1'l;4milhões.
;;rá' �:. ��p6�taçãól d,�: �e.fiig,e�
radares e congeladores sofreu
redução de 12,6%, no en-

_ tanto, ainda mantém a se

gunda posição entre os

produtos mais comprados pelo
bloco. A Argentina é o país.
quernais importa de Santa
Catarina. (CNR/ADI)

No E$tado apenas 1 0%
regu.larizaram o título
FLORIANÓPOLIS'

O levantamento parcial
do TSE mostra que 46.206
catarinenses devem ter os

títulos eleitorais cancelados.
. Dos' 51.340 inadimplentes,
5.134 regularizaram a situa

ção. No país o TSE aponta a

marca de 168.603 regu
larizações. Em termos percen
tuais, procuraram os cartórios
eleitorais 8,89% do total de
1.896.813 eleitores que não

votara!ll nem justificaram
ausência nas últimas três
elefçõe's consecutivas - o

Referendo de 2005 e os dois
turnos das eleições presi
denciais de 2006. Os dados
finais estarão disponíveis a

partir do dia 14 de maio.
Em 2003, na primeira

atualização do cadastro após
'a' eleição presidencial de
2'002, apenas 95.906 regu-

, larízaram os títulos. Naquele

,
PESQUISA

Indústria tem
mais confiança

ano, a Justiça Eleitoral can- Depois de aumentar em

celou 2.151.986 de um total janeiro, o ICEI (Índice de
de 2.247.892 eleitores irre- Confiança do Empresário
gulares. Industrial) de Santa Catarina

Os eleitores que não sana- na economia teve leve queda
ram a pendência, mas quise- no levantamento realizado
rem evitar o cancelamento, este mês, passando de 55,7
podem procurar o cartório pontos em janeiro para 55,3
eleitoral. No entanto, terão pontos em abril. Como nas

de abrir um processo e juntar' últimas pesquisas da
a documentação necessária Sondagem Industrial da CNI
ao requerimento, que será (Confederação Nacional da
julgado pelo juiz eleitoral. Indústria),' as grandes indús
Essa tramitação exige mais trias de Santa Catarina
tempo do que o pedido efe- apresentaram maior con

tuado no prazo regular. O fiança do que as de porte me
cadastro será reaberto no nor.

próximo dia 14. O ICEI catarinense ficou
Se perder o título, o eleitor abaixo. da média nacional,

faltoso deixa de contar com que também apresentou leve
alguns direitos essenciais à queda, de 60,1 para 59,4
cidadania. Não pode tirar o pontos. O nível de confiança
RG ou passaport�,. renovar tem acompanhado os indi- .

matrícula em escola pública, cadores da economia cata

inscrever-se em concurso rinense, que também ficaram
público, entre' outras coisas. abaixo das médias nacionais.
(TER/SC) (Fiesc)
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Pelo Estado
Em política, só fica junto quem ganha

Se é difícil estimar quanto tempo duram as alianças políticas, é absolutamente fá-::
cil prever quando acabam: nas derrotas. Não é por menos que o PT catarinense'

retoma a discussão sobre as coligações para o ano que vem em ponto situado alguns
lances antes do segundo turno da campanha ao governo. É certo que a campanha
de Esperidião Amin morreu gorda graças ao acordo com o PI, mas daí a evolui�
para uma orientação partidária fechada para as eleiçõesmunicipais, vai uma grande"
distância. Isto, aliás, é o que pode de fato ocorrer na outra margem, com o PMDB,
PSDB, DEM, PPS e outras siglas hoje governistas. Pela simples diferença de que ga
nharam. Nomundo pragmático da contabilidade eleitoral, é cada vezmenosusual a'
equaçãomarxista-leninista do: "perdemos, mas quebramos os ossos deles". Porque;
a vitória assegura ocupações de espaços de poder vitais para as siglas. De onde são
redimensionadas as relações e convivências, inclusive entre situação e oposição. É
a tallógica da governabilidade, que explica tanto o casamento do PMDB com Lula,
quanto o afrouxamento tucano em relação ao mesmo. E, no plano estadual, explica
a diferença de perspectivas entre o PP e o PT. O primeiro, depois de perder parceiro
histórico que até já trocou de nome, daria tudo para ter como líquida e certa a nova

