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Dez vezes Alessander Lenzi

BRASIL

Comíssão quer
acabar cum a

burocracia .83
Na última bateria, Lenzi foi perfeito, vencendo todas as baterias e conquistou nota dez de todos os juízes na última bateria
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" promovida
evento, que aco u ne Parque Municipa
Eventos, distribuiu:39 prêmios. Os mais cobiçados eram
dois automóveis Fiat!Uno.• 5

;

CassuU Advogados Associados
OAB I se 397199

(47) 3371 7511
Advocacia Empresarial
.._..... ----""'"
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PROGRAMA SOCIAL

Bolsa Família
com inscrições,
abertas em JS

Famílias com
rendimentos inferiores a R$
120 por pessoa podem se

inscrever no Programa
Bolsa Família, do governo
Federal.
As inscrições devem ser

feitas na Secretaria de
Desenvolvimento Social de
Jaraguá do Sul.
• 5

. O CLIMA HOJE:

300
MÁXIMA

NAS CABECAS ,1
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PT decide que
terá candidato

prefeito em 2ü(
.

J

Decisão foi tirada em

votação unânime dos

integrantes do diretório d

Guaramirim, que por

enquanto só tem um pré
'candidato: o vereador
Evaldo João [unckes.
Partido tambémnega,
aproximação com PMDB
ou com PP .3

HUMANA

IMOVEIS

·3055-0070

MíNIMA

Sol, com muitas nuvens à
tarde e com pancadas de
chuva. À noite, mais
pancadas de chuva ... 86
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OPINIAO

Descompasso
"o lucro obtido pelos

bancos no Brasil é inver

sarpente proporcional aos
, se�iços prestados aos clientes

- <�sponsáveis diretos pela
fortuna adquirida nas úl
timas décadas, Enquanto as

instituições financeiras que
atuam no país acumulam
recordes de rentabilidade, as

aifncias bancárias cole

c[(ham ineficiência e ocu-
�.l,I

Plr lugar privilegiado no

r:llifking de reclamações por
mal at�ndimento.
o Não há um só dia em que

a=imprensa não registra exem-
, pios de falta de respeito para
cem os correntistas ou quei
�I�S de clientes pelos abusos
céme tidos, quer pela co-

1:fi:fânça de tarifas quer de

gérentes e funcionários. Já na
dtI'tra ponta, é cada vez mais

ef<dente o ganhos das ins

tifyições bancárias no país.
-�- '

SJJ

Em 2006, os 104 bancos
que atuam no país
lucraram R$ 33,4
bilhões, o que representa
retorno de 22,9% sobre o

patrimônio líquido"

Só para se ter, uma idéia
do descompasso, em 2006, os
104 bancos que atuam no

Brasil lucraram R$ 33,4 bi
lhões, o que representa re

torno de 22,9% sóbre o

patrimônio líquido das insti

tuições. A receita com tarifas
e com juros impulsiona resul
tado dos bancos, enquanto o

gasto com funcionários cres

ce em PToporção menor.

O problema é fruto do

opiniao@oeorreiodopovo,eom,br

discurso da excelência do
mercado e a favor do Estado
mínimo. Mas a solução pode
vir justamente dos poderes
constituídos - exigência de
investimentos de parte do,
absurdo lucro em treina

mento e capacitação dos
trabalhadores e estabele
cimento de número mínimo

de funcionários.
Investiu-se

i

muito em
,

processos operacionais para
,

se obter mais ganho, mas des
prezou o cliente, um pecado
mortal no mundo dos negó
cios, que só resiste em função
da demanda. Ao governo

(Banco Central) cabe a

obrigação de disciplinar o

setor. Ou se equilibra os lu
cros corri o atendimento aos

,clientes ou se confirma a

velha e atualíssima frase de

que no Brasil se prática o

capitalismo.

! ENTRE ASPAS
=>Tj· '

"
Jaraguá demorou muito para tomar essa decisão, pois vereadores que antes
tinham parentes faziam vistas grossas no governo passado. No fim das
contas, quem ganha é a população".

,
Sebastião Camargo, presidente regional do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, sobre
projeto de lei de combate ao nepostismo aprovado pela Câmara de Vereadores de Jaraguá do SUl.

"

'!Ápesar das lutas trabalhistas e das conquistas sociais, açreve ainda é vista como

atitude de baderneiros".
'Victor Danich; sociólogo e professor da Unerj, em relação as reivindicações do trabalhadores, que ainda é
vista de forma negativa,

"Existem conflitos de entendimento; mas são naturais, 'acredito que segunda-feira (7 de

maio) a gente se reúne e resolve tudo".
f'

,

Rai,mundo Colombo, senador e presidente estadual do Democratas, sobre definição dos cargos nas

secretarias regionais de Santa Catarina,
'

.. PONTO DE VISTA

Bem famíliar não pode ser

c:ônfiscado quando penhorado
I. ()

AQuarta Turma do Superior
'Iríbunalde Justiça (STJ) frus
treu a tentatíva de determi�ad�
Banco de confiscar um apar
tamento dado como garantia de

perihora, em um certo caso

onde o dono de imóvel situado
edt Brasília, argumentou que,

p0f se tratar de bem defamílía,
,él nula a penhora sobre o

apartamento onde reside com

sua companheira e duas filhas
menores,

·.':Durante o trâmite da ação,
o 'dono do imóvel tentou
substituir a penhora do apar
tairiento por salas comerciais,
o que foi rejeitado pelo banco.
O juiz de primeira instância
considerou que a penhora não

pode incidir sobre bem de

f�ília.
< Inconformádo com a

\
,.

situação, o Banco alegou que o

dono' do imóvel omitiu, no ato
.

da penhora, que o apartamento
fosse bem de família, ou que
mantivesse entidade familiar. O
banco considerou que o dono
do imóvel agiu de má-fé quando
se qualificou como divorciado,
revelando ter uma união es

tável somente agora, no decor
rer da ação judicial.

No STJ o banco argumentou
que, de acordo com a legislação,
a execução da hipoteca sobre o

imóvel é totalmente legai quan
do oferecido como garantia real
pelo casal au pela entidade
familiar.

Em seu voto, o relator, mi
nistro Aldir Passarinho Junior,
questionou: "aquele que, quan
do da formação de um contrato,
omitindo a situação de manter

.Adilson Luis Bornhausen
Integrante do Departamento
.de Planejamento Tributário da
Cassuli Advogados,

união estável, e oferecendo
imóvel em hipoteca, pode,
posteriormente, na ação de

execução, evocar o benefício da

instituição bem de família?" No
seu entendimento, sim, O

.

ministro ressaltou que toda
cautela tem de vir do credor,
que deveria ter indagado a

respeito de uma união estável,
cujo voto se deu no sentido de
fazer prevalecer a proteção legal
quanto ao bem de família.

Desta forma, independente
dos fatos ocorridos durante o

deslinde processual, o bem de
família sempre será resguar

dado, em razão da parti
cularidade que possui, qual seja,
sua ínalíenabilidade, uma vez

que, nem mesmo O proprietário
poderá renunciar a essa ga
rantia.
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• DOS BlOGS
tiji':!3;iUlDiMENSTEIN,
Urgente: chamem
os universitários
Sempre considerei injusto os

filhos de ricos não pagarem
mensalidade em

universidades públicas - é
um inaceitável privilégio. Não

vejo, porém, condições
políticas, pelo menos neste

· momento, para cobrar as
mensalidades, Uma viagem
a Minas Gerais me fez ver .

que existe uma solução
intermediária - e deveria ser

urgente, Acompanhei a

experiência de universitários

ajudando no reforço escolar
de estudantes da rede

pública, ajudando-os a

entender melhor matemática,
história, ciência e português,
Tudo isso usando jogos e

brincadeiras. Temos à nossa

frente um tremendo desafio,
gigantesco, de melhorar a

educação pública básica, As
universidades exerceriam um

enorme papel se
preparassem os estudantes

· para ajudar os alunos da
rede pública, É simples,

· barato e ajudaria muita

gente,
.

�palavradOleitOr@uOl.com.br

Decisão só no
,

segundo jogo
Botafogo e Flamengo têm
times que se equilibram em

virtudes e defeitos, técnicos
que se igualam em ousadia
e deslizes e torcidas ,que,

'

como outras, oscilam entre
a euforia e a depressão.
Portanto, nada mais natural

que o primeiro jogo da
decisão do Campeonato
Estadual terminasse
empatado em 2 a 2, 'Como
vários já disseram durante a

semana, o título só sairá
mesmo no segundo jogo e,

seguramente, decidido em

detalhes, O 3-6-1 idealizado

pelo técnico Ney Franco a

meu ver não foi de todo ruim
e talvez até funcionasse

plenamente se o homem

surpresa que aparecia _vez
por outra pela lateral

.

esquercanac tosse ,�onildo
Angelim - sem o menor

.

cacoete ofensivo. No mais,
como o próprio Ney Franco
disse, o ímpeto ofensivo do

Botafogo é mesmo difícil· de

segurar seja lá com qual for
o esquema,

�extra.gIObo.CDm/bIOgs/futebol

• CARTA DO LEITOR
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Quem depende 'l!

de serviço público �

Recente��nte, o presidente �
l.ula participou de

.

solenidade para apresentar
"o novo passaporte" dos '.

brasileiros, Mas quem
.

precisa tirar ou renovar um
;]

passaporte pena muito, É
preciso agend_ar a ida à

,
Polícia Federal. Antes de

..

chegar à PF, você prepara
tudo pela internet. Mas é

quando chega à sede da PF l
que você nota a dificuldade, G

Nesta segunda-feira' a coisa)

complicou, Nem todos os J�
funcionários compareceram �

ao trabalho, Média de uma J

hora e meia a duas horas -

3
com tudo agendado, lembre-

{
se, O funcionário da portaria
faz, sua avaliação, "No Brasil,
éJpr�£iL�9:)))pdar o sistema. ,�
Não p��,e ?le.r:.g�1s,� j�itQ,JW)(J
que '$y p)4n'ClOnano, rala o t"
díi inteiro 19anha o Mesri10)j�,1
salário daquele que

l

trabalhou pouco. Tem de"
'
., 1

ganhar pelo tanto que l

trabalha", Entendi tudo.
Então, é assim que a colsa I

funciona por ali.
I

�--�-;-riS-tian-alo-bo-.9IO-bO-IOg-,Co-m:b-r--d

.Jéssica Campestrini
Estudante

Pouco caso na educação estadual
O dia 25 de abril foi ,àos salários.

marcado pela luta dos profes
sores contra o descaso e o

não-cumprimento de algu
mas promessas feitas pelo
governo estadual.
Aí está novamente o

governo estadual dando o

que falar quando se trata em

educação no Estado.
Dando o que falar por

que mais uma vez a educação
é deixada de lado, não é uma

prioridade no atual governo.
O salário dos professores da
rede estadual de ensino de
Santa Catarina é classifícado
como o 3° pior do país, passou
a ser o 3° pior, por que no ano

passado os professores devido
a greve realizada conse

guiram um abono de 100 reais

O governo não coloca

educação como prioridade ?

Professores em nível
nacional lutam por um

aumento no piso salarial, um
aumento justo para que não

haja' uinta diferença na

remuneração dos professores
da rede pública no Brasil,
seria ótimo se esse projeto
fosse aproyado, pois só assim

o estado de Santa Catarina'
deixaria de ser um dos
estados que mais mal paga os

seus professores.
Não adianta mais depen

der da boa vontade do go
verno estaduaL E professores
a nível estadual além de
estarem nessa luta nacional,
tem também uma séria luta

contra o descaso do atual,
governo.

Todos os alunos de escolas
estaduais ou não, devem,
saber quão importante é um'

professor na formação de um

aluno. O governo não faz
mais _que obrigação em cum

prir as promessas feitas aos

professores no ano passado,
Uma obrigação que o go
verno insiste em não cumprir.

Ell sou apenas mais uma

no meio de muitos alunos

indignados com o descaso 'do
governo com a educação no

nosso estado.
.
Só teremos um país e um

estado melhor quando os

I governantes pararem de brin
car e de fazer pouco casei da

educação.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1 ,680carac" Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail

redação@9correiodopovo,com,br, ou por. carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
Postal lê. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados),
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� REUNIÃO: DECISÃO FOI TIRADA SÁBADO EM VOTAÇÃO UNÂNIME DO DIRETÓRIO
I

lPT de Guaramirim decide não
Transjaraguá volta a

discussão na Câmara' ·7 I
CÉSAR JUNKES/OCP

JARAGUÁ DO SUL

;abrir mão da cabeça de chapa A Câmara aprovou
requerimento assinado pelo
vereador Dieter Janssen (PP)
convocando o secretário de
Urbanismo, Afonso Piazera
Neto, e um representante da'
Viação Canarinho para
participarem de uma sessão.
O progressista quer expli
cações sobre a execução das
obras e prazos assumidos pela
empresa no contrato que

, prorrogou por dez anos a con

cessão dos serviços de trans

porte coletivo nomunicípio.
A Canarinho teve a

concessão prorrogada sem

licitaçãomediante contrapar
tida da empresa nas obras do
Transjaraguá. No contrato,
aprovado pelos vereadores em
março do ano passado, a em
presa se compromete a ins
talar 60 abrigos de passageiros
até 31 de julho deste ano. Até
a data, a empresa também
terá de "proceder a insta

lação física e operacional do
atual terminal urbano de
passageiros" e "executar a

construção de novo terminal
urbano central".

