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O deputado Paulo

Magalhães (DEM-BA),
sobrinho do senador
Antônio Carlos Magalhães,
do mesmo partido, foi preso
pelaPolícia Federal acusado Forro quebrado, salas alagadas, paredes com rachaduras e vazamentos são parte do retrato da Escola Elza Granzoíto -4
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CEJA

Aulas para
surdos começam
nesta semana

Começam nessa semana
as aulas para deficientes
auditivos nos Centros de

.

Educação de Jovens e

Adultos da microrregião. Os
estudantes precisam ter

acima de 14 anos para

freqüentar as aulas.
Além da educação básica,

o Ceja também oferece
cursos gratuitos de
informática para os alunos
do supletivo.
-5

CONVOCAÇÃO I'
Piazera fall
sobre trânsno
na Câmara

O secretário de

Urbanismo, Afonso azera,
esteve.ontern.na Câi -ara
atendendo a convoc .ção
para prestar esclarec nentos

sobre as mudanças n
sistema viário de Jaraguá do
Sul.

Ele garantiu que -x

alterações melhorara o

fluxo, 'o que alguns
vereadores, discordaram. -3

LIGA FUTSAI.:' I�
Malwee con regue
empate hero co
em Joinville .

Depois de estar .

perdendo por 4x1 al� os dez
minutos do segundo empo,
time jaraguaense chegou ao

empate em 4x4 e vol a a

figurar na terceira corocação
da Liga, com 16 pontos em ,\

oito jogos.
O próximo confronte. da

equipe jaragiiaense pela
competição será no L�:a 30
de maio, na Arena J raguá,
contra o Atlântico.
-7

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



( 2 I TERÇA-FEIRA, 22 de maio de 2007

• EDITORIAL

OPINIAO

Vice-versa
c

(- Não resta dúvida que a
é) decisão do prefeito Moacir
F Bertoldi em vetar o projeto
(_
que põe fim ao nepotismo na

£ administração pública de
ajaraguâ do Sul vai acirrar a

c queda-de-braço entre o

o Legislativo e. Executivo. A

(} unanimidade na aprovação
,,( da proposta deve sofrer baixa

c
na votação do veto, em

função dos interesses especí.(;
ficas em jogo. As possíveis
contradições suscitarão

E especulações de toda ordem.
z. Todavia, nada disso seria
b preciso se os poderes cum

:;, prissem a resolução do Con
(�, selho Nacional do Ministério
(' Público (novembro de 2005),
(I e a Constituição Federal
í' (outubro de 1988), e se o

E Legislativo fiscalizasse o

cumprimento das leis. Na
<

. resolução, o Ministério
o
Público classifica o nepotismo

tC

o nepotismo é uma praga
que está enraizada nos três
poderes, nas três esferas,
que é aceito socialmente e

justificado culturalmente

de "conduta nefasta que
viola flagrantemente os

princípios maiores da admi
nistração pública".

Já a Constituição estabe
lece que "os cargos em comis
são e· as funções de confiança
serão exercidos, preferencial
mente, por servidores ocu

pantes de cargo de carreira
técnica ou profissional, nos

casos e condições previstos
em lei".

O Ministério Público, aliás,
reconhece a existência de

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

parentes de seus membros
ocupando cargos de provimen
to em comissão na estrutura

do próprio órgão, da União e

dos Estados;
ressaltando que os princí

pios constitucionais da isono
mia e da moralidade e da
impessoalidade ficam prejudi
cados pela indicação de
parentes pura e simples.
O nepotismo é uma praga

que está enraizada nos três

poderes, nas três esferas.
Aceito socialmente e justifica
do culturalmente é, na reali
dade, uma forma de os admi
nistradores públicos usurparem
dos recursos da sociedade em

benefício da família. Não
nasceu com essa administração
- foi praticado escandalo
samente pelos governos
anteriores -, mas tem a

oportunidade de acabar com
ele, basta vontade.

-'
-------------------------------------------------------------------

�: • ENTRE ASPAS

� -.

• PONTO DE VISTA

UM NOVO TEMPO PARA O·
ENSINO E A CAPACITAÇÃO

Estamos em um novo pro-
, cesso seletivo e novamente
oferecendo aos estudantes que
nos procuram, a possibilidade de
iniciar uma nova fase de suas

vidas. No cqtidiano real das
-

�sbas, a empregabilidade fica

comprometida apenas com um

certificado do ensino médio, se

não complementado por outros

cursos, capacitações e o acesso ao

ensino superior É esta lacuna que
a FATE], visa suprir, somando
esforços à comunidade empresa
ríal'da região.

Nestes pouco mais de três
anos em que a atuamos emjaraguá
do Sul, o 'que oferecemos à

comunidade foi a possibilidade
de cursos intensivos com duração
de dois anos, compostos por aulas
dinâmicas, que permitem ao

profissional que trabalha durante
o dia todo, manter-se motivado
e interessado em absorver novos
conhecimentos. Atualmente - o

que tem surpreendido positiva-

mente a comunidade empresarial
regional - são cerca de 1.000

estudantes, !los seis cursos
oferecidos pela Instituição.

E estes, facadas na área de

Tecnologia, oferecem a possibili
dade de que o estudante saia com
conhecimentos especializados em
sua área, seja Comércio Exterior,
Finanças, Marketing, Logística,
Processos Industriais ou Recursos
Humanos. Para muitos profis
sionais jovens, é o fator empre
gabilidade como chave. Para

profissionais experientes, é a

possibilidade de se relacionarem
com outros profissionais e num

tempo mais breve, acessar novos
conhecimentos e finalizar seus

estudos no ensino superior.
Somos uma instituição jovem

e dinâmica, respaldada pelas ações
do Grupo Educar, que também
incorpora o grupo de professores
e alunos das instituições Fatesc e

Iesville, na cidade de [oinville.
Recentemente, Iesville/Educar

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

recebeu dois prêmios nacionais
de Qualidade na Educação, que
reforçam nosso compromisso

.

sério com o que nos propomos.
Em breve, anunciaremos

uma nova fase de nosso trabalho
junto ao Vale do Itapocu, o que
reitera nossa crença naEducação
e Tecnologia, como' possibili
dades de desenvolvimento
pessoal, profissional e das

.

empresas que demandam cons
tante crescimento. Atualmente,
são mais de 100 empresas
jaraguaenses que mantêm con

vênios de parceria para ações de
capacitação e emprego. E que
crescentemente - pela qualidade
dos profissionais egressos da
Instituição - tem reiterado sua

confiança no que estamos

construindo. Fica o convite para
que conheçam os nossos cursos,
estudem em nossa Instituição e

assim, possam multiplicar
conosco os resultados que vimos

alcançando.
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• DOS BLOGS
Ig;Jhiim�Ç1LOBO
Denúncia só na

semana que vem
o procurador-geral da
República, Antonio Fernando
de Souza, sõ deve denunciar
os envolvidos em desvio de
recursos públicos citados na

chamada "Operação Navalha"
na semana que vem. Ele
pretende aguardar a tomada
dos depoimentos dos

. primeiros 46 envolvidos que
foram presos pela Polícia
Federal. Antonio vai decidir
onde oferecerá a denúncia:
se junto, ao Supremo Tribunal
Federal ou se ao Superior
Tribunal de Justiça. Casos
como este seguem para o
STF quando envolvem
deputado federal ou senador,
ministro, o presidente da
República ou ministro de'
Tribunal Superior. Até o

momento, a "Operação
Navalha" está no âmbito do
STJ porque envolve um

representante de Tribunal de
Contas e um governador, o
do Maranhão, Jackson Lago,
além de um ex-governador e
funcionários públicos.