aliança nos municípios. Já o segundo, ensaia uma rota ampliada. Há coisa de duas
semanas, o presidente do PI:. Pedro Uczai, sinalizou a reabertura de caminhos: "So
mos oposição ao governo em Santa Catarina, mas não temos aliança com o PP para
2008. O objetivo é fortalecer oPI". Porque, acima de tudo, se a vitória e a derrota são
osmarcadores do tempo das alianças políticas, o lugar onde elas existem é sempre o
mesmo: o interesse original e singular de cada uma das siglas.
ontecom mdb

Volnei Morastoni está particularmente empenhado na construção da ponte PMDB
PT também em Santa Catarina. "O PT deve ser coerente com o presidente Lula,.

que faz um esforço sobrenatural para dar govemabilidade ao Brasil. Quando
. ele pensa em Brasil, pensa em Santa Catarina também. O PT catarinense
tem de ter a grandeza e a humildade de dar um passo atrás.
Em política, é fácil se manter num casulo, numa ilha; difícil
é a convivência plural, respeitosa e fraterna", afirmou o
�<?s�e.JEamente calado prefeito c,le Itajaí, dU�ª!lt,,� o.meio
£��iadão.Morastoní acredita qtie"êmereiçõ�s,J�'planoá,'haci6n<lJ. �\ estaduaf até'dá para i'nventar"tiin pôucõ.·'

'

Mas queJ nas disputas municipais, "reacendem as

situações já vivenciadas" e aparecem as "marcas
de anos de convivência". Trocando em miúdos, ele
garante a reedição da aliança com o PMDB em

Itajaí e a projeta para vários outros municípios.

Instalação de frente
Paulo Bornhausen instala amanhã, em Bra
sília, a Frente Parlamentar Mista de Radio
difusão, com a presença do ministro das
Comunicações, Hélio Costa. Também con

vidou na Esplanada FranklinMartins eGil.
,

Deacordo
O deputado democratista explica a inspi
ração da "ultrapartídária" da Frente Parla
mentar: "O avanço tecnológico é inevitável,
assim como a convergência tecnológica;
por isso, o apoio ao campo público de te
levisão toma-se indíspensável para a real
democratização do setor". A pergunta é:
finalmente até os Bornhausen concordam
com alguma proposta do Governo Lula?
Exatamente. Quanto à tevê pública, Pauli
nho diz - para não perder o hábito - que se

. pode até discordar, mas que o governo tem
o dir�ito de querer uma nova tevê .

'. Carbon free
A 13ª edição do Fashion Hair, em Lages,
terá novidade este ano. Será evento livre
de C02. Assim: a Lafi Cosméticos vai se
responsabilizar pelo' plantio de árvores
nativas correspondente ao número de

participantes e ao cálculo de emissão de
poluentes exigida pelo deslocamento. O
deputado Sérgio Granda, aliás, tem proje
to na Assembléia para que todos os even

tos no Estado sejam obrigados a praticar a
compensação ecológica.

Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
. Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do
Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade -

Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O I
Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã - IJornal O Iguassu � Município Dia-a-dia - Notisul

I- OAtlântico - Jornal Perfil- O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz RegionalAssociação dos Diários do Interior

ADRIANA BALDISSARELU, COM COLABORAÇÃO DE CARLA DARIANO/FLORlANÚPOLlS.

Questão de timer
Há pelo menos quatro .semanas, o presi
dente do PSDB de Balneário Camboriú, Gil
Koeddermann, é obrigado a adiar reunião
da sigla. Está demorado para conseguir co
memorar a recondução já acertada - na cota '

pessoal de LeonelPavan - deDãoKoedder
mann para a titularidade da SDR. Em Con
córdia, por exemplo, lideranças regionais
não tiveram o mesmo cuidado e, quando
estavam prestes a anunciar o nome do se

cretário regional, Luiz Henrique mandou
recado de que quem nomeia primeiro esca

lão ainda é o governador do Estado.