Como nenhuma das obras
começou até agora, Dieter

ciSAR JUNKES/OCP
,

....Evaldo Junckes é

1 por enquanto o único

1 pré-candidato, mas�i ,. ,

l' nao e consenso

o CAROLINA TOMASELLI
,GUARAMIRIM

Janssen cobrará explicações lsrn

Janssen deverá questionar o
secretário e o representantes
da empresa sobre os prazolq
previstos no contrato, qneo
prevê multa de 10% - R$ 31£1.
mil - no caso de desculnr:J
primento de qualquer uwru
das cláusulas. Em marçol1�
vereador Ronaldo Rauli9JSb
(PTB) fez a mesma solicita-
-

do coleza ri
, ,rV5

çao o co ega progressistal '

também aprovada em pii?)
riário. Á época, disse q�
esperava ouvir dó secretário
qual o material que será uMa
lizado, formato, custos, 10cã1
onde serão instalados, entre
outras informações sobre
abrigos de ônibus que
constam no contrato. (Ç

.
Em votação unânime rea

lizada sábado, o PT de Gua
ramirim decidiu que o partido
vai ter candidato a prefeito
nas eleições municipais do
ano que vem. Até agora, o

único nome que aparece é o
/

do vereador Evaldo João
Junckes, o Pupa, que desde o

ano passado manifestou

desejo de participar da
� disputá majoritária. .No
segundo mandato de _verea
dor, o petista, entretanto, não
é unanimidade dentro do

partido.
"Temos outros interes

sados, mas que ainda não se

manifestaram colocando o

nome à disposição do par
tido", disse o presidente da

sigla, Jaime de Ávila, ten
tando minimizar as diver

gências internas entre os

líderes petistas. "Não houve
discussão, não teve divergên
dá", garantiu Ávila, referiu
do-s€ à reunião de sábado e

informando que a intenção é
definir o candidato até julho

Presidente do PT, Jaime de Ávila, diz que partido por enquanto só conversou com PDT e PTB

brando que qualquer acordo
será costurado seguindo as

orientações �a direção
nacional.

O presidente do PT infor
mou ainda que no dia, 9 de
junho será realizado' um 'éu'-'
contra municipal com a

presença de lideranças pe
tistas, entre eles os deputado
federais Carlita Merss e Décio
Lima e a senadora Ideli
Salvatti. Além de tratar de

eleições, também serão

homologadas cerca de 100
novas filiações.

para dar início à campanha já
no segundo semestre.

Com relação às possíveis
coligações para a chapa .

majoritária, o presidente
negou a existência de con

versas com dirigentes do
PMDB, aliado em 2004, e

também com o PP.No final do
ano, os vereadores da ban
cada progressista ajudaram a

eleger o vereador petista
presidente da Câmara. "Con
versas políticas para alianças
não tivemos nenhuma, Não
fomos procurados e também

não procuramos estes par
tidos", garantiu Ávila.

Segundo ele, a única sigla '

com quem o PT temmantido
conversas "adiantadas", ê o

'

PDT. Os petistas também já
foram procurados por diri
gentes do PTB. Os dois

partidos não disputaram a

eleição passada porque ainda
não estavam constituídos no

município. "Não descartamos
nenhuma aliança, mas nossa
decisão é de que não abri
remos mão da cabeça de

chapa", salientou Ávila, lem-

R t;;I'}!tt(�\) ¥If!
O QUE OIZ O REGIMENTO INTERNO

liA Câmara poderá convocar ossecretaros
muniêipais ou ocHpantes de cargos da 'mesma: «'
natureza, para prestarem informações sobre â
administração municipal, sempre que a medida se

, '

faça necessária para assegurar a fiscalização. apta dó
Leglstªtivo soqre o:Exe.cutivo'J'

'

Consórcio das Águas
No final do mês passado,

representantes da Amvali

(Associação dosMunicípios do
Vale do Itapocu) e da Fecam

(Federação Catarinense das

Associações de Municípios)
decidiram tentarmais uma vez

ressuscitar o projeto do con

sórcio das águas e o sanea

mento básico na região. A
reunião, em Florianópolis,
discutiu a formulação e a

implementação da proposta, a
cargo da Amvali.

Jogo de cena
Muitos vereadores estão

entrando de inocentes na
discussão sobre a instalação do
campus da universidade
federal em Jaraguá do Sul.
Mas tem uns que estão de
gaiatos mesmo, aproveitando
para fazer discurso político em
cima da questão, já visando
as eleições do ano que vem.

Sabem muito bem que a

implantação de um curso

superior gratuito contraria
interesses específicos.

Consultoria
No dia 9, o consultor técnico do BRDE (Banco Region}8

de Desenvolvimento do Extremo Sul) estará no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul, a partir das 8 horas, paJ;)
prestar esclarecimentos sobre os programas de crédito,
mantidos pela instituição.
Os associados da Acijs e da Apevi devem agendar horáriof

pelo telefone 3275-7021 ou no endereço cra@acijs.com.brJJ1
[dI

ARauJVO/PCP

'Última forma
IA '

' ,

Ainda não foi desta vez que
o governador Luiz Henrique
(PMDB) bateu o martelo' e

irmoll' � nomeação cia
unda suplejjte de senador,

Niura dos Santos, como
secretária de Desenvol-

entoR' 1. O PMDB, Curso\ .rsr

O Instituto Eneagrama inicia no dia 8, em Jaraguá �R�
Sul, mais um treinamento aplicado à gestão de pessoas c0Wr:3
vistas à formação de líderes. Omódulo é dirigido a executivos..,
empresários e líderes, e será ministrado pelo, fundador do 3

instituto, Márcio Schultz, e' por Ricardo Castello Branccqs
coordenador em Jaraguá do Sul e Joinville., "

8JJG

As sessões, nove no total, são às terças-feiras pelamanhã!"

Ação
As assessorias Jurídicas da

Fecam e da Amvali e a Fu
jama (Fundação Jaraguaense
de Meio Ambiente) analisam
as questões técnicas e legais
para a elaboração do projeto
do consórcio das águas e o

saneamento básico.
A equipe pretende apre

sentar um esboço da proposta
aos prefeitos da região em no

máximo 30 dias.

Nos bastidores
Apesar das constantes

, negativas, lideranças políti
cas da região já estão nego
ciando possíveis alianças
para as eleições do próximo
ano. Pelas conversas preli
minares, não há nenhum
critério político-ideológico
para a formação da futura

coligaçâo. O objetivo é
vencer a disputa pelas
respectivas Prefeituras.

Demissão Casada
A assessora de imprensa da

Câmara de Jaraguá do Sul,
Luciana Mariot, foi demitida
esta semana. O bilhete azul
foi entregue por um colega da
Casa. Nem o presidente,
Rudolfo Gesser (PP), nem o

diretor Ruy Lessmann expli
caram os motivos, sequer a

avisaram da demissão. La-'
mentável.

A Câmara dos Deputados
analisa a emenda consti
tucional que prorroga em

um ano os mandatos dos
atuais prefeitos, vices e

vereadores. A intenção é
unificar as eleições, em 2010,
para todos os cargos e dividir
entre 1 º, 2 e 3 de janeiro as

posses nas três esferas do
Executivo.

) oRetorno
jU2

O grupo de empresários jaraguaense que participou da Fei�i};j
Internacional de Bauma, um dos eventos mais importantes.,
do setor construtivo, realizada em Munique, Alemanhar)
retornou 'no último sábado, 28. lO,)

Os empresários foram em busca de referê nciasq
internacionais para o aperfeiçoamento das técnicas deii
construção e incorporação de edificações, novas tecnologias
de construção, serviços, processos, máquinas e equipamentos.

1"
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CADASTROS DEVEM SER FEITOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

I':: Programa recebe inscrições de
II

ill famílias com carência financeira

Beneficiados devem retirar o dinheiro em agências da Caixa Econômica Federal

.... Bolsa Família ajuda
quem tem renda per
capita de até R$ 60
ou de R$ 60,1 e R$120

estejam dentro' das con
dições

.

exigidas.
Para conseguir a ajuda de

. custos os concorrentes têm a

chance de se candidatar em
duas modalidades. A pri
meira delas envolve famílias
com ganhos mensais de até R$
60 por pessoa. A outra é

específica àquelas que a

renda per capita fica entre R$
60,1 e R$120. Quemfaz parte
desta categoria precisa ter

também crianças até 15 anos

idade para poder se inscrever
no Bolsa Família.

Ao ingressar no progra
ma, os pais e responsáveis
devem se comprometer a

deixar os filhos freqüentar a

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

Famílias co'm rendimentos
inferiores a R$ 120 por pessoa
podem se inscrever no Pro
grama Bolsa Família, do

governo Federal.' Atualmen
te 1.170 recebem o benefício
e a Secretaria de Desenvol
vimento Social de Jaraguá do
Sul recebe novos cadastros
desde que os interessados

escola. Além disso, é preciso
garantir os cuidados básicos
em saúde. Entre eles estão:
calendário de vacinação (cri
anças entre zero e 6 anos) e

agenda pré e pós-natal para
gestantes e mães em período
de amamentação.

Vale lembrar ainda que
para o Ministério do Desen
volvimento Social, gerencia
dor do programa, a prefe
rência para o recebimento do
benefício em nome do grupo
familiar é a mulher. A opção
leva em conta estudos feitos
a respeito papel do sexo

feminino na manutenção da
"família e na capacidade em

usar os recursos financeiros

em proveito dela.
Quem quiser fazer parte

do Bolsa Família deve entrar
em contato com a equipe da
Secretaria Municipal, insta
lada no prédio da prefeitura,
e se informar quanto a lista.
de documentos necessários
para a inscrição. O telefone
é3372�8109.

BOLSA FAMíLIA - Se

gundo o Ministério do De
senvolvimento Social o

programa tem por objetivo
transferir, de maneira direta,
dinheiro para auxiliar famí
lias carentes. Ele integra o

Auxílio-Gás, Bolsa Escola,
Cartão Alimentação e Bolsa

Alimentação.

O CORREIO DO POVO

Serviços de cartórios
têm aumento de preço
REGIÃO

Quem precisa de serviços
prestados por cartórios e

tabelionatos catarinenses está
pagando mais caro do que no
ano passado. A lei estadual
que entrou em vigor há pouco
mais de um mês em todo o

Estado ainda causa

desconfiança por parte de

alguns clientes, enquanto
outros já se acostumaram com

oaumento.

Segundo a escrivã Marilú
Müller, de Corupá, a medida
teve como objetivo compen
sar as agências com baixa
renda. "Há lugares onde não
há condições financeiras de
manter as portas abertas",
acrescenta. Para equilibrar
essas contas, o Tribunal
passou a auxiliar os cartórios
deficientes com R$ 500

mensais e, ainda, repassar os

valores equivalentes aos

registros feitos de maneira
gtatuita (nascimentoe óbito).�l
Cada ato desses resulta em R$I
30,10 para o órgão responsável
pela emissão. Vale lembrar'
que a-ajuda de custos só é vá.�
lida aos não sede de comarca.

Conforme a tabela del
preços adotada pelos tabe.'
lionatos os selos para trans."
ferências de veículos .custam
agora R$ 2. Já as escrituras'
com valor foram de R$ 0,70 a

R$ 5 e os demais atos para R$i'
1. Sorna-se a estes a quantia]
equivalente ao serviço: au)
tenticação de documentos;
R$ 1,78; reconhecimento dei
assinatura, R$ 1,65; trans-'
ferências de automóveis, R$I.,
1,65; e escrituras com valoril
mínimo de R$ 54,77 emáximo
de 712. (KE)

César OliVeira
e Rogério Melo

Autores jaraguenses
" ..

concorrem a premms
JARAGUÁ DO SUL

Três escritores jaraguaen
ses foram indicados para
concorrer a prêmios nacionais
de literatura. Carlos Henri-

t

que Schroeder, Charles Zi-
mmermann e a duplaRoberto
João Eissler e Bernardete
Wrublevski Aued participam
do "Jabuti" com as obras mais
recentes lançadas por eles e

têm a chance de trazer para
casa R$ 100 mil.

Além disso, o "O ensaio do
vazio", de Schroeder, também
participa de dois outros prê
mios: Portugal Telecom e

Passo Fundo Zaffari & Bour
bon. Nos três ele tenta o título
de "melhor romance" do ano.
Já Zimmermann, atualmente
viajando pela Venezuela como
parte da composição do
terceiro livro da carreira, é
candidato ao posto principal

da categoria "livro-repor
tagem". Por fim, os autores de
''Alfaites imprescindíveis -

Imigração, trabalho e me

mória", dispu tam a modali
dade "melhor livro de ciên
cias humanas".

Os finalistas dos prêmios
"Jabuti" e "Portugal Telecom
de Literatura" serão divulga
dos em julho. Depois de um
mês, quem anuncia os vence

dores é o "Passo Fundo Zaffari
&Bourbon".