4J crlstianalobo.globolog.com.br

• DO LEITOR·

Concentração' ,

fica perigosa
Quem tem plano de saúde
individual está com a pulga
atrás da orelha, como se diz.
É um tal de concentração do
mercado que preocupa. No
final do ano passado, a Porto
Seguro vendeu a carteira de
seguros-saúde à Amil. Agora,
a Amil anuncia a compra da
carteira da Blue Life. Com
mais essa carteira de 150 mil
associados e o Hospital
Santa Bárbara, em São Paulo,
a empresa passa a se

consolidar como a maior de
Medicina de Grupo do País,
com cerca de 2,1 milhões
de associados ..

Recentemente também a

Amesp foi comprada pela
Medial. Com a redução de
opção no mercado o

consumidor fica sujeito a
um serviço de qualidade
duvidosa e preços cada vez
maiores. A Agência Nacional
de Saúde (ANS) precisa
ficar alerta e agir para que o
consumidor não se veja
obrigado a recorrer ao SUS.

4J mariaines�Dlci.folha.blog.uol.com.br
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O

Preocupação com
tratamento de saú��
o Supremo Tribunal Federal'
(STF), em um caso'

específico, autorizou a

Secretaria da Saúde de 'oL

Alagoas a interromper a rí I

compra de um medicamenlu
oneroso para o câncer, qwe
fornecia a um alagoano que
obteve o direito de viver ,

através de uma liminar. A�or fi
há um movimento para qye,
as demais Secretarias deJ'

.

Saúde estaduais se valham;o s!
brecha aberta e deixem de
pagar tratamentos onerosos·

para seus doentes. Se o 'l�

movimento se alastrar, doen!
irão morrer. Essa decisão ,;

ocorre em um momento em

que a Polícia Federal desl,le�o fi

uma enorme quadrilha que�e
apossava dos gastos públi9!l! .2

Em ummomento em que ií;
.

Banco Central continua ��
pagando as mais altas taxaS
de juros do planeta. Um [,1

milésimo desses gastos 1[;

inúteis certamente cobrínaa
preço do tratamento desses
doentes graves. ib

4J lulsnassil.blig.lg.com.br !p
sa

1J
-

.. Oscar Luiz Maba
Coordenador do CW (Centro de Valorização da Vida)
osluma@netuno.com.br

.

faremos tudo o que que
remos de melhor para nós

mesmos, e para os que nos
.

.

rodeiam.
A forma mais relaxada e

harmoniosa de viver está
no exercício da coragem.
Coragem não é ausência
de medo, mas ul1}a per
missão de dominar as

dificuldades. 'Ninguém
precisa dela quando' não

.

tem receio. Coragem é
enfrentar as situações que
provocam medo. Isso faz
com que aumentemos

nossa capacidade de correr
riscos, nossa confiança,
auto-estima, o que mais

produz o desenvolvimento
pessoal e coletivo.
A primeira oportunidade

'ara mudar é preciso acreditar
:31

de usar a coragem j�
reconhecimento de gu
cada pessoa tem o poder a b

modificar positivamente �u IJ

vida, através de um traqalh
árduo e contínuo. ,ijs Gl

significa abandonar jU5jW Hi
cativas e deixar de bus·

culpados externos. Voltas'! a

para si e procurar reconhece 3

honestamente, onde es}ã s

suas limitações, dificuldade IG�

e os caminhos para supera t-

los. '

É preciso agir co 1

coragem para produzir i

mudanças, confiando ni B

própria capacidade, e a,ssilillri'
canalizá-la com sabedória. ,si

J, '

que os resultados indicara os'
f

o caminho a ser traçad9,PO oq
cada pessoa_

�

Acho que o firme respaldo da Grã-Bretanha às erradas políticas do presidente
Bush no Iraque foi uma enorme tragédia para o rnmdo. O apoio de Tony Blair
às políticas de Bush é 'abominável, leal, cego e aparentemente servi".
Ex-presidente dos Estados Unidos entre 1977 e 1981, Jimmy Carter, sobre a filosofia das
guerras preventivas determinadas pelo governo George W. Bush.

"Sem educação sexual nas escolas nem dentro de casa nem nas igrejas, muitas pessoas
ficam vulneráveis a uma gravidez indesejada. E quando isso acontece, o Estado não
podas r:omitir. É uma questão de saúde pública".
-presi' •

e Lula (PT) explicando a posição do governo em relação ao.aborto
iift".

o que mais nos impede
de fazer o que queremos é o
nosso medo. Tememos a

'mudança, o desconhecido,
o diferente. De uma forma

geral, somos mais conduzi
dos pelo medo do que' por
qualquer outro sentimento.
Evitamos pedir feedback
(retomo) sobre nosso com

portamento, pois tememos

ouvir algo diferente de nossa
auto-avaliação.

Projetamos nas relações
com as pessoas o receio que
temos de descobrir o quanto
somos frágeis, imperfeitos e

dependentes de aprovação
(amor). Somos um produto
do nosso próprio temor. Se
não agirmos motivados pelo
medo e pelo egoísmo,

I>

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados pór e-,lj1rul
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, cait!
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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CONVOCAÇÃO: PIAZERA VAI À CÂMARA FALAR SOBRE TRÂNSITO

$ecretário não cumpriu prazo
f

•

estabelecido pela Lei Orgânica
Desobediência poderià
causar a abertura de

mpeachment contra
o·prefeito Bertoldi
rill :,

5��RAGUÁ DO SUL

Atendendo à convocação
da Câmara, o secretário de

[lrbanismo, Afonso Piazera,
dfoi ontem prestar esclare

<ttmento sobre as mudanças
�MaHzadas no trânsito. O

comparecimento ao Legisla-
El�i�o se deu 30 dias após o

�M�cimento do prazo oficial

l"b4çfii:ÜdO pela LeiOrgânica do
�Município, o que poderia
,.,.

't�usar a abertura de um

processo de impeachment
e9�:r;:mtra o prefeito Moacir

Bertoldi (PR).
rI' O prazo para que Piazera

!sb&Jfehdesse o requerimento
9fe�to pelo vereador Ronaldo

,2lR:�úlino (PTB) expirou no dia
la de abril. O artigo SO da Lei

f':"I,·,I�;;0·!·::"'(!,;� r- oj,

£�gâ��a, 'diz que .','?� secre

tários municipais deverão
atender a convocação para

,gornparecimento à Câmara

Municipal no prazo de 15
dias".

_
O mesmo artigo afirma

) que o não-comparecimento,
sem justa causa, implica em

crime de responsabilidade.

(sbi\

CÉSAR JUNKES/OCP

Para Piazera (na tribuna), os engarrafamentos, em muitos casos, são em função das filas duplas

"Poderíamos endurecer, mas
resolvemos relevar. Mas é

preciso ressaltar que o

Executivo tem desrespeitado
sistematicamente a Câmara
de Vereadores", reclamou
Raulino, afirmando que o

prefeito deveria ordenar que
o secretário atendesse a

convocação do Legislativo no
prazo estipulado por lei.

O Artigo 125 da mesma

Lei Orgânica reforça a

obrigatoriedade dos titulares
de órgãos da administração
da Prefeitura de atender a

convocação da Câmara "para

prestar esclarecimentos sobre
assuntos da sua competência,
no prazo impreterível de 15
dias".

,

VERSÕES - Em quase
duas horas, Piazera falou
sobre as mudanças notrânsito
e respondeu os questio
namentos dos vereadores.
Garantiu que o sistema viário
está melhor, mas fez questão
de frisar que está em

desenvolvimento. "O trânsito

fluimuito melhor. O que falta
é os motoristas se conscien

tizarem das faixas criadas
pelas alterações. O hábito

ainda não deixou muitos

assimilares as mudanças",
afirmou, revelando que os

acidentes aumentaram.
A maioria dos vereadores

discordou do secretário.