Setevidas'
Carlos Fehlberg, Cyro Barreto, Fernando
Linhares da: Silva, Gilberta Nahas, Osmar
Schlindwein, Paulo da Costa Ramos e Ro
bertoAlves são os sete jornalistas commais
de 50 anos de atuação profissional que se

rão homenageados dia 3, Dia Mundial da
Liberdade de Imprensa, pelaACI.

Aquecimento global
o governador Luiz Henrique convidou o

ex-presidenteBillClinton, entre outras per
sonalidades, para a Ecopower 2007, confe
rência sobre aquecimento global e energia

. alternativa qu.e ocorre em Florianópolis,
em novembro. Sobre o assunto, destaque
mundial mesmo é de AI Gore, que não
chegou à Casa Branca, mas produziu o do
cumentário "Verdade Inconveniente".

Crescem' exportações de
se para o Mercosul
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Por franciene FagundesE Para serem publiçadas nessa coluna, as fotos devem

ser.enviada�>�té se��:;;teira peJ� manh�:É<q�rigatóri(ftr envio em alta r�soluçãcié .

publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br
.

Aniversariou dia 30/4,
Suzana B. Cardoso.

Parabéns da filha Jéssica
Amanda

�. Parabéns a Junior Leitholdt que
domemorou aniversário no dia 20/4. Quem
dsse]a é a esposa Ana, o Filho Leo, amigos"

'.

e familiares•

No dia 13/4; colou grau em

Moda, pela Unerj , Juliana
Würges. Na foto fazendo um

brinde no dia do balle

Completa 11 anos no dia 06,
Nataline Andrejewski. Parabéns e

felicidadGs dos familiares

Tatiane Cristina Brandt
completou idade nova dia 28.
Parbéns dos pais, Enio e Rosilda,
e os irmãos Alexandre, Juli e Tati

No dia 07 comemoram 75 anos de
casados Luis e Idalina Moratelli.

Parabéns dos filhos, netos,
bisnetos e tataranetos

Colou grau em Sistemas de Informação
no último dia 27/4, pela Uner], o

proprietário da ERK Informática Edinei
Roberto Kamchen. Felicidades da

esposa Sandra, dos filhos Gustavo e

Gabriel e demais e familiares

Aniversariou dia 21/4, Walmira Blank
Machado. Felicidades dos amigos e

familiares

Trocou de idade no dia 29/4 Jair Consoni.
.

Felicidades da esposa Margot e dos filhos
Lucas e Matheus

Alguns integrantes do Moto Clube Fênix curtindo o encontro
em Rio Do Sul

Jocimara Spézia completa idade nova

hoje. Felicidades da mãe Maria e do
padastro José

Doralice Berri, apagando velinhas em

grande estilo na Pizzaria Caneri
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() com "Invisível DJ". O
/ disco, como define o

I�guitarrista Edgard
) Scandurra, é de rock
;1 maduro. "A .gente não se

If finge de menino", diz o
�I músico quarentão.
í Scandurra é autor de
Ir quase todas as canções,
, muitas delas compostas
.� durante suas últimas férias.
["Já fizmuita música desse

9.ieito. Dest_a vez, houve até
,� uma pressao para
f:, lançarmos o disco. Então,
I tivemos de produzir
bastante", conta.

r; O rock rural "Mariana Foi
I Pro Mar", por exemplo,
r entrou em cima da hora.
, Já "La Luna Llena", faixa

. em espanhol que fecha o

O CORREIO ,DO POVO

Ira! Volta a compor e
lança o CD "Invisível DJ" '_ j

O guitarrista Edgard I

Scandurra define o I

trabalho como. rock
maduro

trabalho, teve letra
originalmente digitada em

um celular para que a
idéia não fosse perdida. "Já
fiz isso em outras vezes",.
fala o guitarrista.
Apesar do empenho do
músico em criar, fato que
acentua a faceta madura
do CD,' a música de
trabalho "Eu Vou Tentar"
foi composta por um
jovem roqueiro: Rodrigo
Koala. O rapaz é líder do
Hateen,
"Hoje eu consigo falar de
pop semtorcer o nariz.