FiCÇÕES - O conto "O
Prêmio", do autor Carlos
Schroeder, que deveria fazer
parte da 16ª edição da Re
vista Ficções, lançada em

maio, fica mais um pouco. na

gaveta. É que a obra vai

integrar a próxima compilação
.

de textos, programada para
chegar às bancas no. final do
segundo semestre deste ano.

(KE) I

Alunos fazem Moda para:.,

inauguração da Arena
JARAGUÁ DO SUL

Além de ter os shows do
cantor Leonardo e da banda
Nenhum de Nós, a agenda
de inauguração. da Arena.
J araguá vai contar com um

desfile produzido pelos
alunos do. curso. de Moda da
Unerj (Centro Universitário
de Jaraguá do Sul) e de Esti
lismo do Senai. A passarela
que será montada no espaço
recém-aberto. receberá 45 .

modelos apresentando. 80
looks diferentes. Para deixar
tudo isso. ainda mais ani

mado, os estudantes também'
trazem duas bandas de rock:
Incolores eBondage.
Misturar tendências,

criatividade e música em

clima de muita diversão. Este
é o objetivo. do evento. que
ganhou o nome de "Moda na
Arena". Ele acontece no dia

9, quarta-feira, a partir das.ol
19h30. Depois de ter no. palco ': r

apresentações artísticas e·f)
circenses, o empreendimentoni
tem a programação. de aber- J:n
turá encerrada corn �std�aldesfile. Por isso, a promessa éIJ;ü
surpreender o público.

Uma das maneiras esco"H�
lhidas para consolidar esta.l:ir:
idéia é fazeros jaraguaenses ze

se sentirem próximos aos,
grandes centros quando o�
assunto. é moda, corno Lon'
dres e Nova Iorque. Assim,lfU
os alunos decidiram mostrar

o conceito. do. "Fashio.n Rock
Show", que em resumo. quer' O·

expressar uma série de'Jté:
desfiles performáticos divi_1U1
dindo o espaço com músicos. de

A empreitada vai apresentar I�u

duas coleções por parte da Li

Unerj e outras duas do br
Senai. A inauguração é nOJISü
próximo. sábado,5. (KE) lia!

11�Ul
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I.ENEFíCIOS: FALTA DE INCENTIVO PARA ESTUDANTES E DEFICIENTES GERA RECLAMAÇÃO

altam ônibus circulares em Jaraguá do Sul
os Situação é pior nos
.0Sins-de-semana e
�a, b

'

)).�I�riados� nos arros

R$IQais afastados
Ie!
'a#IANE ZANGHELINI

'á.ij�RAGUÁ DO SUL
ca.

�ej Nos domingos e feriados,
e)s moradores do Rio Cerro

lsfão têm ônibus. Quem pre

lm isa sair de casa depende de

!asilondução própria ou da ajuda
� a e algum vizinho. Nos

�$l(�bados, há apenas três linhas
:iiara o Centro durante todo

u-: ia. No restante da semana,

Is' pouca opção de horários
,

âelificulta a vida do usuário do

s)ransporte coletivo, princi
l$r1almente de quem estuda à

orltoite. .

�o A situação não é diferente

,tn outros bairros da cidade,
cprjspecialmente nos mais

,fastados, onde a falta de
lInhas regulares de ônibus é
/ ma constância. Moradora

da rodovia SC-416, a

autônoma Iracema Laube, diz
que quem depende do trans
porte coletivo têm dificul
dade até paramarcar consulta
médica. "Às vezes o médico
tem vaga só num horário e o

paciente não pode ir porque
o ônibus passa muito tempo
antes ou bem mais tarde",
comentou. A filha de Ira

cema, [osi Daiane Laube,
critica a falta de ônibus do
Centro 'para o bairro no

período da noite. "Depois das
18h30, só tem ônibus para o

Rio Cerro às 22h30", des
tacou.

O atraso das linhas
também dificulta a vida dos

passageiros. A auxiliar de
cozinha Sandra Regina Al
meida Cavalcante, que mora
no Três Rios do Norte, pre
cisa pegar a condução çom

duas horas de antecedência
para começar o expediente
no Hospital Jaraguá às 13
horas. "Não pego o ônibus do

meio-dia porque ele geral
mente chega com 15 minutos
de atraso", comentou.

BENEFíCIO - A auxiliar de
cozinha também reclama de
falta de incentivo da Viação
Canarinho aos estudantes.
Ela pediu à empresa desconto

para a passagem da filha, que
faz curso técnico no Senai,
mas a solicitação foi negada.
"Apesar da minha renda ser

baixa, disseram que o des
conto só vale para quem estu

da no segundo grau", lamen
tou.

Damesma forma, a profes
sora Joana Célia Ropelato, diz
que a Canarinho cancelou a

carteirinha de alguns alunos
surdos-mudos, que garantia
passagem gratuita. "Várias

estudantes moram longe e

dependem desse benefício
d " dipara estu arem, isse.

A reportagem tentou ou

vir aCanarinho, mas não con
seguiu conversar com nin

guém em virtude do feriado. Josi Laube critica a falta de linhas e diz Que a situação se agrava nos fins-de-semana e feriados.

J3)i

i�AL

Festa do Trabalhador reúne quatro mil
'�ARAGUÁ DO SUL

) Cerca de quatro mil pes
�Das participaram da 9ª edição

,

ra "Festa do Trabalhador",
oromovida pela Marisol. O

rento, que aconteceu no

IfarqueMunicipal de Eventos,
-rromeçou pela manhã e se

I

sstendeu até à tarde com bin-
lo, sorteio de prêmios e baile.
I O objetivo da Festa do
trabalhador é promover a

10nfraternização entre o?
funcionários e familiares. No
;,;otal, foram distribuídos 39
lí1rêmios, como bicicletas,
! VOs, TVs, batedeiras,
IJhicroondas, liquidificadores,
tmtre outros. Os mais cobi
,trados eram dois automóveis
, n�iatlUno.

As amigas Cida da Silva,
jllistribuidora, e Maria Cris
,(ina Pretti, costureira, apro
ireitaram feriado para se

FLORIANÓPOLIS

A Justiça Federal homo
rogou acordo entre o Minis
tério Público Federal e a

lJFSC (Universidade Federal
de Santa Catarina) prevendo
gue o próximo Curso de
Licenciatura em Letras - Li
bras (Língua Brasileira de
inais) deve reservar 20% das
vagas para candidatos não
urdas, se ainda não tiver sido

CÉSAR JUNKES/OCP
-,,---��-

Trabalhadores se divertiram no feriado

divertir na Festa do Traba-
lhador com os amigos. Elas

jogaram bingo, almoçaram e

participaram do baile ani

mado pela dupla jane e Éder,
no Pavilhão C. "Participo
todos os anos da festa, que é

sempre bem organizada e

animada", disse Cida, que
trabalha na filial em

Schroeder.

criado o Curso de Bacha
relado com a mesma especia
lidade. O juiz Rafael Selau
Carmona, da 1 ª Vara Federal
de Florianópolis, proferiu a

sentença na segunda-feira e

conclui ação civil pública do
MPF proposta em �9 de

março.
Ministério Público reque

reu a suspensão do Curso de
Licenciatura em Libras,
alegando que o edital não

'I'
h

teria cumprido o princípio da

igualdade entre os can

didatos, fluentes em Libras, ao
dispor que os surdos' e ins

trutores surdos teriam prio
ridade sobre os não-surdos.

Segundo a UFSC, a

prioridade foi estabelecida
em função da identificação
do curso com as perspectivas
profissionais mais próximas
dos surdos e também como

medida de inclusão social.

Fujama investiga poluição no Rio Jaraquá
JARAGUÁ DO SUL

EMPRESA - A Marisol
tem 6,3 mil funcionários e

está presente em Santa

Catarina, Ceará e Rio Gran
de do Sul. O grupo possui as
marcas Marisol, Lilica Ri

pilica, Tigor T. Tigre, Wor

ghon, Pakalolo, Mineral e

Sais, que englobam moda
infantil, jovem e adult� ..
'(DZ)

Curso deve reservar vagas para não surdos

A Defesa Civil investiga
denúncia de que poluição no

,

Rio Jaraguá, perto do Salão
.

Botafogo (Barra do Rio Cerro)
estaria causando a morte de

peixes naquele trecho. Na
manhã de ontem, fiscais do

órgão coletaram amostra da

água para análise.
O presidente da Fujama

(Fundação Jaraguaense do
Meio Ambiente), Ademir
Neves Sanches, disse que a

pré-análise feita pelo.s fiscais
constatou que a coloração da
água estava normal. No

entanto, ele não descarta que
algum produto químico tenha
sido lançado no rio cfurante a

madrugada de terça-feira e se

dissolvido. As denúncias
devem ser feitas pelo número

�J
I
I
,

Luis Chaves mostra peixes mortos no Rio Jaraguá
199.

CONSCIÊNCIA AMBIEN
TAL - Na manhã de ontem,
cerca de 40 pessoas par

ticiparam da segunda edição
do "Mutirão da Limpeza",
promovido pela Amobimi
(Associação deMoradores do
Bairro Imigrantes), em Gua
ramirim. A ação aconteceu

em todas as ruas do bairro e

às margens da BR�280 e

arrecadou 50 quilos de en

tulhos - como pneus, ferra- .

gens, garrafas plásticas e ou- I
tros. A maior parte do 1
material é reciclável. Em 1
março, a Amobimi realizou o ,.
"Bota Fora" e arrecadou cerca' I
de 10 toneladas de entulhos, J

I
j

como restos de construção e

galhos de árvores. (DZ)

Moradores do Bairro Czerniewicz continuam os protestos contra as obras de ampliação do cemitério
local. Depois de passeatas e manifestação na Câmara de Jaraguá do Sul, decidiram instalar uma
placa com apelo à classe política. Querem o apoio dos políticos para a causa deles. j
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Troca dos ingressos
PIERO RAGAZZI/OCP

Os ingressos para os shows de inauguração da Arena
Jaraguá já estão disponíveis na rede de Postos Mime e nas

unidades do Corpo de Bombeiros de Jaraguá do Sul. Cada
ingresso deve ser trocado por 3kg de alimentos, pode ser

escolhido entre: feijão, leite em pó ou em caixa, macarrão
e arroz. O limite é de dez ingressos por pessoa. A

inauguração da Arena estámarcada para o próximo sábado,
5, com o show do cantor Leonardo, às 20h30. O grupo
Nenhum de Nós, será a atração principal no domingo, 6,
às 20h30, precedida por apresentações de bandas locais a

. partir das 16h. Já para a terça-feira, 8, às 20h, está agendado
o espetáculo com o grupo gaúcho Tholl Imagem e Sonho.
O Corpo de Bombeiros comunicou que não. passará

informações pelo telefone, para não congestionar as linhas
e dificultar o atendimento de emergências.

"Risco Social"
Desde sábado, os estudantes daUnerj visitam famílias

d sos bairrosdeJaraguádoSulparalevantardados
r ntes a atual situação da comunidade. A primeira
etapa da pesquisa foi realizada no período de 30 de
novembro de 1996 e fevereiro 1997. Em sua segunda
e.

. -c
:

f o projete Risco' Social buscará atualizar a

ta rafía obtida quando da sua primeira versão,
realizada entre 1996 e 1997.0 crescimento acelerado
domunicípio, a imígraçãoe os resultados de pesquisas
env.�lvendo jovens'estudantes apontaram para a

neC:éssidade imediata de' uma nova etapa da pesquisa.

ALMOÇO DIA DAS MÃES

o Restaurante Gredal (antiga Rec. 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.

•

• • Secretaria de Administração
.5. Diretoria de Recursos Fisicos

_Ill"
Coordenadoria de Licitações eContratos

WlAGuA 00 SUI
EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 48/2007
SECRETARIA DE EDUCAÇÃQ E CULTURA

TIPO: menor preço GLOBAL

OBJETO: O presente Edital consiste na contratação de pessoa jurídica para confecção de redes de proteção
para as quadras de esportes de diversas escolas municipais, com fornecimento de material (redes) e
de mão de obra (instalação), contorme especíücações descritas no Item l-übieto do Edijal, Anexo 1-
Memorial Descrítvo, Anexo 11- Planilha orçamentária, Anexo 111- Projeto Básico e Anexo X - Locais
para entrega e instalação. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e LEI
COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezembro de 2005, ART. 3D INCISO VII E VIII. DATA, HORA e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:30 horas do dia 15 de maio de 2007, na Coordenadoria de
Protocolo da Prefeijura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na RuaWa�erMarquardt na 1.111, bairro: Barra
do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 10:00 horas do mesmo dia, na
sala de reuniões da Coordenadoria de ticitações e Contratos. Orçamento estimado para a compra dos
produtos: R$ 48.161,04(quarenta e otto mil cento é sessenta e um reais e quatro centavos).INFORMAÇÕES:
A íntegra do Edital. poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br.