Maristela Menel (PTdoB)
afirmou que piorou e que vai

piorar ainda mais, enquanto
não se investir na infra
estrutura viária. Piazera
informou que estão progra
madas as construções de seis

pontes, "para agilizar o fluxo,
e que três delas devem ser

\

construídas até o final do ano

que vem.

Reunião
o PMDB-Mulher do

Estado realizou, na sexta

feira, em Florianópolis,
I �eminário para as dirigentes

:���ilitantes.? :v:nto�ontou
com a participaçao da

:JJt'" id
.

I d_ reSl ente naciona o

lri MDB-Mulher, \

a ex

'2tleputada federal Maria
lIiElvira Salles Ferreira (MO).
�G,Na oportunidade, o

'G'g-Glvernador Luiz Henrique
3J�8.lientou a importância da

IS1[aarticipação dasmulheres na
��lyiÍda política e partidária.
h"
Absurdo

110') A mensagem do prefeito
hl�oacir Bertoldi (PR)
n �nviada à Câmara, estabele

rriG�endo normas e procedi
siJ[fl�ntos para contratação de

IG'lfrofessores ACTs, veda a

Dq�dmissão de professora
gestante a partir do sextomês
de gestação. Na justifica,

-;afirma que a contratação
,I��inporária precisa atender a .

necessidade excepcional.

1
.1

Posição
A secretária Regional,

Niura dos Santos, reuniu na

sexta-feira, na Recreativa
.

\

Breithaupt, tucanos da

região e lideranças estaduais
do partido para festejar a

nomeação. Agradeceu o

apoio dos correligionários
para retornar ao cargo e disse

que o cargo hão é dela, mas
de todos os tucanos.' "Com o

apoio de todos quero fazer
mais e melhor pelos mu

nicípios da região", dis-
'cursou.

Revoada
Comenta-se nas rodas

políticas que o ex-vereador

José Pendiuk dos Santos, o Zé
Padre, o ex-presidente do PT
de Jaraguá do Sul, Sebastião
Camargo, e o atual suplente
do partido, Justino da Luz,
estão negociando a 'trans
ferência para o PCdoB. Que
a mudança visa fortalecer o

projeto de reeleição de
Bertoldi.

Unerj.
A reitora da Unerj, Carla

,

Schreiner apresentamanhã, a
partir das 9 horas, no auditório
do centro universitário, as

, ,

novas graduações da ins

tituição de ensino, a

campanha institucional do
Seletivo Especial e "as
novidades no sistema de
ensino superior do Vale do

Itapocu".

Convite
O secretário de Urbanis

mo: Afonso Piazera, con

vidou os vereadores para
fazer um "tour" pela área

central' da �idade. O

objetivo é provar que as

mudanças feitas no sistema

viário to melhoraram o fluxo
do trânsito. O convite foi
aceito, desde que seja feito
no carro do secretário.

)
,,,\

O CORREIO DO POVO

SDR envia amanhã ao

governo os indicados .

A secretária de Desenvol
vimento Regional, Niura dos
Santos, encaminha amanhã ao
governador Luiz Henrique
(PMDB) os nomes dos indi
cados para assumirem os cargos
na estrutura da pasta. Ontem,
ela voltou a se reuniu com

lideranças dos partidos que

integram a base de sustentação
do governo para tentar chegar
a um acordo sobre as

reivindicações de cada uma

das legendas.
Participaram da reunião, o

vereador Pedro Garcia,
representando Q PMDB, o

empresário Reali Júnior (PPS)
e o odontólogo Sérgio Pacheco
(PSDB). Por telefone, Niura

, conversou com o presidente do
DEM no município, Carione
Pavanelo, atual diretor da

Fesporte. Ficou acertado que
os partidos devem definir os

nomes para preencher os cargos
e enviar para a Secretaria

. Regional na quarta-feira.
Segundo a secretária, não

há impasse em relação às

pastas, mas reivindicações. O

PMDB, que inicialmente
exigia a Gerência de Saúde,
aceita ficar com a de

Planejamento, que era

reivindicado pelo DEM. O

PSD,B abriumãoda Assessoria
de Comunicação' em troca da
Gerência de Saúde. Os tucanos
têm, além da secretária, o

gerente de Desenvolvimento
Sustentável, Ivo Schmidt. Os
democratas devem ficar com a

Comunicação e o PPS coin a

Assessoria: Jurídica.
"Nem é bom divulgar a

distribuição dos cargos entre os

partidos porque nada está

fechado ainda Estamos em fase
de ajustes. As definições só

'mesmo na quarta-feira",
informouNiura, acrescentando,
que o governador não

determinou data' para a

secretaria definir nomes.
Estão em disputa oito

gerências - Saúde, Educação,
Infra-estrutura, Desenvolvi
mento Social, Planejamento,
Administração eCultura -, além
das assessorias deComunicação.
e Jurídica e a diretoria-geral.

PIERO RAGAZZI/OCP

Niura quer que partidos definam nomes para os cargos

Defesa
O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL),
defendeu o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau,
citado como possível beneficiário de propina de R$ 100mil

paga pela construtora Gautama. "Não há absolutamente
nada, até o momento, que comprove o envolvimento do
ministro", disse, sinalizando a possibilidade de uma Cl'I

para investigar os parlamentares denunciados pela Polícia
Federal.

Fidelidade
A Comissão de Justiça e Cidadania da Câmara Federal

aprovou a emenda que proíbe os parlamentares trocarem
de partido. Pela proposta senadores, deputados federais,
distritais, estaduais e vereadores -devem permanecer nos

partidos durante os três primeiros anos, do contrário correm
o risco de perder omandato. A Câmara criará uma comissão

especial para analisar a emenda, em seguida a proposta vai
à votação.

Parceria
A Petrobras e a portuguesa Galp Energia firmaram acordo

para a criação de joint-venture para a avaliação e

implementação na.área de biocombustíveis.
O memorando prevê a realização de estudos de viabilidade
técnica, econômica e financeira para a produção,
comercialização e distribuição de hiocombustíveis. As
negociações deverão estar concluídas em julho próximo,
O início da produção está previsto para 2010.
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GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO: REFORMA É EMERGINAL E PRIORITÁRIA Céu carregado dá lugar
a o frio na quinta-feiraEstado da Escola Elza Granzotto
JARAGUÁ DO SULrevolta alunos e professores A partir de quinta-feira asl;

nuvens dão lugar ao céu clarot
e os termômetros passam a

mostrar mínimas entre 5ºC e
I

7ºC, principalmente por volta
I

das 6h, horário de frio intenso.
J á a máxima não vai muito�1
além dos 13ºC. O vento qull
também costuma aparecer
com essas massas de ar seri
gelado, deixando a sensaçâd'
próxima das temperaturas''
negativas. O clima de inverno
tende a permanecer durante

J

A chuva que cai desde a '

semana passada na região de

Jaraguá do Sul deve perma
necer, pelo menos, até a ma

drugada de quinta-feira. De
pois desses dois dias adicio
nais de instabilidade é a vez

de abandonar os guarda-chu
vas e se preparar para retirar

as roupas pesadas do armário.
A massa de ar frio em

formação do Estado promete
fazer as temperaturas des

pencarem e a sensação tér
mica pode indicar zero grau.