'Mas era impossível. Acho
que 'por causa do lance do

espírito roqueiro", diz o
guitarrista, explicando o

lado híbrido do disco.
Na tentativa de atrair o

público para o disco

original, o Ira! caprichou

na parte gráfica, com um

encarte completo e

conceitual. "Acho que
esse é um dos atrativos'
para se ter o disco e não

apenas o MP3", aposta
Edgard.

I'
I I','
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II PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaffaguá do Sul

Cine Shopping 1
A Família do Futuro

(1'4h5'0 - Todos os dias)
300

.

(16h50, 19h1 O, 21 h30 - Todos
os dias).
Cine Shopping 2
Caixa 2

.

(19h20, 21 h - Todos os dias)
Mestre das Armas

(15h30, 17h20 - Todos os dias)
Cíne Shopping 3
O Mundo em Duas Voltas

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

Joinville

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 Perfeita

(17h1 O, '191'120, 21 h30 -

SeX/Qua/Qui)
(15h, 17h1 O, 19h20, 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 ehas)
H�F;nibal � A Origem do Mal

(17tl - Todos os dias)
Cine Múeller 3
A Família do Futuro

(16h - Todos os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
A Família do Futuro

(13h50 - Todos os dias)
As Férias De Mr. Bean
(15h50, 17h1 O, 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 Neumarkt 3
A Colheita do Mal

(14h, 20h - Iodos os dias)
Um Beijo a Mais

(16h, 18h, 22h - Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
Scoop - O Grande Furo

(15h1 O, 17h� O, 19h1 O, 21 h20 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Número 23

(14h20, 16h40, 19h20, 21 h40 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Ponte para Terabítia

(13h40, 15h30 - Todos os dias)
Hannibal - A Origem do Mal

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

dias)

� SERViÇOS
Tradição
J'ARAGUÁ DO SUL
Museu Histórico Emílio da Silva
" Noite Cultural Polonesa
3 de maio, às 19h30

.Beneficente
JARAG'UÁ .00 SUL
Clube Atlético Baependi

. Tarde Gor-de-Rosa - Rede
Feminina de Combate ao Câncer
9 de maio, 14h30

Extra'
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 'ANOS
Guaramirim ganha Centro Empresarial
O Correio do Povo, edição de 25 de abril a 10 de maio, divulgava que no

dia 10 de maio de 1987 o Centro Empresarial de Guaramirim seria

inaugurado. A cerimônia estava marcada para as 18 horas.

Segundo a matéria a obra constituía de 432 m2 de área construída, em
,

dois pavimentos, abrigando no andar térreo a secretaria executiva,
recepção, sala de reuniões da diretoria e sala de treinamento com área de

serviço. No segundo pavimento situa-se amplo auditório para duzentas
pessoas todo mobiliado e com serviço de som.

Ocusto da obra girava em torno de Cz$ 2 milhões. No ato inaugural, além
de autoridades e empresários, estariam presentes deputados e o

secretário do Turismo, Evilásio Vierra.
Assim, a partir do dia 10 a classe empresarial teria um local para
desenvoiver seus projetos e a comunidade, um espaço para a realização
de suas atividades.

• ,O DIA DE HOJE
:."

• O CLIC OO'lEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodQPovo.com.br

Não se trata de montagem, muito menos photoshop. A Dona Coruja manda o
.

, .

recado, na praia de Itaguaçú, em São Francisco do Sul. O clic é da leitora Eunice.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Festivais
As inscrições para o Festival

da Canção "Canta

Guaramirim" e para o Festival

de Dança estão abertas até

dia 29 de junho Informações
pelo fone 3373-4269.

�Inscrições
As inscrições para o 2a

.

Stammtisch de Guaramirim
.

estarão abertas a partir de
amanhã, na Casa da
Cultura "Paulino João de
Bem" e na Secretária de

Esportes.

�Curso
De 8 a 10 de maio, das 19h
às 21 h30, o Sesc oferece
um "Curso de Decoupagem
para o Dia das Mães". O
investimento é de R$ 40.

Informações pelo fone

.3371-8930.

• PREVISÃO DO TEMPO

Tempo firme no Estado

Uma nova frente fria chega ao sul do país. O
dia será ensolarado em Santa Catarina e as

chances de chuva são pequenas, mas podem
acontecer na divisa do Rio Grande do Sul.