.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de abril de 2007,

ALIRE JOSÉ BERTOLDI
Secretário interino de Administração

O CORREIO.COM
ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

Curso
O curso Fundamentos de

Rede e Cabeamento Estru
turado, será realizado a partir
de sexta-feira, 4, no Senai de
Jaraguá do Sul. O treina
menta qualificará profis
sionais que atuam nas áreas
relacionadas à informática.
Informações no 0800 48 1212
e 47 3372 9500 ou no site
www.sc.senai.br. As vagas são
limitadas..

Simpósio
o ISSEM (Instituto de

Seguridade dos Servidores
.Municipais) de Jaraguá do Sul
promove 1 Q Simpósio de
Perícia Médica. O evento

acontece no dia 8 de maio, a
partir das 8 horas, no Parque
Malwee. As inscrições são

gratuitas e devem ser feitas até
quinta-feira, 3, pela internet
no site www.issem.com.br.

Exposição
A Casa da Cultura de

Guaramirim promove até o dia
11 de maio a exposição da
"Oficina de Pintura em Te
cido". Além de expostos, os

produtos também são corner-
.

cializados, como opção para
presentear no Dia das Mães.
A exposição está aberta para
visitação das 8 às 12h, das 13

.' às 17h e das 17 às 20h.

Contadores de História
Na sexta-feira, 4, e no sábado, 5, acontece mais uma edição

do Curso de Contadores de Histórias no Sese Jaraguá do Sul.
Na sexta-feira, é das 19 às 22h e no sábado, das 8h30 às 12h e

das 13h30 às 18h. No total serão 60 horas/aula, com conteúdo
que vai desde conceitos básicos, histórico, qualidades de um
Contador de Histórias, memória, até os elementos da narração.
Os interessados podem se inscrever no Sese (Rua Presidente
Epitácio Pessoa, 1273). Estão disponíveis apenas 30 vagas e o

custo é de R$100 para comerciários e R$150 para a

comunidade. Informações pelo telefone3371�9177.

Oktoberfest
A Oktoberfest será lançada

na Argentina. A informação é
da Diretoria de Promoções do
Parque Vila Germânica, que
pretende vender a promoção
blumenauense para agentes
de viagens dos países do Cone
Sul. Dia 8, será em Buenos
Aires, dia 10 em Rosário e dia
11 em Córdoba. A parceria
consiste em divulgar a festa

para o público da América do
Sul.

DIVULGAÇÃO

rráfico de Drogas
Quatro pessoas foram presas na noite de segunda-feira por

tráfico de drogas no Bairro Cruzeiro, emGuaramirim. A.A.B,
20 anos, S.A.M, 19, J. L. D. S. P., 31 eM. C. G., 43, são acusados
de vender entorpecentes em uma casa na Rua Max Lintzmaver,
onde foram localizadas 12 buchas demaconha. Quatro pessoas
que saíam da casa com entorpecente prestaram depoimento
na delegacia de Guaramirim. O flagrante da venda da droga
aconteceu depois que um policial do serviço secreto foi à
residência com um dos usuários e simulou a compra do
entorpecente.

• LOTERIAS

• Lotomania

FARMÁCIA FAMíLIA

CONTRATA
FARMACÊUTICO
TRATAR:3371-7874
3370·9689
RUA: 25 DE JULHO,'
577

Comunidade' em Agão
. Aconteeeu no sábado mais 'uma edição, do
"Comunidade emAção", emGuaramirim. Por sero dia
D da vacinação de idosos, o evento também contou
com espaço para a imunização.. população teve
infonnaÇ,Ões sobre a�ei:ra de ide de e de trabalho,
IPTU, moradia econômica, exame de diabetes,
hipertensão, orientações sobre DST e AIDS, higiene
bucal, pré-natal, adoção e avaliações físicas. As críanças
puder::ilri�rincar e pratt�r esportes.�ç()nteceu_ém
a distribuição de sementes emudas de hortaliças.

Desacato
Na Rua Bethildes Paula
Machado Hlbeiroo
M.C., 35 anos, estava

.
sob influencia de álcool

.

e agrediu sua cunhada.
Ele depredou materiais
de construção da
reforma da casa e

desacatou os policiais.
A PM deu voz de prisão �
e ele reagiu, a polícia ,;

usou' da força para a

imobilização do mesmo.
Ele foi conduzido a

jíeleqacia.

Furto
Na sexta-feira, 27, por
volta das 14' horas, uma Imulher estava furtando

'Ipanelas nas Lojas
Americanas. Ela foi I
flagrada com seis II'panelas da marca

• I

Trarnontina. A mesma Ialegou ser menor, mas
a polícia constatou que �I
ela tinha 18 anos e I

passagem por furto em

Curitiba.

Acidente
Também na sexta-feira,
às 23 horas, na Rua
Roberto Ziermann,
aconteceu um acidente,

.

no qual foi constatado I
uma colisão
longitudinal, envolvendo
os veiculas RenaulVClio
e uma Moto Honda. O
condutor do RenaulVClio I

I

apresentava sinais de

embriagues sendo que
foi confirmado o fato

após teste ele foi
detido.

OBITUÁRIO
I
I

Até o fechamento desta I
edição, nenhum óbito foi .1registrado pelas
funerárias da região !
�--�.
• INDICADORES ECONôMICf8ú

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,034 2,036 11

PARALELO 2,10 2,20 11

1,963 2,123 fiTURISMO

It NIKKEI (Tokio) 17.451

0,6550% 792,88
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"""Promoção por tempo indeterminado. todos os clientes que efeturcm compras na loja
I(g Motos de Jaraguá e na Iara Kg t lotas de Guaramirim, ganharão inteiramente grátis
01 aparelho de celular marca I'ok,. mod. 1600 (ou similar) habilitado no plano Meia

......
Tarifa 10 com mensalidade fixa de RS 25,90. A responsabilidade pela entrega do aparelho

_ '.!I celular é da Teltron " Revenda autorizada TIM em Jaraguá. Os aparelhos serão entregues
.

na Loja Kg Motos de Jaraquà ou nas lojas Tellron. Credito sujeito a aprovação .

•ensando'
I emJDIQ' uma ....��A�I . ��Bae� .

l.
�£ tranuullail·
c\U\

lin

�?S

tos
Guaramirim Fone 3313-3080 · Jaraguá Fone 3310�8800 www_.kumotos.com.br

�I

",
•

.

,
,
,
,

.. .

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



81 QUARTA-FEIRA, 02 de maio de 2007
esporte@jornalcorreiodopovo,com,br

o
SHOW DE MANOBRAS: JARAGUA,ENSE VENCEU TODAS AS BATERIAS E NA ÚLTIMA LEVOU NOTA DEZ II LINHA I

JOÃO NETO/FOTOJUMP o _._----'-

Alessander Lenzi voa na bateria que levou dez de todos os juízes e que definiu o título; agora o [araçuaense viaja para competições no Japão

Alessander Lenzi garante o 10°
título consecutivo no brasileiro
� Prova aconteceu em

Boa 'Esperança (MG)
etermlnou na

sequnda-tera

nota 10 de todos os juízes. O
piloto comemorou a boa fase

,

e aproveitou para, distribuir
autógrafos e.posar para fotos.

"Estoumuito satisfeito pela
conquista. Tenho treinado
bastante e as manobras saíram
dentro do previsto. Eu gosto
de' competir em Boa Espe-

.

BOA ESPERANÇA (MG)

o jaraguaense Alessander
Lenzi mostrou que está em

excelente forma. Ele venceu

a última etapa do Cam

peonato Brasileiro, encer
rada na segunda-feira em Boa
Esperança (MG) e, com isso,
garantiu o décimo título
consecutive na competição.
Lenzi venceu todas as ba
terias .disputadas no fim-de
semana e, na última, ganhou

.

.

rança, que mats uma vez o

público deu um show, compa
receu e vibrou com a compe�'
tição", disse o jaraguaense.
Lenzi infor-mou que agora vai

.

disputar competições no

exterior. "Depois da apresen
tação de freestyle que fizemos
no sábado à noite também foi
muito legal. Agora em maio

vou para o Japão, disputar
algumas etapas do campeo-

nato local", explicou o piloto
que somou 40 pontos.

O segundo colocado no

Freestyle Profissional foi o
baiano Cristiano Magarão, de
Salvadorque somou 30 pon
tos. Na terceira colo-cação
fic�u o paulista' Laércio Ku

mada, de Campinas, que
obteve um total de 26 pontos
na competição.

O público foi estimado em
cerca de 45 mil pessoas
durante, três dias de com

petições. As boas condições
do tempo, deram uni brilho a

mais ao evento realizado na

Represa de Furnas. Partici

param 47 pilotos dos Estados
de São Paulo, RioGrande do
Sul, Paraná, Minas Gerais,

Santa Catarina, Bahia, Rio
de Janeiro" Goiás, Distrito
Federal, além de conyidados
da-Bolívia e Uruguai.

Plamenqc vence por
.3x2 e se reabíllta
JÀRAGUÁ'DO SUL assistente da partida 'sofreram

Domingo foi dia de um acidente no caminho.

flamengo e Botafogo também. Nos aspirantes, o Flamengo
e!TIJ�raguá do Sul. Jogando tio , também foi bem. Bateu o

Bairro Garibaldi, o rubro- Botafogo por 1xO e assumiu a

negro jaraguaense foi melhor liderança isolada, com 15
.: que o alvinegro de Pomerode, pontos, três amais que o Água
"<venceu .por 3x2 em jogo Verde de Pomerode, que

, V:áÍidopela 7arodadada Taça venceu o Atlético Porne-
Pomerode. Com o resultado, os rodense por 3x 1. Já o Vitória

jaraguaenses chegaram ao seis perdeu seis pontos por utilizar

pontos e deixaram a lanterna . um jogador irregular no dia 14
namão do Vera Cruz, que tem de abril, no empate em Ix1
cinco. A partida entre Vitória com O·Vera Cruz. Com isso, o
(terceiro colocado) e o líder time do Bairro Rio da Luz tem

Água Verde de Timbó foi agora seis pontos está em

=diada porque o árbitro e um quarto. Flamengo venceu o Botafogo em casa e deixou a lanterna da competição
01/05/07,18:11
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Atletismo
A equipe Malwee/FME voltou com bons resultados das duas
competições que participou no fim-de-semana. Em Curitiba (PR),
no Campeonato Paranaense Adulto, Mirielly Santos fez as melhores
marcas nos 1 DOm com barreiras (15"24) e salto com vara (2m95) e

Sally Mayara Siewerdt foi a melhor nos 1 DOm rasos (12"28). Em
Criciúma, no Estadual Juvenil (até 19 anos), Paulo Mathias foi ouro
.no lançamento de.martelo. O atleta, de 17 anos, atingiu a marca de
46m08, o que o deixa muito próximo de disputar o Brasileiro da
categoria.

Guaramirim
Definidos os classificados para
a 3a fase do Municipal de Fute
bol Suíço "Romeu Butschardt",
Na chave E ficaram Os Jagun
ços, Figueirinha, Valcanaia e Os
Gremistas. Na F estão Beko's,
Real Player/A+Gelada, Real
Player e Serenata. A rodada
inicial desta fase começa neste
sábado no Recanto do Guará e

Recreativa Stein.

Bicicross
No próximo domingo, no

Parque Malwee, acontece a 1 a

Etapa da Copa Jaraguâ de
Bicicross. A competição
começa às 10h e os

interessados já podem se

inscrever pelo telefone 3370-
7461, com Valdir Moretti, até
na sexta-feira. O valor da

inscrição é de R$ 5. A etapa é
organizada pela Equipe
Jaraguaense de Bicicross.

Brasileiro 1
Nove atletas da Associação �I
Jaraguaense de Bikers ficaram

1

no pódio na 2a Etapa do

rCampeonato Brasileiro, em Rio
do Sul. Na boys 7 anos Eduardo
Spredemann (Hotel Etalan/
Gatos & Atos/Decabor/Posto
Marcolla) ficou em segundo e (
Henrique Vieira em terceiro.
Vinicius da Silva foi vice na r

boys 8 anos, (

Brasileiro 2
E

·f
Leonardo Spredemann (Hotel
Etalan/Gatos & Atos/Decabor/
Posto Marcolla) foi vice na boys
11 anos, Guilherme Getelina

(Heal Vidros/Sol/Markolf Bikes)
ficou em segundo na boys 15
anos, Elias de Godói ficou em
segundo na boys 16 anos, Maria �

I

Isabelly Borges foi terceiro na

girls 10 anos e Nelso da Silva
ficou em segundo na 'cruizer 4Ó/ I

44 anos,

Bolão 23 feminino concuístou o estadual master em casa e de forma invict�

Bolão 23 feminino
conqulsta o master
JARAGUÁ DO SUL

A equipe do Vieirense/
FME conquistou, no fim-de
semana, o título do Campe
onato Estadual Master Femi
nino de Bolão 23. Jogando em
casa, as jaraguaenses termina
ram .invictas a competição,
derrotando Salto do Norte

(Blumenau) na última partida
por 23 pinos de diferença.
Além do título, o Vieirense/
FME também ficou com o

troféu braço de ouro (Edite)
e braço de bronze (Dorita).

O segundo lugar na

competição ficou com o

, .