Até ontem no Norte de
Santa Catarina o volume de
chuva já tinha atingido 129

milímetros, ou seja, 30% mais

do que a média normal neste

período. Este número ainda
tem chances de aumentar bas
tante, segundo o meteorolo
gista Daniel Calearo, da

Epagri/Ciram. Isto porque a

tendência é de a nebulo
sidade continuar com algu
mas trovoadas fortes.

PIERO RAGAZZI/OCP

Salas ficam inundadas
em dias de chuva
intensa. Estudantes se

sentem prejudicados

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

Forro quebrado, salas
alagadas, pessoas de braços
cruzados e commedo. É assim

, que os alunos da Escola Elza
Granzotto Ferraz, no Santa
Luzia, encontram o colégio
quando chove. Com goteiras
por todos os lados, eles são

obrigados a dividir as salas
menos prejudicadas. Em dias
de chuva intensa os estu

dantes de até três turmas

diferentes acabam tendo aula
no mesmo ambiente.

As condições precárias da
infra-estrutura causam

revolta nas crianças e nos

próprios funcionários da
unidade escolarmantida pelo

. governo do Estado, "Não dá
a mínima vontade de vir

estudar. É muito perigoso
aqui", desabafou uma aluna

que preferiu não Informar o
nome.

O assunto também indigna
os professores contratados
para trabalhar no local. Eles
precisam achar maneiras de

quase uma semana.

RISCO - Conforme o res:
ponsável pela Defesa Civil dl
Jaraguá do Sul, Carlos Dias,'
a chuva não causou estragos'
significativos na cidade, pele'
menos por enquanto. Atual-

, -

mente omunicípio tem cerca'
de 50 casas em situação dt
risco, a maioria delas cons

truídas em locais conside
rados impróprios. Os bairros
mais atingidos são Tifa Schu
bert, Boa Vista e Santo Anto
nio. O telefone de emergên
cia da DefesaCivil é 199. (KE)

Sala tem o piso comprometido por poças de água que impedem os alunos de ter aula

conseguir passar o conteúdo
programado, porém, dias como
o de ontem complicam a

chegada a este objetivo. Por
causa da sala completamente
inundada, a 8ª sér.ie foi
transferida para o laboratório
de informática. Outras
turmas têm de ir à biblioteca
e, sem carteiras e material de

apoio, as aulas de resumem a

passagem de filmes.
Além disso, ainda há o

perigo de acidentes dentro da
escola. "Essas crianças têm o

"Estamos vendo um possível
local para transferir as

crianças", explicou. As datas _

de desocupação e início das
obras ainda não foram
divulgadas. Assim como na

unidade escolar no Santa
Luzia, várias outras estão com
problemas desse tipo em

Santa Catarina. Segundo
professores da rede estadual,

- não é difícil encontrar salas
de aula com a forração e as

portas quebradas, por

exemplo.
.

santo muito forte", ironizou
um professor. Exemplo do risco
é o ventilador instalado sem

qualquer preocupação com os

fios elétricos e as lâmpadas
molhadas pelas inúmeras

goteiras. Há crianças,
inclusive, que relatam s�r.
surpreendidas por choques
sempre quando tentam

acende-las.
Conforme DeniRateke, da

Gerência Regional de

=Educação , a Escola Elza
Granzotto é prioridade.

PIERO RAGAZZI/OCP

Volume de chuva já é 30% maior do que a média de maio

OIVULGAÇÃO

,Objetivo da campanha foi
de prevenção de infecções.

PROJETO CURRICULAR MARISTA EM FOCO
Ensino Fundamental- Qual o papel do professor nes$e segmento de '

'i

ensino?

AProvíricia Marista do Brasil Centro-Sul está promovendo, através do b

Centro de Pesquisas e Estudos Marista - CEMEp, encontros com um !l,

grupo representante de educadores para a discussão do Projeto
Curricular doseqrnerno do Ensino Fundamental. "oi
No primeiro encontro, realizado em Curitiba nos dias 19 e 20 de março, _oi

tivemos o prazer de estar em companhia do Ir. Dávide, que proferiu ri
belas palavras especialmente aos educadores. Afinal, o que é ser

educador? Certamente, educador é o profissional que sabe como se l'

aprende, que cresce com outros profissionais e com seus educandos,
orientador, sensível às diversidades e, acima de tudo, uma pessoa que
acredita nas potencialidades qe seu educando.
Suas palavras foram encantadoras, mas trouxe também verdadeira e

profunda reflexão sobre as características de um bom educador. A

profissão de professor é árdua e exige muitas responsabilidades. Esta :\�
escolha exige, incondicionalmente, engajamento, estudo e envolvimento

apaixonado pelos educandos e pela causa de educar.
São muitas as preocupações em relação à Educação. Entretanto, o

primeiro passo é o conhecimento e definição de qual é a concepção de

infância/adolescência para o educador. Este trabalho iniciá com o (

resgate de toda a história da infância, seguida pela compreensão da 16

situação atual e, a partir daí, a procura de soluções. Nosso aluno 'é o ,·1
centro de toda ação educativa. Pois, como dizia Champagnat "Só se

ama o que se conhece".

Colaboração: Juliana Emmendoene: -professora do 4° ano e Jaqueline 'rb
Lickfeldt Novello - Assessora Psicopegagógica do Colégio Marista ',;7
São Luís

SCHROEDER obstrução nasal, coriza, mal
estar e febre são sinais de

doenças do frio.
Essas complicações da

gripe e do resfriado acomet

em principalmente crianças
e idosos que sofrem mais

nesta época do ano. Médicos
aconselham ingestão de
muita água e alimentação
saudável, além de se

agasalhar bem. Aglomera
ções de pessoas em ambiente
fechado e cigarro não são

boa combinação. Manter os
ambientes de casá e trabalho

limpos e livres de poeira
também é medida importan
te. Evite banho prolongado e

muito quente ou frio. O ideal
é banho rápido e morno e

permanecer aquecido nos

horários em que a tempe
ratura estiver mais baixa.

Bebidas quentes, como

chá, chocolate ou leite, são
recomendáveis. (OA)

A Secretaria de Saúde

conseguiu atingir a meta de
100% dos idosos vacinados
somando um número de 834
pessoas, sendo 326 de 60 a 6_4
anos e 508 acima de 65 anos.

O objetivo da vacinação é

prevenir contra infecções
respiratórías e diminuir

internações por doenças
provenientes do frio.

O êxito no atendimento se

deve a população que
, procurou os postos de saúde
para receber a vacina e a

mobilização dos profissionais
da área. A enfermeira Graziela
Tavares Ertal está satisfeita
com o resultado e afirma que

"quando cada pessoa cuida da
saúde, todos ganham".

ALERTA - Inverno é·

sinônimo de gripes e resfria
dos, males que podem evoluir
para P?eumonias. Tosse, >�\

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

.

População busca atendimento nos postos de saúde
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INFORMÁTICA: CURSO GRATUITO PREpARA ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO sa

! Aulas para surdos começam no. Ceja nesta semana:
CÉSAR JUNKES/OCP

lh� Educação básica para
M deficientes auditivos

iSG será lecionada por

11� professores graduados

�iA,� DAI4NE ZA�GHELINI
�r:-

'

RAGUA DO SUL
�.

'

Começam nesta semana as
J

LIL au1p,s para deficientes
i jill aud.itivos nas cinco unidades

) doCeja (Centro de Educação
'if, de Jovens e Adultos) da

)im microrregião. Os estudantes

I"),] precisam ter acima de 14 anos
:- �I: par� freqüentar as aulas-que
"J! acontecem duas vezes por
!rli semana, por aproximada;
I ",I mente quatro horas por dia.

I

,lOS dias de aula dependem da
",I disciplina que os estudantes

I
"Jlj estão cursando.