Temperatura elevada. Vento de nordeste a

noroeste, com intensidade fraca a moderada.

.> Jaraguá do Sul e Região

HOJE . � QUARTA, �
MíN: 17° C � MíN: 17° C U
MÁX: 26° C

,
MÁX: 27° C

Sol com nuvens Sol com pancadas de
chuva

� Fases da lua

Sol com pancadas de
chuva

SEXTA

MíN: 21° C
MÁX:2rc

QUINTA
MíN: 20° C
MÁX: z-c
Sol com pancadas de
chuva

NOVAMINGUANTECHEIA

10/03 .02/03 16/03 23/03

� Legendas

� A·)�dG'"¥ \",,_.,_ � '"", ,;,,;', ,�
Ensolarado Parcialmente Nublado instável Chuvoso Trovoada

nub19do

CRESCENTE

O CORREIO DO PO'lC

y
• ANIVERSÁRIOS

is

m

ff

I:JI

LORIANÓPÓ�f,
MíN: 18°; MÁX: 2��

'IS

'Ii:
ill

.,.

."
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lóvis dá um prazo de doze horas. Sônia

uêfi aceitar a proposta; mas Marco�
si�le que Clóvi.s ,está blefando,. LUCI

ãrêce em sonho para Carola e diZ que

soiuçãO para Marcos e Sônia é a

esínâ da mais famosa história de amor.

16xi� se refugia na casa de Lia. Tony
olfJ'ênta com Carola sobre o aluguel.
onjâ está decidida a fazer a troca e pede
Oedé que ajude Marcos a criar Daniel.

o�ylala em Romeu e Julieta e Carola se

rtí6ra do sonho. Sônia acha que o plano
ito par Carola pode dar certo. Flávio dá

'Iça para Renato. Sônia diz a Clóvis que

tseita a proposta.
.

'. �

Janessa dança com Nirdo, mas lança
Jlhares para Tadeu na boate: Elizabeth e

rthur se beijam. Vanessa e Gracinha

rigam na boate. Arthur acorda na casa '

e Elizabeth sem entender nada. Gui fica
riosa porque Arthur volta para casa
em nenhuma informação. Celina
ncontra um fio de cabelo de Elizabeth na

upa dele. Maria diz a Morgana gue vai
andar exumar o corpo de Ultimo.

rgana conta que o corpo desapareceu.
lizabeth é seguida. Cigano diz que
'Itimo pode ter sido desenterrado para
oubarem seus órgãos. Ed se declara a

anessa e a beija. Um homem empurra
lizabeth, que quase é atropelada. Celina
Arthur se desesperam quando
cobrem que Lance fQi levado por um

andido.
'

Taís banca a boa maça tldiz a Daniel que
não sabe ande Paula está. Taís promete a

Daniel que fará de tudo para encontrar
Paula. Marian manda imprimir a foto que
tirou de Antenor e Fabiana.dsidoro.dica: r "

yeri�u!é!.� .Zé LpJ§ti)}� eM�.; ;"�l,
n qu\};n�w tem. o di, H<paJíI-; :.: i' .

pelas documentos fàl$os. red diz ' ,.

a � amila que eles precísarn pensar no

futuro, deixando:-,a sem jeito. Cássio diz a

Vidal que não quer responsabilidades
com o filho.A foto não fica boa e Marion
decide tirar outra de Fabiana e Antenor
juntos. Odete confidencia a Marion que
Antenor vai sair, de barco com
Fabiana.Taís diz a .Daniel ter notícias do
paradeiro de Paula.Cássio descobre que
ateus é seu filho.