Alvorada (Blumenau}; e i

equipe do Salto do Nort

completou o pódio. No
últimos três anos, o bolão 2-

levou quatro títulos; send
dois no masculino e dois nl
feminino. Os homens levarar
o Campeonato Catarinens
Bronze em 2005 e o Cam

peonato Catarinense Pras
em 2006. Já asmulheres, alér
do título deste fim-de
semana, ficaram também con

o Campeonato Catarinem
Prata em 2005. As disputas di
fim- de - semana aconteceras

nas chances do Vieirense e d

Baependi.
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ATÉ 2009 O ESTADO
DEVE TER MAIS SETE
CENTROS FEDERAIS DE

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

HUGO CHÁVEZ ANUNCIA
RETIRADA DA VENEZUE�A .

DO FMI E DO BANCO MUNDIAL @ 83

O contribuinte que mandou
o IR a tempo, mas precisa fa
zer uma retificação, está livre
da multa ..

EMORA: QUANTO MAIS TEMPO ATRASAR MAIOR O VALOR DA PENALIDADE

ais de 300mil não entregaram a declaração do l
o contribuinte que
não entregar a
declaração ficará
em débito com a

Receita e poderá ter
o CPF bloqueado

BRASíLIA

A entrega da' declaração
I � do Imposto de Renda Pessoa

Física de 2007 terminou às

20h da última segunda-feira.
Quem não prestou as contas

ao Leão estará automati

camente sujeito ao paga-
mento de umamulta. É impor
tante lembrar que a penali
dade só se aplica a quem não

enviou a declaração no prazo.

ficará em débito com a Re
ceita e poderá ter problemas
para abrir conta em banco,
abrir uma empresa ou tomar

empréstimos, pois terá o CPF

bloqueado. O boleto para

pagamento da multa é gerado
no momento de entrega da

declaração .atrasada. Em

alguns casos, a notificação da
multa pode ser expedida pela
própria Receita.

RESTITUiÇÃO - Para

quem tem imposto a receber,
os lotes de restituição come

çam a ser pagos em 15 de

junho, até dezembro. O site
da Receita Federal disponi
biliza a consulta para conferir
se está ou não na malha fina.
(G 1) -,_ QuehtTIão Rrestou as contas ao Leão terá que pagar multa, que pode chegar a 20% do imposto devido. "�''f ·:!'""-lir.:�Hl(,fJ,W(::"i'5<�i\t�¥,;�c�(t;:". I . .: ,�':'. '_;-::... �., ;" .

v

)
•

A Receita Federal e a Receita Previdenciária
se unem na'Receita Federal do Brasil'.

A partir de 2 de maio começará a funcionar
a Receita Federal do Brasil, resultado de um

trabalho gradual e planejado que está envolvendo
o esforço de servidores das duas Secretarias em todo
o País. Esta união vai trazer mais agilidade na

arrecadação e fiscalização tributária, vai reduzir os
custos da administração pública, vai aumentar a
eficiência do Fisco e vai diminuir a burocracia. Além

.

disso, as unidades de atendimento serão unificadas
gradualmente, facilitando a vida de muitos brasileiros.
A Receita Federal do Brasil irá melhorar o ambiente
de negócios no País, contribuindo para a implantação
das medidas previstas pelo pAC. Confira o que muda
e por que esta é a Receita certa para o Brasil.

o que muda com a Receita Federal do Brasil.

• Nas unidades já integradas e na internet é possível
obter certidões em um mesmo local e, no futuro,
em um único documento;

• o contribuinte resolverá todas suas questões
tributárias federais em uma mesma administração .

na Receita Federal do Brasil;
• as empresas que cumprem com suas

obrigações tributárias serão beneficiadas, pois haverá
maior eficácia no combate à sonegação
reduzindo a- concorrência desleal;

• redução gradativa de documentos
. e da burocracia exigidas das empresas,
dos contribuintes e dos cidadãos; e

• redução dos custos de informação pelas
empresas em conseqüência da simplificação
de procedimentos administrativos.
........................................... , ...•.......... ' ' ' ' ' ' ,., .. '.'.' , ,..........

�

• O contribuinte Individual da Previdência
continuaril a ser atendido nas agências da
Previdência Social.

• As contribuições previdenciilrias �lfrecadadas
pela Receita Federal do Brasil serlo
creditadas diretamente à conta do INSS. para
pagamento dos beneficios prevldenclilrlos.

I

Para aqueles que têm
direito à restituição de IR, a

multa seráde R$ 165,74. Esse
valor será descontado no

momento em que a Receita
liberar a restituição. No caso

dos contribuintes com

imposto a pagar, amulta pelo
atraso é de 1 % do imposto de
devido por mês. Ou seja:
quanto mais o contribuinte
demorar, maior será o valor da
penalidade. Amulta máxima
é de 20% do imposto devido.

CPF BLOQUEADO - O con

tribuinte que não entregar a

declaração, mesmo atrasada,

•
Recetta Federal

Antes de dirigir-se às unidades da Receita Federal do Brasil,
informe-se pelo www.receita.fazenda.gov.br

ou pelo Receitafone 0300 7890300

Secretaria dá
Receita Federal.

do Brasil
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IN' ,TIMENTO: CADA UNIDADE CUSTARA'R$' o 1\11

toverno Federal investe
em educação tecnolÓg·ca
Expansão das escolas
técnicas permitirá
atendimento superior
a 15 mil alenos por ano

FLORIANÓPOLIS

Santa Catarina deve con
tar até 2009 com outros sete

Cefets (Centros Federais de

Educação Tecnológica). O
investimento federal será de
R$ 5 milhões por unidade. A

. expansão das escolas técnicas
no Estado está prevista no

iE'

P ,,' (Plano de Desenvol-
.ento da Educação)" o
-

;ado PAC da Educação,
ado na semana passada

. presidente Luiz Inácio
da Silva. O plano prevê
idas para melhorar os

. cadores de qualidade do
ina fundamental e a

o.

educação profissional
entre os 14 pontos prin
�"'80, PAC da Educação.
d!país, seiã6 instaladas

escolas técnicas. No
ido. as cidades. contem-
a� são: Canoinhas, Cri-
a, Gaspar, Itajaí, Lages,

,

Miguel do Oeste. e Vi

a; Estes municípios têm
,

sta quarta-feira, 2, para

RICARDO STUCKERT/PR

Presidente Lula visita sala de aula de Cefet �m Florianópolis

formalizarem ao Governo
Federal interesse pela insta

lação dos Cefets em seu terri

tório. Segundo a senadora
ldeli Salvatti, as tratativas

com os municípios estão

adiantadas. A contrapartida
dosmunicípios é disponibilizar
terreno com nomínimo 20mil
metros quadrados para a

construção da unidade.

Quem apresentar área já
construída poderá sair na

frente.
O Governo Federal inves

tirá R$ 35 milhões na implan
tação dos Cefets no Estado.
Cada uma das sete unidades
terá condições de atender 1,2
mil aÍunos por ano. Os cursos
serão adequados à realidade
de cada região. "Será ul1:].

grande salto, porque em 2003,
quando o Lula assumiu, tí
nharnos apenas três Cefets

(Florianópolis, São José e

[araguá do Sul). Até 2009,
vamos estar com 14 funcio
nando. De três mil alunos,
vamos estar atendendo mais

de 15 mil e em todos os cantos
do Estado. E com a possi-

'

bilidade de nestes mesmos

estabelecimentos ter curso

superior", enfatiza Ideli.
A senadora relembra que

desde o final de 2005 a

expansão dos Cefets no Esta
do vem sendo trabalhada. Em
2006, foram inaugurados os

Cefets de [oinville, Chapecó
e Florianópolis e iniciada, a

construção de outro ern
""

.

Araranguá. (CNR/ADI)

S participa de fórum
Nova Iorque

·I.h..
,

'.� governador licenciado
.' "z Henrique participou em

. �a Iorque, na última se

gtiftda-feira, da abertura do
Fórum do Desenvolvimento
Sustentável 2007. A ceri

mônia de abertura foi presi
dida pelo senador José Sar

ney, pela subsecretária de
Assuntos Globais do Depar
tamento de Estado dos Esta
dos Unidos, Paula Dobriansky
e pelo diretor-geral do
Ministério doMeio Ambiente
da Itália, Corrado Clini.

Participam do Fórum 11

governos de estados brasilei
ros, oministro Nelson Jobim,
o embaixador dos EUA no

Brasil, Cliffor Sobel, o sheik
do Bahrein, os ex-presidentes
Clinton e Bush (pai), espe
cialistas e cientistas preocu
pados com o aquecimento

global.
Na ocasião, o governador

Luiz Hénrique convidou o ex
presidente BillClinton, Lloyd
Timberlake, Frank Rowland
e Carrada Chni a estarem em

Florianópolis em novembro,
quando será realizada a

conferência sobre aqueci
mento global e energia alter;
nativa, a Ecopower 2007. A
tarde domesmo dia Luiz Hen

rique iniciou sua viagem de '

volta ao Brasil. (SECOM/Se)

Lojas da Celesc
estão fechadas

As lojas da Celesc Distri

buição estão fechadas até

sexta-feira, 4, para a implan
tação do novo Sistema
Comercial. Neste período,
haverá amudança para o novo
sistema comercial com a

migração dos dados de mais

de 2 milhões de clientes. Os

serviços essenciais (como
ligação e religação) podem
ser solicitados por meio do
telefone 0800 48 0120. No

d' J:' I
auto-aten rmento, reito mo

site www.celesc.com.br, os

clientes podem emitir a

segunda via e consultar
débitos. As agências se

mantêm abertas nesse pe
ríodo, mas sem qualquer
atendimento comercial. O
SIGA (Sistema Integrado de
Gerenciamento' e Aten

dimento) começa sua opera
ção na segunda-feira, 7,
quando as lojas abrem nor

malmente, (SECOM/SC)

e
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Estado
Movimentação em torno dosministros de Lula

Qúltimo período em que houve tão intensamovimentação em tomo deministros
de Lula foi no segundo turno das eleições presidenciais do ano passado. Esta

semaria abreviada, recomeça hoje com encontro de parlamentares e procuradores
da República com oministro da Justiça, Tarso Genro, em Brasilia. A conversa come

ça com posições absolutamente opostas sobre a portaria que demarca como áreas

indígenas 9mil hectares hoje ocupados por 650 famílias de pequenos agricultores. E
termina sexta, com Dilma Rousseff no Fórum Sul de Comércio Exterior, organizado
pela Editora Expressão, na sede da Fiesc. O Sul do País que exportava um quarto do
total brasileiro em 2002, ano passado chegou a apenas 2Q%, com quebra equívalente
.a US$ 7 bilhões. Entre uma e outramovimentação, tambémhá a agenda do Governo
do Estado com oministro da Fazenda, GuidoMantega.

Neiva Daltrozo/SecomO Vice Leonel Pavan não compareceu ao
AeroportoHercílio Luz ontem para receber
o governador LuizHenrique. Eduardo
Moreira e Içuriti Pereira é que cumpriram
a praxe. Pavan permaneceu no Oeste para
prestigiar a festa das agroindústrias aos
trabalhadores, Aliás, na aterrissagem por
Chapecó, o tucano chegou a comparar a
disputa entre Chapecoense e Criciúma com
a futura prévia da coligação governista:
ele, do Oeste, versus,Moreira, do Sul. O
Oeste levou o primeiro jogo-e Pavan não se

cansou de dizer que é pé-quente .

o

s
"'
C>

�

C;"""7�"""_llw_ação exe�(u�t_iv�a�' �

A cada semana, novos recursos. O diligente
deputadoGáudio Vignatti não passa uma semana
sem estender o braço do Executivo federal em santa
Catarina ..Nesta, anunciou a aplicação de R$ 3,2
milhões para construção e reforma de 400 habitações
rurais. Parceria entre a Caixa, Cresol Central do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina e Cooperativa da
Agricultura Familiar.Amaiorparte, em recursos a

fundo perdido. Assinatura foi em qapecó.

o hábito fazo monge
o prefeito João Rodrigues levou imprensa
e uma penca de importantes para churras
cadana chácara db sogro dele, no domingo.'
Ex-radialista, não resistiu e, durante entre
vista para a Rádio Chapecó, trocou de posi
ção.Ao vivo, colocou Pavan na parede, ops,
no ar. Pediu dinheiro do g9verno para am
pliar as arquibancadas do Indio Condá. As
obras devem custar cerca de R$ 1,Smilhão,
Pavan disse que o municipio terá o apoio,
mas sequermencionou valores.

Hospitalidade profissional
Não foi só de radialista que atacou o prefeito
João Rodrigues. Também deu uma de gar
çom. Além de servir o churrasco de ovelha
a Pavan, tratou de alcançar pessoalmente as

bandejas de carne e salada aos que sentaram
em mesas mais afastadas. Esta foi, aliás, a
primeira profissão de Pavan, ainda em Pon
te serrada, e que, até hoje, aproveita as horas
de folga para fazer expediente extra no. bis
trá da farrúlia em Balneário Camboriú.

Nova duplicação no Sul
Edinho Bez e Heriberto Schmidt, da SDR
de Araranguá, pediram ao diretor do Dnit, '

João José dos Santos, a duplicação dos 52
, quilômetros da BR-28Saté São José dos Au-
sentes, no Rio Grande do Sul. No Estado
vizinho as obras já começa�am, mas, ,aqui,
falta concluir o projeto.