A diretora do Ceja de

ragu§. do Sul, Selézia
r� Níchelatti Van Vossen, diz
'I� que as aulas começaram mais

r,] tarde neste ano porque a

secretaria de Educação
reorganizou os cursos, com o

objetivo de prepararmelhor os
alunos para o mercado de
trabalho. O projeto Saede

(Serviço de Atendimento
Educacional Especializado)
garante que as aulas para
surdos sejam lecionadas por

professores graduados. As
explicações serão trans
mitidas aos estudantes em

libras (língua brasileira de

sinais), através de intérprete
formado em pedagogia.

Até ano passado, as aulas
eram lecionadas apenas por

intérpretes que acumulavam
várias disciplinas. 'Agora,
cada professor ensina' a
matéria correspondente à

formação acadêmica. "D�ssa
forma, o conhecimento é

transmitido de maneira mais

aprofundadae os alunos terão
mais, facilidade de se so

cializar", comentou Selézia,
acrescentando que as uni-

dades do Ceja atende 32
alunos surdos no Vale do

Itapocu. Segundo levan
tamento da gerência de

Educaç_ão da SDR (Secre
taria de Desenvolvimento
Regional), cerca de 70
deficientes auditivos estudam
nas escolas regulares e

supletivos na região.
INFORMÁTICA - Além da

educação básica, o Ceja
também oferece cursos

gratuitos de informática para
os alunos do supletivo. As
aulas pata os deficientes
auditivos são ministradas por
profissionais que dominam a

língua brasileira de sinais.

Para a estudante Tereza
Fulick Souza, 45 anos, o

supletivo e as aulas de
I

informática permitem "apren-
der coisas novas e a se comu

nicar melhor".
,

Mais informações sobre as

aulas podem ser obtidas pelo'
telefone (47) 3275-3024.

1

na

tni
'92
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'up
:1U
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Os alunos/Tereza Souza, 45, e Eloir Cavalheiro, 28, freqüentam curso de informática oferecido pelo Ceja
Oil

till
--------------------------------------------------------------------�----�--------------------------------------------------------------�

J Cepeg promoveSemana da Construção Civil'
'i::"+C,�, .•� .-�...... ! ��.�. \

"'�¢:�-:' �iii- ..�;,1'��'� T

I
I

ConstruçãoCivil e Mobiliário .,1de [araguá do Sul. Na quinta
feira, acontece apresentação IIsobre computação gráfica por
Saul SteIman Neto e Ana
Carolina Netto. Na sexta

feira, o secretário de Urba
nismo, Afonso Píazera, fala
sobre a função do Plano
Diretor. (DZ)

i Professores estaduais devem paralisar amanhá

iA� JARAGUÁ DO SUL _

o Cepeg (Centro Poli
,�I técnico Geraldo Werning
Ri haus) promove, até sexta

ril feira, a terceira edição da
2' "Semana da Construção

" �, 'I" A b d'I IVI. a ertura o evento

IJ� ac�nteceu na noite de ontem,
,ul com a palestra "A importância
oh da Anamaco no contexto do
91 setor da construção civil no
"i8 Brasil", apresentada pelo pre
J[1 sidente do conselho de
bs administração da Anamaco
il,) (Associação Nacional dos
)J Comerciantes de Material de

I

J Cpp.strução), Roberto Brei-
,rtJ thaupt; também diretor co
,[[I mercial da empresa Brei-
ri; th�upt. .

�reithauPt abordou sobre
I fi a n�cessidade de capacitação

a.área e a perspectiva de
'il cre;scimento de até 10% do

JARAGUÁ DO SUL

.Professores da rede
j estadual de ensino da região
,h devem paralisar amanhã para
(! pressionar a realização de
IE audiência com o governo. Às
,J ,14:h,oras, professores e sindica-

lizados participam de passeata
'9 em Florianópolis para reivin
b clicar a abertura de negocia
;7 çãQ salarial e a implantação de

pl�no de cargos e salários,
,

leição direta para diretores,

CÉSAR JUNKES/OCP

Palestra de Breithaupt abriu evento

setor de construção civil neste
ano. "A queda do dólar aliada
ao PAC (Programa de

Aceleração do Crescimento)
devem incentivar a con

natação de mão-de-obra",
destacou. O evento é aberto
à comunidade e deve ser

prestigiado por cerca de 70

pessoas, entre profissionais e

alunos do curso técnico de

construção civil da ins

tituição.

incorporação de abonos, entre
outras propostas. Os educa
dores também são contra a

insti-tuição do piso de R$ 850

para professores. A proposta,
'

que tramita no congresso,
desconsidera a diferenciação
do valor por grau de instrução.

"Queremos negociar, mas o
governo estadual não se dispõe
a dialogar conosco", 'comentou
o coordenador regional do
Sinte (Sindicato dos Traba
lhadores em Educação),

PROGRAMAÇÃO - Hoje,
.

às 19 horas, o coordenador do
Centr� de Treinamento da

Tigre, RudolfRicharo Hufen,
apresenta o case da fabricante
de tubos e conexões Tigre.
Amanhã, será apresentada a

palestra ''A realidade do setor
da construção civil na região
- perspectivas de crescimen

to", pelo diretor da empresa
Proma Construções e Plane

jamento, Paulo Obenaus,
também presidente do Sin
dicato das Indústrias da

Sebastião Camargo, acrescen
tando que a categoria vai

pedir asaída de Paulo Bauer
da secretaria de Educação.
"Ele (Bauer) tem um histórico
conflituoso com a categoria e

tem se referido às nossas

reivindicações de forma

desrespeitosa", criticou.
,

No dia 25 de abril, cerca
de 200 professores da região
paralisaram, deixando aproxi-'
madamente 10mil alunos sem
aula. (DZ)

151
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19 a 22 de Junho I Joinville I Santa Catarina
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. , Palestrante<'�� >i'·,·;'t"_" ."
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James Hunter
Autor do livro "O Monge e o Executivo'"

Paléstra: Liderançà Sef1lidora •

Uma nova posMa para o Uder Moderno

Pr

George Andrew Brough
Diretor de Desenvolvimento Organizaclohal da CALIPER
Palestra: Por dentro do llder, Existe um perfil ideal?

Nelson Sirotsky
Diretor-Presidente do GrUPQ RBS

Palestra: Gestão de uma Ernpresa.FamUiar
Ulisses Tapajós

'

Presidente da MASA da Amazônia

Painel Gestores de Sucesso
.

, Painel Economia & Negócios

IAbul1ao
(ja DATASUL. S,A.

Urio Parisotto
Pt-esi(Jeme da VIDEÕLAfl '

Fernando M. de Mattos
Presidente do COSTÃO DO SANTINHO Resort & Spa

Vinod Thomas
Diretor-Geral

. de Operações do

Roberto Abdenur
Diplomata fi Ex-trtlbalxador do Brasil

Entrevistador

GeOrGe Vidor
Editor do Jornal O GLOBO

e ComentalÍsta do GLOBONEWS '

Mediador

Ernesto Heinzelmann
Presidente do Cons�lho EmpresalÍal Brasil-China - CEBC
e Presidente da WHIRPOOL S.A. • Unidade EMBRACe

-

_

Vagas limitadas " Inscre'fa-se já! (47) 3454-0100
.,

iA""��.,.
BrasiiTelecom

Patrocfnio Apoio
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DATASULBradesco

Apoio Apoio Oficial Promoção Organizaçãà
da Feira
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Realização e

Organização
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alsa nO 6 volta a Scar

Sucesso de público na série de apresentações que realizou
em março e abril, o monólogo "Valsa no 6", produzido pelo
GpoEx (Grupo de Experimentação Cênica), retoma ao paleo
do Centro Cultural de Jaraguá em 'segunda série de

apresentações. O espetáculo é de autoria de Nelson Rodrigues,
foi escrito e encenado pela primeira vez em 1951, e tem como'
personagem a solitária Sônia, menina assassinada aos quinze
anos de idade.
A direção é de Gilmar Moretti e Margareth Klein, no papel

de Sônia. Durante a semana as apresentações são sempre às 20
horas. Os ingressos a R$ 10 e R$ 5 (estudantes e pessoas acima
de 65 anos).