Drica diz para Juarez que ainda está triste'
e sente falta da família. Verônica
adormecida, ainda amàrrada a Tom. Ele
ronca, ela acorda, chacoalha-o, acerta
uma cabeçada de leve. Tom diz para
Veronica que precisa ir o banheiro. Stella

}le per.gunta para Freddy quem está
,9U querendo o mal deles. Isabela vê Drica
111)' dormindo. Nicole chega e encontra Tom

'-'i'¢- e -Veronica amarrados. Stella pergunta
81, para Freddy se ele vai providenciar
If.,p segurança para Drica. Stella mostra as
avG roupas novas para Drica. Ela pergunta se
I::" tem alguma coisa de errado com as
�lIC roupas dela. Stella diz que não, mas
22; disse que as roupas que ela usa são mais
o li!' apropriadas para usar em Saquarema,
&u.que no Rio tem que usar roupas mais
lTv sofisticadas. '

� RECORD - 20h'o
l

i�Vidas Opostas
:;lU. Lucília, desmaiada, é' acudida por

I 'I� �rnem e Letícia. Carmem pede para�!I¥ Wilson charnar um médico. Jacson se
��IQ ap!%xima com Joana no bar onde estão
'IFI Marcelo, Mercedes e Eleutério. Jacson
,(Is beija Joana e todos ficam perplexos.
",' Boris diz para ísis que precisa descobrir
,,'l por que Joana se envolveu com Jacson e

,j;J, que só há uma maneira: voltando ao
10 Torto. Berloque faz pacto de convivência
ns tranqüila com Lisinha. Lisinha faz
8l'I questão de viver em quartos separados.
',,' Jacson diz para Marcelo que não quer
:(, tocar o terror no Torto' por enquanto, mas

, todos têm de obedecer a suas ordens,
Cláudia conta para Maria Lúcia que Félix
asmeaçou,

, s rijSumos sao àe re8ponsabllldad� das �mlssoras
-'

LJv'�tra"
extra@ocorreiodopovo,com,br

.
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��QUER MAIS ��SEM QUERER
A mãe do ator Cauã Reymond
deu um fora no sábado, 28,
durante a festa do filme

Ódique. Ouestlonada sobre o

namoro de Cauã e Grazi

Massafera, .a mãe do galã
'

disse que já conversou

com a ex-BBB e que a nora

está aprovada. Só que a

dona Denise não sabia que
o possível casal está
desmentindo, o namoro e

parece que foi repreendida
pelo filho. Mais tarde ela
declarou que tudo era

invenção da imprensa.

��PREPARATIVOS
Wanessa Camargo e Marcos

Buaiz estão acertando os

últimos detalhes para a

cerimônia de casamento, que
acontece dia 26 de maio.

"Estamos em contagem
regressiva. Falta menos de um

mês", falou Buaiz. Entre os

padrinhos estão Preta Gil, Cléo
Pires, Aécio Neves, Fausto
Silva e Tom Cavalcante. Com
a correria Wanessa e Buaiz
ainda não pensaram no

destino para a lua-de-mel.
"Vamos decidir a semana que
vem", disse a cantora.

Essa é para quem pensa
que Angélica já está

completamente satisfeita
com sua vida. Grávida do

segundo filho, casada com

Luciano Huck e
,

apresentadora da Rede

Globo, a loira revelou que
ainda quer mais. 'Angélica
contou que, apaixonada
pela música brasileira, ,

pensa em voltar a cantar e

que, depois de dar à luz ao

'irmãozinho de Joaquim, já
vai começar a planejar o
terceiro filho.

• DIVI'RTA-SE Mande sua piada para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br• SUDOKU
Tipos de Salário
Descubra qual é o seu",
• Salário Cebola - Você pega, olha e chora",
• Salário Cafajeste - Não te ajuda em nada, só te faz sofrer, mas você,
não vive sem ele!
• Salário Brasil - Você acha que um dia ele vai melhorar;"

,

• Salário Broxa - Na hora que você mais precisa, ele te decepciona,
• Salário Regime - Com ele, você come menos.
• Salário Ateu - Você prefere nem acreditar...
• Salário Surfista - SÓÓÓó".
• Salário Menstruação - Vem uma vez por mês e dura menos de uma

semana,

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito' simples e viciante. 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 3)<3.

Qual é o filme?
Um menininho tinha um gatinho chamado Tido, que, toda noite dormia
num cestinho, Um belo dia, o menininho foi procurá-lo e não o achou.
Qual o nome do fil!lle? O cesto sem Tido,

,-

• HORÓSCOPO

Libra 23/9 a 22/10
Onde está seu paraíso? No seu lar doce lar,
nos braços de alguém, num poema, numa
canção? Êxtases e enlevos estão bem aí a seu

alcance, consagre seu dia ao mais puro e

completo deleite. Com certeza há muitas
idéias flutuando e se insinuando em sua

.

mente inventiva ... Que tal começar a praticá
las agora mesmo?