,

Aposto assumido
Aexpressão

It

governador em exercício" não
existe para Pavan. Ele praticou intensamen
te a fase e a frase "eu, como governador",

Lula maior que o PT
"Lula é muito esperto. Só um artista para,
sendo fundador doPr, conseguir transmitir
que não tem nada a ver com o Pr. Ele con
segue ficar acima de qualquer incompetên
cia." A classificação é de Edinho Bez que,

1

como vice-líder do PMDB, acompanha de 1

camarote as novas relações do seu partido 1
com o Governo Federal. "Ele hoje depende
de nós", completa a propósito da sigla que
detém as maiores bancadas no Congresso e )

cincoministérios.
,

"

Pura gratidão
Sobre a emergência e importância de neolu
listas comoGeddelVieira, Bez explica que o )

mesmo foiimprescindível para a eleição do )

petísta JacquesWagner, ao reforçar a derro-
ta da turma ligada aACM no Sul da Bahia.

Bioenergia
Grupo norte-americano está interessado em
construir usinas de geração de energia a par
tir da biomassa de suínos: gordura e resídu
os. Foi o que contou LHS.

Espírito de porco
Chico Faganello voltou ao Alto Uruguaf
para começar as gravações do curta "Espíri-
to de Porco". O roteiro do filme-documen
tário, financiado pelo Governo do Estado, é
de um porco que morre e volta para se de

fender das acusações de poluir o ambiente
e outros defeitos. "Trata-se da parte social ,

da atividade, da geração de empregos, da
cultura que envolve a criação, a partir da

I

história de um suíno que voltou para lim-
)

par a sua barra", adianta o cineasta.

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC
ADR.lA;\IA BAlDISSARElLl. COM COLABqRACÃO-D-E'-C-LA-U-DI-O-SA-N-TO-S/-F-lO-RlA-N-�Ó-PO-U-S,----------

Associação dos Diário= do Interior
_--- , .. �. . .......

colunaadi@cnrsc.com.br

se

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

Sul-Desíaque Calarinense - Diário da Cidade-
,

DlamJ.:la Mantlâ - Diário do Iguaçu - Diário O
'

Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã -

JomalO Iguassu - Municipio Dia-a-dia- Notisul
- OAtlântico· Jornal Perfil· OVale - Sul Brasll-A
T i!)lIn<' T'i')IJf1� r,·tl1rinense - Voz Regional
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PANORAMA

Brasil é o 121o facilitador
de negócios do mundo

CÉLIO AZEVEDO/SENADO

Santana: "Vivenciei as dificuldades impostas pela burocracia"

entidades empresariais, como
as Confederações Nacionais
da Indústria e do Comércio.
"É importante que todos os

organismos públicos se mo

bilizem contra as dificul
dades impostas pela buro
cracia para a realização de

negócios no Brasil", defen
deu.

META - Simplificar as re

lações do Estado com o cida
dão e as empresas, amparada
no entendimento de que a

implantação de um modelo
mais transparente nas re

lações empresariais é de
natureza política. Também
deverá reconhecer que a

complexidade e a extensão do
sistema normativo brasileiro
dificultam a relação do ci

dadão e das empresas com o

Estado, favorecendo até

praticas cartoriais e abrindo

espaço para a corrupção.

coisa que embaraça a vida do
empresário e a preocupação é

tirar o Brasil do 121 º lugar
nessa lista. Esse é o grande
objetivo", declarou.

O lançamento da co

missão deverá reunir de re

presentantes d'e diferentes

• COMISSÃO ESPECIAL

vice-presidente da Confe- Trabalho: remover os empecilhos
deração Nacional do Co =, burocráticos que prejudicam o

mércio. E defensor de refor- desenvolvimento empresarial do
país

Objetivo: simplificar as relações
do Estado com o cidadão e as

empresas

Meta: reconhecer que a

implantação de um modelo mais

transparente nas relações
empresariais é de natureza

política

CGU detecta fraudes
em convênios firmados

cionamento de licitação
pública, pagamento de

serviços não executados,
entre outras.

As irregularidades e

fraudes são semelhantes às

que o TCU (Tribunal de
Contas da União) encontrou
nos convênios firmados com

prefeituras em vários estados,
durante as investigações nos

últimos anos.
As irregularidades foram

encontradas no Acre, Bahia,
Goiás; Maranhão, Minas
Gerais, Paraná, Pernambuco,
Rio de Janeiro, Rondônia e

Santa Catarina.

MEIO AMBIENTE

Força Sindical faz
apelo à consciência
O presidénte da Força
Sindical e deputado federal
Paulo Pereira da Silva (PDT
SP), o Paulinho, destacou
ontem a importância de
conscientizar os trabalha
dores sobre as questões
ambientais e falou que hou
ve uma mudança nil discus
são do tema na sociedade.'
"Discutir meio ambiente, até
pouco tempo, era coisa de
v... ", disse, informando que o

tema deste ano - Traba
lhadores em Defesa do Pla
neta - busca conscientizar o
trabalhador das responsa-·
bilidades em relação ao meio

ambiente.

• PELO MUNDO
... :.' �

cadernob@ocorreiodopovo.com.br

11 BUROCRACIA: COMISSÃO ESPECIAL QUER 'REMOVER' EMPECILHOS

....Senador democrata,
Adelmir Santana vai

�� presidir a comissão:
que começa em maio

BRASíLIA

O Senado inicia este mês

os trabalhos da comissão
,

especial destinada a remover

os empecilhos burocráticos

que situam o Brasil em 121º

lugar na lista de países mais

facilitadores de negócios no

mundo, elaborada pelo Ban
co Mundial. O senador
AdelmirSantana (D�M-DF)

, vai presidir a comissão.
Na semana passada, San

tana discutiu a instalação da
comissão com o presidente da
Casa, Renan Calheiros
(PMDB-AL). Na oportu
nidade, disse que aguarda os.
nomes dos outros três se

nadores para. compor o

colegiado. Santana é presi
dente do Conselho Delibe
rativo Nacional do Sebrae e

mas "necessárias" para a

redução da máquina admi
nistrativa brasileira.
"Vivenciei as dificul

dades impostas pela burocra
cia na minha vida empresa
rial; sei o quanto o excesso de
exigências emperra o re

colhimento de tributos e, em

conseqüência, o desen
volvimento do país. É uma

BRASíLIA
A CGU' (Controladoria

Geral da União) divulgou
esta semana o último lote de
inspeções realizadas em 12
estados, envolvendo con

vênios firmados pelos minis
térios da Justiça e dos Espor
tes, num total de R$ 454,2
milhões em repasses de
dinheiro público.

Foram detectadas irregu
laridades como superfa
turamento na aquisição de
materiais e de equipamentos
e no pagamento de obras - em

alguns casos de mais de 300%
-, desvios de verbas, dire-.

'.\

Chávez retira
Venezuela do
FMI e do Banco
'Mundial

O presidente, Hugo Chávez, anunciou ontem a retirada
da Venezuela do Fundo Monetárío Internacional (FMI) e

Qdo Banco Mundial, orqanizações internacionais com base ,_J
em Washington.

'
.

Chávez, um aliado próximo do líder cubano Fidel Castro
e Que permanentemente enfrenta os Estados Unidos, :lx3
assegura Que as organizações multilaterais favorecem nàJ
os países ricos em detrimento dos menos désenvolvldos' ....t"Eu Quero formalizar a saída da Venezuela do Banco IS fi

Mundial, do Fundo Monetário Internacional ( ... ) nãó nos t fi
faz falta estar, e ter um governador lá, um representante",
declarou el,e durante um ato em Que anunciou um

aumento de 20 % no salário mínimo. I OJi
O presidente venezuelano afirmou Que o aumentá de '

20 % no salário mínimo ocorre a partir de 10 de maio. O �
salário mínimo mensal na Venezuela será de 614.790. 1£1
bolívares (286 dólares), contra os 512.325 bolívares 1:1:)
atuais. Jbg

Chávez ordenou ainda impulsionar reformas legais .vni
necessárias para reduzir a jornada de, trabalho de oito <e5I
para seis horas diárias para 2010.

Trabalhadores
têm aumento
de 20% no salário

•

SEM FIDEL
O líder cubano, Fidel Castro, não presidiu ontem o grande desfile
organizado na Praça da Revolução de Havana por ocasião do Dia
do Trabalho, com a presença de centenas de milhares de
pessoas. O ato foi presidido por Raúl Castro.

.

Desabamento
Pelo menos três pessoas
morreram ontem no

desabamento de um edifícío
do centro de Palencia, na
Espanha, devido à explosão
possivelmente causada por
um vazamentode gás. Seis
pessoas foramlocalizadas e

resgatadas com vida.

ACIDENTE EM PARQUE
Uma funcionária de 21 anos do parque de diversão Legolândia,
na Dinamarca, foi morta em acidente em montanha-russa. A
mulher, que não foi identificada, morreu no domingo
imediatamente após ser atingida por um dos carros da
montanha-russa.

PROIBIÇAo DE CIGARRO
A proibição de fumar nos locais públicos entrou em vigor ontem
na Irlanda do Norte. É proibido fumar em lugares p�b,liçO$.. -,

fechados - bares, restaurantes e locais de trabalho - sob pena de
uma multa de 50 libras esterlinas (100 dólares).

Manifestação
A Polícia turca deteve ontem
cerca de 900 pessoas, em

.

uma manifestação de
trabalhadores e sindicalistas
convocada em Istambul por
ocasião doDia doTrabalho. •

Eles foram detidos quando
tentavam chegará praça de
Taksim, onde é proibida
qualquer.concentração
política.' ��;':

..

Parlamento de Israel convoca reunião .

O Parlamento israelense (Knesset) realizará amanhã uma

sessão extraordinária para analisar o relatório preliminar da
Comissão Winograd, que critica a condução do conflito com o

Líbano por parte do primeiro-ministro, Ehud Olmert.
A presidente do Parlamento Dalia Itzik informou Que tinha

decidido realizar a reunião antes de o relatório ser divulgado em

sua totalidade - em julho.
O Governo do primeiro-ministro israelense sofreu ontem sua

primeira baixa após a divulgação do relatório, com a demissão
do ministro sem pasta e secretário-geral do Partido Trabalhista,
Eitan Kabel.

Olmert apresentará hoje ao Conselho de Ministros uma

proposta para a criação de uma equipe para estudar e aplicar as
recomendações da comissão.

Confronto
Pelo menos setepessoas
morreram ontem e outras
oito ficaram feridas em dois I'

I;;
confrontos armados no

Iraque. Os choques
aconteceram quando um

grupo de homens lancou
um ataque contra habitantes
que combateram os

rebeldes.

Piloto cego completa travessia de ultraleve
DIVULGAÇÃO !��

•

��,�
"
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Um aviador inglês cego pousou com seu ultraleve em Sidney ontem, completando uma
'J

�
jornada inédita e quebrando um recorde. ·Miles Hilton-Barber saiu de Londres no último

. "'Ibdia 7 de março e voou mais de 21 mil quilômetros com o objetivo de levantar fundos para
()

uma campanha de combate à cegueira nós países em desenvolvimento. "É a realização' df
de um sonho", disse o aventureiro de 58 anos após aterrissar no aeroporto Bankstown, ·I�.IP .

em Sidney, "Há anos Que desejo fazer esse vôo". Hilton-Barber voou acompanhado de
' ,';q

um co-piloto com visão total. .
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VIAGEM: "CAPITAL MUNDIAL DO LIVRO"

Bogotá: Cunura, lllstória e

Sofisticação ern um só lugar

"Capital Mundial do
Livro", este foi o título con

cedido pela Unesco à capital
colombiana, o que reforça o

caráter cultural da cidade,
contribuindo para o aumento
do número de turistas que
visitam o país.

Com crescimento de 13%
do turismo internacional em
2006 e a divulgação cada vez
maior de seus destinos
turísticos, os colombianos
têm, agora, mais um motivo

de orgulho: a capital Bogotá
foi eleita CapitalMundial do
Livro 2007. Concedido pela
Unesco (Organização das

Nações Unidas para a Edu

cação, aCiência e a Cultura),
o título consagra Bogotá como
a primeira cidade latino
americana a ser reconhecida

pelo apoio e incentivo à

leitura ..Na disputa, estavam
Amsterdan (Holanda),
Coimbra (Portugal), Dublin
(Irlanda), Viena (Áustria) e

Rosario (Argentina).
Com sete milhões de

habitantes, Bogotá foi sele
cionada como Capital Mun- ,

dial do Livro pela estrutura de
suas bibliotecas, pelo desen
volvimento da indústria
editorial e por seu calendário
cultural. A cidade abriga a

DIVULGAÇÃO

Bogotá, além de ser a capital da Colômbia é também a maior
cidade do país e quarta da América do Sul

Biblioteca Luis Ángel Aran- Julio Cortázar, GabrielGarda
go, uma das mais visitadas do Márquez e Edgar Allan Poe,
mundo, que recebe cerca de e os distribui gratuitamente

. nove mil visitantes por dia, nos pontos de ônibus. Na
mais do que Masp (Museu de contracapa, apenas o pedido
ArteModerna de São Paulo), para que, terminada a leitura,
BibliotecaMário de Andrade o livro seja passado para outra
e Pinacoteca juntos. Mantida pessoa ou deixado em algum'
pelo Banco Central do país, lugar público. Outro projeto
tem dois milhões de livros e municipal utiliza postos de

capacidade para dois mil leitura, com estantes des
leitores sentados. montáveis, instaladas nos

Nos últimos anos, a parques da cidade, com 300
Prefeitura de Bogotá cons- livros cada um.
truiu outras megabibliotecas . Dentro da programação
na cidade - todas elas atendi- cultural de Bogotá para este

das por uma rede de ciclovias ano, o público poderá conferir
de 300 quilômetros de

<'

uma grande exposição biblio
extensão � um sistema de gráfica que mostrará a produ
ônibus articulados em ção literária de Gabriel Gar
corredores. Além disso, foram da Márquez, as obras cons i

criados diversos programas de deradas mais significativas .

leitura, como o "Livros ao para a literatura mundial e

Vento", pelo qual a prefeitura umamostra iconográfica com
publica, em versão de bolso, . documentários e filmes sobre
clássicos de autores como sua obra e entrevistas.