Treinamento
A Apevi (Associação das Micro e Pequenas

Empresas do Vale do Itapocu) emparceria com aAcijs
e com o Sebrae, oferece a associados e demais
interessados treinamento sobre sucessão e

profissionalização em.empresas familiares.A atividade
está,PF(i)gtamadfl<lilata. o períodpde 28 a 31. de maio,
das 8 às 12 hQr§ls, no eeja& ••�:uêiriam€nto teiti como
meta apresentar e analisar as caracterísricas da

empresa familiar. Conduzido por Renê Paulo

Siq�e��a.;, engenhtiito.mecânico.formado pela'{jFSC,
com especialização em admínístração de empresas,

.� f'engenharia têxtil e gestão avançada. Inscrições e

-Bb::infoÍmações estão disponíveis na Apevi (3275-7024)
35 (e no S�brae (3371-7.843).
-B

1£ o

jblB'

;oIRanking
'.

.

-� ,

.

ib A revista Supermercado Moderno divulgou o rankingOI 'I

·.oJ,..tos maiores supermercados do Brasil. A rede Breithaupth�� .

conquistou a 69ª colocação. Segundo o grupo, o fato
torna-se ainda mais relevante, pois a atuação é local.

�esmo a empresa se dedicando a atender exclusivamente
as cidades de Jaraguá do Sul e Guaramirim, ela se destaca
no ranking em meio a redes nacionais, refletindo a

preferência que o Breithaupt possui na região".

• LOTERIAS
ob

• QUINA

concurso: 1152
, 05 - 12 - 32 - 44 - 54

.• LOTOMANIA
extração: 04.139
1 I;) Prêmio: 53.8.94'-- 'R-$'�-
300.000,00

2
29 - 32 - 34 - 36 - 51

31;) Prêmio: 73.497 - R$
12.000,00

o 152 -7 ··78 - 79 - 81
82 - 86 - 87 - 88 - 98

41;) Prêmio: 00.003 - R$
9.000,00• MEGA SENA

concurso: 868 5°Prêmio: 07.854 - R

6.000,00,21 - 22- 25 - 40 - 51- 57

.1 '

O CORREIO.COM
. �

.

,

Gorr,eio.com@ocorreiodopovo,com.br

Posse
É hoje a posse das diretorias

de APPs (Associações de Pais
e Professores) de todas as

unidades municipais de
ensino. A cerimônia coletiva
está marcada para as 19h30,
no pavilhão "B" do Parque de
Eventos. Durante a sole
nidade também serão apre
sentas todas as ações desen
volvidas pela Secretaria de
Educação durante o ano de
2006.

Doações
Amenina Anna Julia Rieko

Ignacia, de dois anos, que

precisa do leite especial
"Peptamen' para se alimentar,
ainda necessita de doações.
Anna pesa oito quilos e

precisa aumentar dois para

poder ser operada, pois sofre
de hipertensão pulmonar. O
telefone para as doações é o

33 70-6134, com Flávia.

Inauguração
A Sociedade Atiradores

Diana de Guaramirim vai

inaugurar no dia 9 de junho
a ampliação do galpão de
festas. A solenidade acontece
às 20 horas (para convidados)
e após, acontece o Baile de

Inauguração, a partir das 23
horas com a Banda Montreal
do PRo Os ingressos estão à
venda na Papelaria Denios e

, Posto 28. Informações pelo"

telefone 3373-0730.

'Ação conjunta
Esse ano a renda da feijoada

do Lions Clube, de Jaraguá do
Sul, será revertida para a Casa
de Apoio Padre Aloísio

Boeing. A feijoada será no dia
26 de maio, a partir das

11h30min, no Pavilhão "N' do
ParqueMunicipal de Eventos.
O valor do convite é R$ 10 e

serão disponibilizadas mil

feijoadas. A entidade está

juntando recursos para a

compra de um automóvel
utilitário para o transporte
dos internos. A renda da
Noite Alemã também será

revertida para a casa. Para
mais informações e adquirir
os convites antecipados o

telefone é o 9159-4637.

Clrculo
Na quarta-feira, 30,

acontece a 12ª sessão do
Círculo de Leitura de J araguá
do SuI. Everton Freitag,
Gil Salomon (foto) e Luiz

Zatelli vão falar de seus

trabalhos e de livros predi
letos. O círculo acontece a

partir das 17 horas na Grafipel
Megastore. Informações pelo
e-mail: circulodeleitura@
designeditora.com.br. -

DIVULGAÇÃO

Concurso Público
As inscrições para con

correr a uma vaga na

Câmara de Vereadores de
Barra Velha vão até sexta

feira, 25, 13 às 18 horas, na
sede da Câmara Municipal
de Barra Velha (Avenida
Governador Celso Ramos,
200, 1.º andar, Centro, Barra
Velha). A contratação é

para o cargo de contador e

DIVULGAÇÃO
� .iI�. �d�

Apevi nos Bairros
Acontece hoje a palestra "Análise dos pontos críticos

da Lei Gera] dasMicro e Pequenas Empresas".A palestra
faz parte do projeto '�p(':vi nos Bairros" e tem início às
19h30. O palestrante contadgJ:' Paulo HenriCllle
Felicioni, que vai esclarecer as principais dúvidas dos
empresários. Centro, Nova Brasília, Vila Lenzi, Jaraguá
Esquerdo, Barra doRio Molha, São Luis, Tifa Martins e

Chico de Paulo, são os bai):ros que participam nestaedição.
A partir das 19 horas a Apevi disponibiH:3a estrutura'para
informações sobremicrocréditos e treinamentos.O evento

é gratuito e acontece no Cejas.

o salário é de R$1,5 mil, para
20 horas semanais. O

-

profissional deve ser for
mado e ter mais de 18 anos.

A prova será no dia 3 de

junho, das 9 às J 2h30. Para

informações o telefone é o

(47) 3446-7800. O edital

completo pode ser conferido
no site: www.cmvbv.sc.

gov.br.

ProUni
Abrem amanhã as inscri

ções para o ProUni (Programa
Universidade para Todos). A
divulgação dos selecionados
será feita em 14 de junho.
Para aumentar o aprovei
tamento das bolsas pelos alu
nos, a segunda edição do
ProUni em 2007 traz uma no
vidade. No ato da inscrição,
o candidato poderá fazer até
sete opções de curso ou de

instituição. As inscrições
valem para instituições como

. Fameg- Fatej, Jangada e

Univali. Além dessas quatro,
os interessados. também têm

chance de escolher entre
outrasmil entidades privadas
distribuídas no Brasil inteiro.
Desde que o programa foi I

criado em 2004, o aluno tinha
o direito de a até cinco

opções. Informações no

endereço do ProUni na

internet (www.prourii.>
com.br).

OBITUÁRIO

O CORREIO DO POVO

Faleceu ás 17:50h do dia
18/05, o senhor Ewaldo

Krueger com a idade de 58
anos. O velório foi realizado
na Igreja Cristo Salvador e o

sepultamento no cemitério
da Barra do Rio Cerro ..