Capricórnio 22/2, a 21/1
Como você é ultra-ocupado e nunca tem tempo
pra nada, talvez ande um pouco desatento com

suas pessoas queridas ... Ninguém está '

reclamando ainda? Mesmo que a resposta seja
negativa, sempre é bom dar uma aquecida na

área. O feriado pode ser perfeito para isso e

para muitas outras coisas ligadas ao princípio
do prazer...

Touro 21/4 a 2.0/5
Redescobrir-se, descobrir outras formas de
sentir prazer e de se divertir. Brincar, elbdr da
juventude. Experimentar um novo estado, provar
diferentes frutas, conhecer sabores.
Redescobrir-se: nos vários ciclos da vida, a
criança abraça o adulto, pega pela mão e

mostra o caminho. Você está louco para ir, por
que não vai?!

Leão 22/7 a 22/8
No confortável sofá de sua leo-caverna,
languidamente. Passeando pelas savanas, não
menos lânguido e charmoso. É isso aí,
descanse a sua beleza. O que inclui um relax
pras idéias também. O ano recém' engrenou e

você ainda tem desafios pela frente, sem falar
na interminável seqüência de festas. Um dia de
rei, com tudo que você tem direito.

Escorpião '23/10 a21/11
Sim, você estava em dívida com sua cama,
mas recuperadas suas necessaríssimas horas
de sono, ganhe a vida, escorpiano! O astral de
hoje está cinco estrelas e você irá aproveitá-lo
bem mais com os olhos abertos. Divirta-se e

namore, com toda a arte. Abra a caixa de
mágicas, a porta, um abraço ... Tudo por
acontecer!

Aquárió 21/1 a 18/2
Ah, tem esse pequeno detalhe ... Antes você não
havia dado a devida importância, mas agora vê
que ficou em débito consigo mesmo e a tal coisa
está atrapalhando o fluir de suas açôes, planos,
relações. Ao detalhe, pois! Como, ao se

. aprofundar nisso andará para trás? E você acha
que vai muito longe com um espinho
machucando sua asa?

Gêmeos 21/5 a 20/6
As coisas do espmto, onde é que andam?
Embaixo da cama, mofando no microondas,
em melo a confusão. de sua escrivaninha? EI,
olhe por onde corre, gemlnlanol Em alta
velocidade, você pode Ir às alturas, mas
também pode perder a qualidade da jornada,
seus pensamentos Iluminados 8 tropeçar na
escada da evolução .. ,

Virgem 23/8 a 22/9
Se estão lhe chamando, convidando, é porque
querem você, vlrglnlano querldol Hummm, você
tinha pensado em ficar quieta no seu canto,
matutando ISSQ,9 aqLlllo que precisa resolver",
Ora, você val pensar multo melhor em
movimento, conversando e brincando, Relaxa e

areje a cuca: energia clroulente, neurônios
faiscantes,

SagitáriO 22/11 a 21/12
Com certeza, se você pudesse, estaria lá no
alto do Himalaia meditando, bronzeando-se ao
sol mediterrâneo eu algo assim", Mas, se não
dá, faça o seu melhor no aqui e agora, O
divino maravilhoso está dentro da sua cabeça:
e, obviamente, uma questão de esplrlto. Seu
espaço Interno não tem limites, Solte as

rédeas, centauro:

fJ
..

Peixes '19/2 a 19/3
São as suas necessidades, desejos e valores
que estão se alterando e não as pessoas Que
estão mudando, Claro, os outros estão se
modificando também, mas quem lhe chama é
sua alma, suas prioridades devem ser o seu
norte, Grands é a Intensidade dos movimentos
Que borbulham em seus Interiores: nao represe

, a sua força renovadora,

Áries 20/3 a 20/4
Cuidado com o pavio curto, carneirinho! Antes
de sair por aí dando pinotes, reflita se está
mesmo com a razão. Você esquece rápido o

que faz e diz, mas nem todo mundo é assim.
Procure manter o equilíbrio e deixe a poeira
assentar. O dia não está para excessos, muito
menos acessos de raiva e assemelhados. Use
sua ínquletação para o bem.