-centro de Bogotá observa-se Montserrat, o ponto mais alto da cidade

índios Muiscas, a qual signi
fica "cercado fora da lavoura".
O povoadô tampém recebia o
llpeiido de Muequetá ("cam
po ou sabana da lavoura") e o

; de Funza ("varão poderoso") .

Precisamente no território do
.a,tualt,nunicípio de Funza,
vizinho de Bogotá, e prova-

vemente na localidade
chamada .EI Cacique, se

encÔntrava· a cabeceira do
povoado de Bacatá, Desde
a década de 90 Bogotá
experímentou várias me

lhorias, especialmente nos

quesitos segurança, trans

porte e educação.

I'
1

Colômbia

Museus e teatros: atrações em'Bogotá

o Teatro Colón, fundado no Século XIX é um dos prédios históricos de Bogotá e parada obrigatória para ns turista

Indo a Bogotá não deixe
de visitar o bairro de La Ca
brera e pela circular pela zona

Rosa, cravejada de bons

restaurantes, lojas e shopping
centers, como o Andino e o

Atlantis Plaza, ou pelo entorno
do Museu Nacional, onde há
lugares como o Parque Ba
vária. Em bairros boêmios,
como Macarena, moram 'ato
res de teatro e. TV Mas a

região onde a visita revela a

Bogotá incrível é o bairro da

É na Candelária que estão

localizadas a grande Praça
Bolívar, ó Palácio Presi,!den�ial, o Capitólio, o Parque
Palomar, a Igreja de Santo

Inácio, a Catedral e o Palácio!"
da Justiça, pontos chaves do:�
turismo de Bogotá. :c

Se você estava em dúvida

quanto ao destino de sua,�
próxima víagem, agora você!
já tem uma opção. Procure:
seu agente de viagem e,

conheça Bogotá.

Candelária, com prédios que
alternam os estilos colonial,
mais espanhol, e o republi
cano, eclético e europeizado.

É no bairro da Candelária

que os visitantes encontram

inúmeras tavernas,'museus e

vários teatros. Dos museus

destaque para o Donación

Botero, dentro da Casa- da
Moeda. Outro lugar obriga
tório para se conhecer é o

Teatro Colón, fundado no

Século XIX .

.-- �_----------------....."J
(

JARAGUÁ DO SUL, 26 DE ABRIL DE 2007.
A OFICIALA

JARAGUÁ DO SUL, 26 DE ABRIL DE 2007.

AOFICIALA <z:{t.4-t>V"'J:�M--

EDITAL

Registro de lrnóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARtA MOHR ZIEMANN, OIiciala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna
público 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 llniversal.de Bens, anterior á vigência da Le' 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 dá Lei nO 6.766/
79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas tü-José Theodoro Ribeiro e 1140-Rinaldo Bogo, Bairro Ilha da

Figueira, perímetro urbano de Jaraguá do SUUSC, 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 constituldo 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 OIiciala que subscreve este, no .endereço da Serventia: Av.
Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683 - centro, Jaraguá do Sul/SC .
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obert Bank. É este

o nome que muito

creditam ser o de
atismo do "artista de rua"
ansky. Pouco, ou quase
ada, se sabe sobre ele.
as, isto também é
Taticamente desnecessário,
não ser para acabar com a

uriosidade do público que
osta dos trabalhos
ssinados pelo misterioso

heios de ironia, crítica
çial e beleza, os trabalhos
I

fi
c,

UI "�
�j

\

;n
Artista inglês inova e enche as )6

ruas com trabalhos de pura
crítica social e política

'lU
de Bansky estão por todos os bs.)
lados, ou melhor, pelas ,10,)
paredes e muros alheios, da 1£::>

capital inglesa Londres. rroo

Idolatrado pela população e, ob
durante bastante tempo, rzrv

odiado pela polícia, ele vem
conseguindo se afirmar ob
como um dos melhores )O�
praticantes da técnica do
stencil (desenho feito sobre
material recortado).
Além disso, o estilo do
artista é outro motivo para o , i01
sucesso. Provocativo, vi.I
inconformado com

.

riU
conceitos de poder e is l/f
autoridade ficou ainda mais 't£.)
conhecido quando entrou ' J!1 o
no American Museum of r+ "'f B
National History, em Nova ';,'1£
Iorque. Lá, colocou um dos !sq
quadros na parede ao lado rial
de ícones da pintura. Pena "tA
que depois de algum tempo ,O
os responsáveis descobriram :1:)
a brincadeira. ü;:f
Mas, isto não bastou a

Bansky. Recentemente ele
.

'pegou 500 cds da cantora
Paris Hilton e trocou por

cópias adulteradas em lojas
de Londres; Na lista de
ações surpreendentes tem
ainda a colocação de uma

estátua-réplica de um

prisioneiro de Guantánamo
no meio do parque da
Disney.
Para preservar este jeito
espontâneo, repleto de boas
idéias e, claro, a dúvida do ;SI

público, ele não dá

sib

[U.)

entrevistas e a imprensa
jamais conseguiu fotografa- lo

lo em ação. Porém, quem :b

quiser ver os trabalhos e não)
tiver como passear pelas �.J

ruas de Londres, pode .;/£

acessar o site

www.bansky.co.uk.Muitos
deles estão disponíve-is.

r
11

p

·b
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• PROGRAME-SE- II SAIU' NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
� CINEMA

.

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
A Família do Futuro

(14h50 - Todos os dias)
300

(16h50, 19h1 0, 21 h30 - Todos
os dias)
Cine Shopping 2
Caixa 2

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

(15h30, 17h20 - Todos os dias)
Cine 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, 21h15 - Todos os dias)
Cjne Cidade 2
A Estranha Perfeita

(17h10, 19h20, 21 h30 -

Sex/Qua/Qui)
(15h, 17h1 0, 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 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

(13h50 - Todos os dias)
As Férias De Mr. Bean

(15h50, 17h1 O, 19h5Q, 21 h50 -

Todos os diàs)
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 - Todos os dias)
Um Beijo a Mais

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

Scoop - O Grande Furo

(15h10, 17h1 0, 19h1 0, 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
JARAGUÁ DO SUL
Museu Histórico Emílio da Silva
II Noite Cultural Polonesa
Amanhã, às 19h30

Encontro
JARAGUÁ DO SUL .

Recreativa Duas Rodas
11 Q Encontro Festivo - Centro de
Cultura Alemã
11 de maio, às 20 horas

Garantidas mil novas casas a Jaraguá do Sul

Pelo menos quatro mil casas deverão ser construídas em Santa
Catarina nos próximos quatro anos, com verbas repassadas pela
Caixa Econômica Federal e Ministério do Desenvolvimento
Urbano para a CohablSC. A informação é do secretário de

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Werner Zulauf, que
em contato com o deputado Adernar Duwe garantiu a Jaraguá do

Sul em torno de mil casas para fazer frente ao déficit habitacional
do município, que é crítico.

Sequndo revelou o prefeito Durval Vasel, os obras deverão iniciar
no final de 87 ou inicio de 1988.

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

A natureza nos mostra os encantos dessa Cachoeira de Rio do Sul,
clicado pelo leitor Gerson.

II UTILIDADE PÚBLICA
�eurso
O curso "Investimentos -

Mercado de Ações, Renda
Fixa e Fundos" acontece nos

dias 12 e 19 de maio, no
Centro Empresarial.
Inscrições pelo fone 3275-
7017.

�Baile
A Sociedade 25 de Julho

promove no sábado, 5,
Baile de Rei. A

concentração será às
14h30 na sede social. Baile
com a Banda Montreal, a
partir das 22h30.

�eoncerto
Através do projeto Sonora

Brasil, o Grupo de
Percussão da
Universidade da Bahia
realiza concerto amanhã
às 20h30, no Auditório da

Unerj.

II PREVISÃO DO TEMPO

Possibilidade de chuva em se

A frente fria se aproxima do Estado e

provoca chuva especialmente do Extremo
Oeste ao Planalto Sul. Nas demais regiões
há condições de chuva entre a tarde e

noite, de forma: bem isolada. Temperatura
elevada. Ventos de norte passando a sul no

f,im do período, com rajadas mais fortes.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE /� QUINTA

MiN: 21° C � MiN: 21° C
MÁX: 29° C

"" "

MÁX: 26° C
Sol com pancadas de Chuvoso
chuva

� Fases da lua

SEXTA �
MiN: 19°C�
MÁX: 26° C
Nublado

SÁBADO
MiN: 19° C
MÁX: 29° C
Sol

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE � Legendas

(1 ê_:_) cD C'J �
Ensolarado Parcialmente Nublado instável Chuvoso Trovoada

nublado

f'

c
O CORREIO DO PO\(:

I

II ANIVERSÁRIOS a

Se o seu mundo é o mundo do
'

entretenimento e cultura, então seu�
jornal é O·Correio do Povo. II

LEIA O MUNDO

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

di
LORIANÓPÓ[
MiN: 22°; MÁX: 21

..
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GLOBO -18Hs
� Profeta
I. óvls promete indicar o local e a hora

I 1 troca, quando estiver certo que a

lUcia está fora do caso. Moreira

caliza de onde Clóvis ligou. Clóvis
r

Ige ao ser persegu!d? pela políci�.
lóvis liga e diz a Soma que desistiu da

oca e que ela jamais verá o

ho.CIÓvis muda de idéia e dá

Istruções para Sônia. Sônia e Marcos

Beidem seguir o sonho de Carola e

,\ edem ajuda a Jaya para executar o

'.Iano.
Mirtes acusa Sofia e Lia pelo

Icêndio no o:f�nato. Moreira prende
ia e Sofia. Soma e Marcos se

rcontra� cO.n: Clóvis. Ele diz que

tarcos so sara com Damel em uma

I ora, quando ele estiver longe com
.� ônia. Sônia se despede do filho e sal

; om Clóvis de carro.

GLOBO - 19H
" na Jaca

i
:elina e Arthur seguem o bandido, mas

perdem de vista. Elizabeth se apavora

�.� uando descrevem o homem que a
.

mpurrou Maria pede que GUI revele

uem é a mulher por quem Lance está

paixonado. Tadeu fica nervoso com

uex. Gui, Tadeu e Maria se desesperam
o saber do desaparecimento de Lance.

adeu decide mudar de vida. Gui

lescobre que Lance deve estar com

un professor de medicina e avisa

anaka, Lance acorda um pouco antes

lo professor começar a autópsia.
lanessa se irrita ao acordar do lado de

, id. Elizabeth vigia a entrada do prédio
Ie Último e segue um homem. Marly
lemonstra toda a intimidade que tem

iorn Lance, para irritação de Maria e

lUi.

GLOBO - 21H ,:.' ..

Paraíso Tropical
Vlateus diz que Lúcia nem desconfia

lue ele sabe quem é seu pai. Taís diz a

)aniel que Paula está no Rio. Daniel diz

1ue não agüenta mais viver sem Paula.
�ássio propõe ser amigo de Mateus,

:pÕlS ainda não está pronto para ser pai.
.

taís marca almoço com Daniel no

�rigideira. Neli critica ao saber que
.

tJmberto tem o nome comprometido.
Camila recebe flores de Fred e o

convida para uma festa. Daniel se
recusa a falar de negócios no almoço.
Kleber fotografa Antenor e Fabiana

juntos no barco. Marion vibra. Daniel

,apresenta Cássio a Olavo, o
responsável por escolher os candidatos
:? terceirização do restaurante do hotel.

'Taís diz a Paula que esteve com Daniel.

RECORD - 19h15 .