Faleceu ás 11 :0011 do dia
19/05, a senhora Anésia
Weiss Klemz com a idade
de 41 anos. O velório foi
realizado na Igreja Batista e

o sepultamento no cemitéric
Bom Jesus de Schroeder.

Faleceu ás 18:30h do dia
19/05, o senhor Pacifico
Piske com a idade de 63
anos. O velório foi realizado
ns Igreja Batista e o

sepultamento no cemitério
Municipal de Schroeder.

Faleceu ás 07:00h do dia
21/05, a senhora Erna
Gassner Stanger com a

idade de 88 anos. O velório
foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu ás 06:00h do dia
21/05, o senhor Ademir

Anaçleto com a idade de 40
anos. O velório foi realizado
na Capela Mortuária da Vi_la
Lenzi e o sepultamento no

cemitério Municipal da Vila
Lenzi.

Faleceu ás 05:00h do dia
21/05, o senhor Roberto
Nascheweng Barbosa com

a idade de 58 anos. O
velório foi realizado na

.

Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no

cemitério Municipal da Vila
Lenzi.

Faleceu ás 11 :30h do dia
21/05, a senhora Cassilda

, Lucy Soares Prada com a

idade de 73 anos. O' velório
foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério

Municipal da Vila tenzt

• INDICADORES ECONÔMICOS '

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1.938 1,939 It

PARALELO '2,01 2,11 "

TURISMO 1,907 2,047 It

EURO

I COMPRA VENDA

2,6094 2,6114

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 52.423 0,66%
fit DOW JONES ,Yol1< 13.542 -0,10%
" MERVAL (B. Aires) 2,209 1,04%
" NIKKEI (Tokio) 17,556 0,90%

'11,,11'411. "'II:lu@el
0,6140% R$ 797,30
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CLÁSSICO EM JOiNVlllE: Ery1PATE MANTEVE OS JARAGUAENSES ENTRE OS TRÊS PRIMEIROS

i
I

I

.9

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES/OCP

Malwee, do ala Márcio, conseguiu empate heróico em Joinville e se mantém entre os três primeiros colocados da Liga Futsal

Malwee busca empate contra
o JEe ·em jogo emocionante

I
. Próximo desafio
da equipe pela .Liga
'será no dia 30, em -

, i
I �

casa, com o Atlântico

JOINVILLE

'Um jogo emocionante no
Ginásio Ivan Rodrigues e

que lembrou muito a

semifinal da Liga Futsal em
2006. Mas somente pelo bom
jogo ,e não pela violência.

Depois de estar perdendo por
4x1, a Malwee soube utilizar
bem o goleiro-linha e empa
tou em 4x4, bem parecido

com o ano passado, quando
o jogo terminou em 2x2. Com
o resultado, os jaraguaenses
chegaram aos 16 pontos em

.

\

oito partidas, chegando à

terceira colocação·. O próxi
mo desafio pela Liga Futsal
será no dia 30, na Arena

Jaraguá, contra o Atlântico.
O time da casa começou

arrasador com dois gols em

menos de 15 segundos. Pri
meiro com Mithyuê, aos

2'23", num chute forte ras

teiro. Depois, aos 2'36" com
Renatinho, de, cabeça, des
viando do goleiro Tiago. O
[oinville seguia melhor em

quadra e a Malwee não,

conseguia se encontrar. Aos
8'24", Antonio recebeu, girou
e chutou forte para fazer 3xO.
Um minuto depois, Falcão
recebeu passe de Valdin para
descontar. Aos 14'26" Rena
tinha aproveitou a falha na

saída de bola pata' ampliar
para o tricolor joinvilense.

No segundo tempo, o JEC
continuou melhor, mas ten

tando' aproveitar os erros da
Malwee e marcando muito

bem. Os comandados do
técnico Fernando Ferretti
insistiam e buscavam o gol
até que ele saiu aos 9'24".
Márcio, recebeu na esquerda
e tocou na saída de Rogério.

Faltando seis minutos, Xande
entrou como goleiro-linha e

a estrela do jovem Augusto
apareceu. Primeiro aos 14'28",
recebendo livre na .inter
mediária e chutando forte,
sem chances para Rogério.
Depois aos 17'27", aprovei
tando rebate do goleiro.

Depois do jogos, sete

jogadores da Malwee � Fal

cão, Leco, Willian, Chico,
Valdin, Márcio e Tiago, e

mais o goleiro Rogério, dó
Joinville, se apresentaram à

Seleção Brasileira que, nesta

quinta-feira às 19h15, enfren
ta osEstadosUnidos naArena

Jaraguá.
'

TERÇA-FEIRA, 22 de maio de 200� f7

• LINHA 'DE FUNDO .Juhmar Pivat:o

Divisão Especial .

,

,

A Malwee já é vice-líder da Divisão Especial do campeonal'Estadual. Mesmo jogando com a base juvenil, venceu.os tr

",'jogos que disputou, o último deles sábado, por 8xO em cima �
Unlsul em Pomerode. Com nove pontos em três jogos, '

jaraguaenses estão atrás apenas de São Miguel do Oeste; q
tem 12 pontos em quatro jogos. O próximo confronto será

•

dia 5 de junho, em Pomerode, contra Chapecó e no dia 8 jo� .

contra Florianópolis fora de casa. Vale enaltecer o bom trabal
.

feito na base dofutsal jaraguaense.
- :;

Autógrafos
Os craques da Seleção
Brasileira de Futsal
estarão amanhã, das 10
às 11 horas no

estacionamento do Banco
do Brasil, onde
distribuirão autógrafos
para a população. Uma
boa oportunidade de

. conhecer mais de perto os

ídolos que fazem a alegria
de Jaraguá do Sul, uma
cidade que respira tutsal.

Caratê
A Academia Formigari/FME
conquistou, no fim-de
semana, o terceiro lugar na
2a Etapa do Campeonato
Catarinense de Caratê'
Interestilos, disputado em

Rodeio. Os 22 atletas da

equipe conquistaram 35
medalhas, sendo quatrode
ouro, 21 de prata e dez de
bronze. A equipe se

preparação para o Jasc

Atletismo
Três atletas da equipe
Malwee/FME se

classificaram para o

Brasileiro Juvenil, que
acontecerá dias 2 e 3 de

. junho no lbírapuera, em São '13
.

Paulo (SP). William :0
Barrtonuevo - salto em �b
distância e salto triplo, Paulo 1£
Mathias - la.nçamento de ,0 �
Martelo e Simone Ponte

o

Ferraz - 1.500m rasos são sq
os classificados. 1£

Canoagem -b
A equipe Bioradical, de )fI
Guaramirim, confirmou .b
presença nos Jogos da
Natureza, que acontecerão
de 7 a 10 de junho em

Videira. Os canoístas vão

percorrer os municípios
que compreendem a Bacia
do Rio de Peixe, indo até
Piratuba, com caiaque

,

plástico e duck bote
inflável.

Tiro conquista dois
títulos no Estadual '

JARAGUÁ DO SUL
Aequipe de tiro olímpico de

Jaraguá do Sul conquistou dois
títulosna 3ªEtapa doCampeo
nato Catarinense, que aconte
.ceu no Estande da Federação
Catarinense, em Blumenau.
Eles levaram os troféus de

campeão no carabina deitado,
a frente de Timbó e [oinville, e
no carabina ar comprimido,

vencendo Joinville e Brusqile.
No individual, os meda

lhistas foram Samuel Lopes
(categoria A) - ouro.no cara

bina deitado e bronze no ar

comprimido; JacksonBorchardt
(categoriaB) -ouronodeitruo;

,

, ..