Câncer 21/6 a 21/7
Pois é, mesmo não precisando ir trabalhar,
talvez você não tenha tempo para longos
mergulhos nos braços do sono. Todo dia é dia
de fazer o sonho desperto acontecer. Suas
atividades em terra firme estão exigindo mais

atenção, dedicação e trabalho intensivo, mas
certamente valerá a pena. Como diz a canção
do canceriano Gil, tudo, tudo vai dar pé!
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.QUITADO
O presidente do Juventus
o empresário Lio Tironi
comunicou à imprensa
na semana passada, que a

diretoria do clube,
quitou os salários e

dispensou todos os

jogadores e comissão
técnica que participaram
'do Campeonato
Catarinense. O novo

plantel só será formado
em outubro ou

novem b r o ,v E va l e

registrar ainda: a gestão
Lio Tironi, sempre fez

1uestão de pagar em dia
as contas do clube: Lisura
total.

IDADE NOVA.
É bem hoje, no Dia do
Trabalho, que o juíz de
direito da primeira vara

de Jaraguá, Dr Márcio
René Rocha, recebe os

maiores cumprimentos
de amigos e familiares
pela estréia de mais um
aniversário.

NAMORONUVO
A bonitona Katy Bruch
anda mais feliz que ganso
novo na lagoa. Segundo
os amigos, toda
felicidade da beldade tem
nome e sobrenome.
Trata-se do boa pinta
An d e r son B u z z i .

Casamento à vista.

CONFIRMADO
O 2° Festival Nacional e
Mostra de Dança já foi

agendado .. Será nos dia
20 e 21 de outubro, no
Centro Cultural de
Jaraguá do Sul.
Agendem!

• OICA DE TERÇA

* Não fazer nada.
Sombra e água fresca.
Hoje é feriado.

(47) 3370..4522

o CORREIO DO POVt

Por Moa Gonçalves - Sugestão (moagonçalves@netuno.com.br)

o meu amigo Ramiro Schmitz festejou ícade nova com festa daquelas no 'ultimo sábado,. no
Hotel Vale das Pedras

O· juiz de direito, Dr.. Márcio Renê Rocha, com a esposa Ana Lúcia Rozza. Ele troca idade hoje

FRASE DO. DIA
'

" Uma incessante busca, leva a

inúmeras alegrias."

Trocou de idade ontem, dia 30 de abril, SUZANA B CARDOSO

• TE CONTEI!

Depois que registrei aqui na coluna que ellt,
Jaraguá abriria uma importadora e distribuidora
do famoso azeite especial português Montijo, não �
foram nem um, nem dois e-mails, foram vários que

;

recebi. Todos perguntando quem é dono do
babado. Isso significa que a marca é de peso.
**

Hoje o meu amigo e presidenté do Beira Rio Clube de
Campo, Major Rogério Luiz Kumlehn, será alvo de

,

muitos cumprimentospela troca de idade.
**

Meus amigos, os Djs Marcelo Luis e Xalinho estão
meio cabisbaixos. Apesar de terem sido
contratados para a 12° Noite do· Ti-li-ti que
acontece dia 4 de maio no Baependi. Eu explico:
como a festa é só para elas, o homem não tem vez.

A dupla terá que embalar a noitada numa redoma,
totalmente blindada, sem poder vê-Ias. Por isso a

tristeza deles. É mole?
**

. O meu abraço de hoje, cheio de energias positivas,
vai para o corretor de imóveis Eli Silva, da Séculus.
Ele é amigo e leitor assíduo desta coluna.
**

A Revista Nossa: que 'estará nas bancas na

próxima semana, estampará na capa o Prefeito de
Schroeder: Felipe Voigt.
**

Na próxima semana a comissão que vai organizar a

50 Stammtisch de Jaraquá, começa a agitar o

babado.
**

�s;li�
(47) 3370-6845
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