� RECORD - 20h
. í�idas Opostas
>

Lucília, desmaiada, é acudida por
Carmem e Letícia. Carmem pede para

IU��so� chamar um médico. Jacson se

�9'iiaPSoxlma com Joana no bar onde estão
Marcelo, Mercedes e Eleutério. Jacson

: beija Joana e todos ficam perplexos.
, Boris diz para ísis que precisa descobri
I por que Joana se envolveu com Jacson
e que só há uma maneira: voltando ao
Torto. Berloque faz pacto de
convivência tranqüila com Lisinha.
Lisinha faz 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
,1, na I 'ia It relix a ameaçou

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

��AMIGOS ��PRECAUÇÃO . ��CASAMENTO
As férias para Bruce Willis íris faz mesmo marcação Grávida de seis meses,
têm um significado cerrada com o namorado, Carolina Dieckmann II

especial. É Q momento em Diego, vencedor do BBB7. casar com o roteirista
que ele pode ficar junto da ' SirUeri.à pedido a Alemão diretor de TV Tiago
ex-mulher, Demi Moore ... para que ele não fizesse Worcman, no próximo
e do atual marido dela, mais programas de domingo. A cantora Preta
Ashton Kutcher! Segundo solteiro como ir à boate Gil será a madrinha da
Willis eles formam uma

sozinho, segunda a
cerimônia. A atriz namora

família estendida .. Worcman há três anos e

Recentemente a atriz e o
coluna Retratos da Vida, meio ..Eles ainda não

novo marido foram passar
do jornal "Extra". O definiram como irão batizar

uns dias na casa de Willis motivo? A ex-sacoleira
o novo herdeiro. "Estou em

no Caribe. "Estou muito ' quer evitar boatos de dúvida sobre vários
feliz que Ashton seja um '.briga ou separação. A nomes", disse Carolina

.,

cara tão legal. Eu amo : â'sse�sora da ex"BBB, mãe de Davi, 8, da uni
s

Demi e sei que ela me disse que não sabé-oo com o ex-marido Marc
ama". pedido de Iris. Frota.

� �TRANSFORMAÇÃO
Para viver a vilã Zilda em

"Eterna Magia", próxima
novela das seis que estréia no

dia 14 de maio, Cássia Kiss
teve o visual inspirado em

Miranda Presley (Meryl Streep),
do filme "O Diabo Veste

, Prada". O responsável pela
, *

criação de caracterização da

novela, Vavá Torres, vai fazer a
atriz usar uma peruca de
cabelo branco. "Essa foi a
melhor maneira Que
encontramos. Nenhuma tinta
daria a cor que queríamos",
conta Vavá.

II SUDOKU
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·��.PERSONAGEM

Pescador Mentiroso
Pois moleques resolveram sacanear um dos pescadores mais
mentirosos de sua cidade. Aproveitaram enquanto ele cochilava ao
lado de sua vara com a isca lançada no rio, amarraram um tatu no
anzol e jogaram o bicho dentro di água:
- Seu Zé, acorda, tem peixe na linha!
O velho pescador puxou a isca com o tatu fisgado, sem demonstrar a
menor surpresa.
Então os garotos disseram:
- Tá vendo só, Seu Zé? Depois o pessoal diz que o senhor é
mentiroso. Nós somos testemunhas de que Ó senhor pescou um tatu!
O mentiroso não pensou duas vezes e respondeu:
- Isso não é nada. Esse aí já é o quinto, só hoje!

Qual é o filme?
Um homem aceitou um desafio de beber 1.000 latinhas de coca-cola
de uma vez, ele tomou 999 latas e não agüentava mais.
Qual o nome do filme?
Mil são impossível.

Mande sua piada para o Extra: '

extra@ocorreiodopovo.com.br :

I
�------------------------------------------------�

I
, I

II DIVI,R ..SE

�,- \,

SOBRE O J'OGO
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 3x3.

fi HORÓSCOPO

Libra 23/9 a 22/10
Há pessoas que merecem todo seu apreço e

dedicação. Sim, e outras não merecem nem um

milionésimo de segundo de seus pensamentos.
Aos amigos de verdade, um brinde, um abraço, a
alegria da sua presença. Você botou na balança,
tem gente que não pesou. Como diz aquela
canção, pra que rimar amor e dor? Seu valor é
você quem dá.

Câncer 21/6 a 21/7
Acha que é muito pra você? Seu habitat natural
é o mundo dos sentimentos: deixe as águas
rolarem, você não vai se afogar. Pior é guardar,
pode acabar se engasgando com tudo isso

represado dentro 'de si. Ponha o seu barquinho
na corrente, com o rio aprenda a navegar. Não
vai sair do lugar?! Claro que vai, sua alma está a

todo vapor. Tutututuuu ...

Áries 20/3 a 20/4
Você é rápido no gatilho, não há dúvida. Por que
será, então, que fica bobeando quando suas

balas partem do tambor do coração? Vai ver se
assusta com o barulhão, com a força de seu

som ... Ou será medo do que é bom? Serene os

pensamentos e respire fundo, busque seu tom.
Afinado com sua emoção, você e seu alvo
serão um.

Touro 21/4 a 20/5
A Lua Cheia desperta metamorfoses profundas
em você ... O bacana é que é sem sustos nem

pavores e sim alegre feito parque de diversões.
Talvez você nunca mais seja o mesmo depois ...
E vai ser muito bom. Não precisa cruz-credo,
não precisa alho, só seus sentimentos. São

energias do bem pedindo passagem. Olé, que
venhan!

Leão Z2/7 a 22/8
Você pode achar que está na cara o que você

quer, que salta aos olhos, tudo à flor da juba,
mas não é bem assim. Nem tudo que reluz é
ouro, rei Leão. Melhor não ficar por conta da

adivinhação alheia. Facilite as coisas pra quem
você-costa e pra você mesmo, comunique seus

desejos, dê vaz ao eentírnento, deixe ronronar a

emoção ...

Escorpião 23/10 a21/11
Assim, bem manse, tranqüilo, não é muito
melhor? Pois é, 'relaxar também dá trabalho ...

. Produção, logística, ensaios, aquela coisa toda.
Mas agora esqueça isso tudo, desengate o

ferrão. Se deixe fluir, flutuar no embalo lunático
da Lua Cheia em Escorpião e tudo de bão.
Desligue os telefones e se ligue na sua. E quem
sabe na de mais alguém. Boas ondas!

Virgem 23/8 a 22/9
Ora, amigo Virgo, detalhes nem sempre são
coisas tão grandes que não dê pra esquecer. Há
momentos em que a gente tem mais é que
deletar mesmo, sem dó nem piedade. Como,
por exemplo, certas coisinhas que andam
atravancando o seu dia-a-dia. Jogue pela janela!
E não' ,

; n. '''.' S 1 I 1 mlr ú 'Ias que sPc .

dissolver 1 nc or SPorT' penqo de �Jlar a rua.

Sagitário 22/11 a 21/12
Que carinha é essa, centauro de Fogo, bateu o

tédio? Ah, começou como diversão e depois
virou um hábito, um trabalho ... Mas pode
continuar sendo diversão, ora. Ok, ninguém
precisa lhe dizer, você é PhD neste assunto. Será
que você não anda esquecendo aquelas lições
mais simples? Águias voam alto, mas enxergam
pequenas coisas se movendo em terra ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
A intuição veio firme e forte? Siga-a, então. Se
os Gêmeos começarem a discutir, argumentar,
perguntar isso e aquilo, faça que não é com
você. Você já sabe onde esse papo pode dar:
caminhos que se bifurcam infinitamente. Vai
deixar que eles o enrolem mais uma vez, dando
n( ,IH 'ntimvlto'l N I eitn dOS dE: 'afinados
lambem bate lllll coraçao

Capricórnio 22/12, a 21/1
Você está certo, amigo cabrito, para
chegarmos ao topo, devemos aprender com as

pedras no caminho ... Mas sem esquecer de
tirar as que estão nos sapatos. Não adianta
correr desse jeito, diminua o ritmo. A Lua ehtra
na fase Cheia, levando luz aos cantinhos mais
remotos da montanha. Momento mais que
perfeito para contemplar as emoções.

Aquário 21/1 a 18/2'
Mente livre, olhos ligados ... Para muitos, você é
como uma janela para o cosmos. Só que às

.

vezes você cansa desse papel e não se vê assim.
Crises existenciais todos têm, até os resolvidos
aquarianos. Ou não tão resolvidos assim. Idéias
podem ser imortais, mas você ainda é um ser

humano. Dúvidas e incertezas também são parte
do saber universal.

Peixes 19/2 a 19/3 .

o raso é para os peixes miúdos, não é mesmo?
Mas você, campeão, está à vontade é quando
se trata de ir lá pro fundão, onde tudo é mais:
correntezas, vagalhões ... É tempo de sentir
muito, e forte. E de agir de acordo. Mergulhe
nessas águas cheias de máximos, deixando
as superficialidades para os bobos de plantão.
lha!
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FARROPILHA
O Secretário Municipal
Leónidas Nora está de volta a

Jaraguá, depois de viajar na

última sexta-feira para a cidade
de Farroupilha, .n o Rio
Grande de Sul. Nora, que não

jogou na tradicional partida de
futebol entre a Imprensa e o

secretariado municipal, ficou
com medo de contusão,
afirmou que vai todo ano a

cidade gaúcha para ajudar nos
preparatives da festa em

homenagem a Nossa Senhora
do ,Caravaggio, padroeira
daquele município. Cá entre

nós, homem religioso esse

Nora. Dirigir 450 km, de noite
·

e sobre uma temperatura
baixíssima, .

é coisa de beato
rnesmo.

· LlPO
A ex-BBB Bruna Tavares,
catarinense da cidade de Taió,
depois de engordar quase dez

quilos dentro da casa e passar
um bom tempo entre os agitos
de uma celebridade, dá uma

pausa e vai se submeter a uma
lipoaspiração no próximo dia
16, na Clínica Santé, em São
Paulo .. Agora, só um dreno
não va( adiantar, . ela terá que

emagrecer emuito.

DE VOLTA A CENA
, ,

A poderosa estilista
catarinense Lila Colzani volta
com tudo a cena depois de ter

vendido a sua criação, a Colcci,
para um grupo catarinense.

Em junho a badalada estilista

lança sua nova marca, a Stereo.
A proposta da designer é fazer
um streetwear mais sofisticado,
com bons básicos, entre eles

jeans e malhas, para jovens
com ínforrnacão de moda.

,
.

COMENTA-SE
Corre à boca-pequena que o

presidente do PMDB de

Jaraguá do Sul e ex-candidato
a deputado estadual, Carlos
Chiodini, pode mudar para o

"PP" no próximos meses. A
mudança seria porque ele' não
se conforma com a derrota

para N iura Demarchi na

Secretaria SDR, Secretaria de
.

·

Desenvolvimento regional.

SEMBARRIGA
. Os gordinhos estão rindo a

toa., principalrnente Tato,
Oca, Nenê Wolf.. Olha só:

aprovada pela Agência
Nacional de Vigilância

. Sanitária(Anvisa),em julho
deve estar circulando no

-rnercado brasileira a Pílula
masculina Acomplia, que já é

vendida na Europa. O
remédio que trata 'da
obesidad"e e síndrome
metabólica vai cair como uma

uva par aos barrigudinhos de

plantão, pois ela age
diretamente no abdômen.
Mas por via das duvidas, atélá
não abusem., vá que o

remédio não funcione.

Por �oa Gonçalves - Sugestão (moagonçalves@netuno,com,Dr)

Na última sexta-feia(27), a colega de trabalha da Studio Fm. Bárbara Lima, a Babi, pagou o bolo e

recebeu coro de parabéns pela idade nova.
.

o velho que casa com mulher moça segura a

cepa enquanto outro vindima.

Valdete de Fraga Hirmig com a bela filha Heloisa, na inaugração da
nova loja Discotheque, no Shopping Breithaupt.

DU;A DE OUAriTA.

[--------_.
__.------------------

* Tomar um chope de
vinho, Academia do
Chope. '.

• WDrE CONTEU'
,

Hoje a noite no Balneário de Camboriu, o Djunn Music
Place movimenta a casa com muito Hip Hop.
**

Para a turma que aprecia uma boa música, a partir de quinta
feira a pianista portuguesa Alexandra Torens estará no'
Balneário Fashion Show, para fazer a trilha sonora de um dos
desfiles.
**

o pessoal da imprensa se enfrenta hoje a noite mais uma
vez para uma partida de futebol society. A'peleja será na

paradisíaca chácara do empresário Jair Maba, o Ico. Após
o logo, como sempre, rola. a tradicional cerveja com muito
churrasco.
**

,E para quem é apaixonado pelas rriúsicas e pelo rei Roberto
Carlos, hoje a noite tem show na Vila Germânica, em

Blumenau.
**

Hoje quem recebe o coro de parabéns e corta o bóio é
minha queridíssima Mel, Melissa .Gasparetto,
Felicitações da coluna.
**

Numa promoção do pessoal esperto da Galera do Palácio,
acontece no próximo dia 12de maio, no Autódromo de
Jaraguá, a Festa Tasty Vibe (festa Gostosa). Os Djs Schustere
o VJ Jhoe , são alguns das feras que comandarão a

musicalidade.
**

E meu abràço de hoje cheio de energias positivas vai para °
meu amigo Luis Melro, figura inteligente que faz um belo
trabalho frente a gerência Regional da Celesc.

Ivanio Dalton e Jordana Salomon, comemoraram na ultima

quinta feira, 26 de maio, quatro anos de namoro.
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