Clésio Cunha (categoria B) -

prata nó deitado e Cláudio
Thiesne (categoriaB) - br6"iue
no ar comprimido; »)

Equipe.s da região na,
I

L próxima fase da Olesc
JARAGUÁ DO SUL

Cinco equipes da região se

classificaram para a fase

regional da Olesc (Olim
píada Estudantil de Santa

Catarina). Elas conseguiram
as vagas neste fim-de-se
mana, em Rio Negrinho e

::�
agora se preparam para tentar
a classificação pa�a a fase

�. estadual, de 21 a 26 de

junho, em Camboriú.

Jaraguá do Sul classificou
o futsal feminino, com a

equipe Malwee/Raumak/
�;� FME conquistando o título da

. competição. Guaramirim
também conquistou a vaga

nesta modalidade, ficando
com o terceiro lugar, classi
ficando também o vôlei
feminino e o futsal masculino.
Neste último, o título ficou
com Massaranduba, que vai

para a próxima fase.
A Olesc, que é voltada

para atletas até 16 anos,
acontecerá em Rio do Sul de
3 a 11 de agosto. Os Joguinhos
Abertos de Santa Catarina,
para atletas até 18 anos, serão

realizados em Chapecó, de 27
de setembro a 6 de outubro.
A, fase classificatória e o

regional Leste/Norte ainda
não tem data e local defini
dos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção
e do Mobiliário de Jarauua do Sul, Guaramirim, Corupa,
Schroeder e Massaranduba, convoca todos os integrantes
da categoria profissional, para a Assembléia Geral
Extraordinária que será realizada no dia 02_de junho de 2007
às 9h45min em primeira convocação, ou às 10h15min, em
segunda convocação, com qualquer número de integrantes
presentes, em sua sede social na rua Presidente Epitácio
Pessoa, 345, cidade de Jaraguá do Sul-SC, na forma
estatutária para deliberarem sobre a seçulnte ordem do dia:

-Fixação do valor a ser descontado da cada trabalhador da

categoria abrangida, de acordo com a letra "e" do art513
da CLT, e art. 8° inciso IV da Constituição Federal.
-Será garantido ao Trabalhador não associado o direito de

oposição ao desconto da contribuição, mediante

manifestação individual na assembléia.

Jaraquá do Sul, 22 de maio de 2007.
Riolando Petry - Presidente

,
"

rr

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDANÁRIA

�
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroedeff
Massaranduba, convoca todos os integrantes da categolifu.
profissional, para a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizqpa
no dia 02 de junho de 2007, às 8 horas, em primeira convoGa�o
e às 8h30min, em segunda convocação, com qualquer número;de
integrantes presentes, em sua sede social na Rua Presidente Epttá�lo
Pessoa, 345 na cidade de Jaraguá do Sul-SC, na forma estatutár1à,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Q

1) Discussão e aprovação da pauta de reivindicações a�r
apresentada para negociação com o Sindicato PatrOrijl.

2) Autorização à Diretoria do Sindicato Profissional, p.�ra
negociar com o Sindicato Patrona] a pauta :Qe
reivindicações, reajuste salarial, além de, outras
vantagens á categoria profissional. ..

3) Instauração do dissídio coletivo, caso o Sindicio
Patronal, se recusar ou malograr as negociações.

Jaraquá do Sul, 22 de maio de 2007 ,I
Riolando Petry- Presidente

,\

\' '1
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EM POMERODE: FORA DE CASA, VITÓRIA É GOLEADO PELO BOTAFOGO POR 4xl

Flamengo vence e ajuda rival. a manter a ponta
Nos aspirantes,
mesmo sem jogar,
rubro-negro continua
na liderança

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Muita lama e chuva na

rodada do fim-de-semana da

Taça Pomerode. Em casa, o

Flamengo venceu o Água
Verde de Timbó por 4x3 e

ajudou o Vitória a manter a

liderança do campeonato. O
rubro-negro ocupa a sétima

colocação, com nove pontos.
O atacante Tato, ex-jogador
do Flamengo, Cruzeiro e

[uventus e hoje defendendo
o time do Bairro Garibaldi, é
o artilheiro do certame com

nove gols'.
O Vitória foi a Pomerode

e foi goleado por 4x1 pelo
Botafogo. Mesmo assim, o

time do Bairro Rio da Luz
continua na liderança, com
14 pontos, empatados com o \

Água Verde de Timbó, mas
levando vantagem nos cri

térios de desempate. Já o

Água Verde de Pomerode
assumiu o terceiro lugar ao
vencer o Caramuru por 3x1
e ficar com 12 pontos. A

partida entre o lanterna Vera
Cruz (cinco pontos) e o

Atlético Pomerodense foi
adiada.

Nos aspirantes, apenas
uma par tida no fim-de
semana. O Vitória goleou o

Botafogo por 4x 1 e chegou ao

terceiro lugar com nove pon
tos. O Flamengo não jogou
porque o time de Timbó não
participa da categoria
aspirantes, mas mesmo assim

lidera com 15 pontos, contra
12 do Água Verde de
Pomerode. O rubro-negro
terri a melhor defesa da

competição, com sete gols
sofridos. em seis jogos e o

Vitória tem omelhor ataque,
24 gols em sete jogos. No
próximo sábado, o Flamengo
enfrenta o Caramuru, em
Pomerode e o Vitória folga. Flamengo venceu em casa e ocupa à sétima colocação na competição, com nove pontos; Vitória lidera a competição

Basquete masculino renova patrocínio Colégio Evangélico é bicampeão escolar;
JARAGUÁ DO SUL

Pelo quinto ano conse

cutivo, a' Unimed
.

será o

patrocinador do basquete
masculino de Jaraguá do Sul.
A parceria que iniciou com as

categorias mini e mirim e que
ontem, com a assinatura, se

ampliou até ao adulto. Alé'm
das equipes, a empresa

. patrocina também o Trioball,.
que' neste ano chega a 6a
edição com a. previsão de
atender 600 crianças, dias 23
e 24 de junho, no Colégio
Marista São Luís.

"Hoje o nome do basquete
masculino está casado com a

empresa", disse o coordenador

JARAGUÁ DO SUL

Apae, AMA, Aadav, hospitais
e grupos de idosos. O
presidente da Unimed,
Adernar Nardelli, disse que é

importante investir na prática
esportiva.

O Colégio Evangélico
Jaraguá conquistou o bicam
peonato Troféu Murillo
Barreto de Azevedo. A escola
ficou com 119 pontos, contra
63 do Colégio São Luís e 51 da
Anna Tôwe Nagel. Amanhã,
a partir das 8h no Baependi,
acontecem as provas do atletis
mo. Caso chova, amodalidade
pode ser cancelada ou adiada.
Confira os campões -

Basquete mas-culino: Bom
J esus/Diviria Providência;
Basquete fe-minino: Colégio
Evangélico; Futsal masculino:
Colégio Evangélico; Futsal
feminino: EMEF Helmuth

Adernar Nardelli assina renovação de patrocínio por mais um ano

Meninas do infantil mantém invencibilidade

As meninas da equipe
Jangada/FME mantiveram a

liderança do Campeonato
Estadual Infanto-Juvenil de
Basquete Feminino. Jogando
em Joinville, elas venceram os

três jogos e mantém 100% de
aproveitamento na compe
tição, com seis vitórias em seis
jogos. A próxima etapa será de
15 a 17 de junho, em São José.

Em Joinville, as j ara
guaenses arrasaram Floria
nópolis por 99x13, bateramSão
José por 86x71 e sofreram para
vencer as donas da casa por

JARAGUÁ DO SUL

da modalidade, Airton
Schiochet, o Ito. O basquete
hoje também procura ajudar
nos trabalhos sociais. Tanto
que as equipes retomarão as

visitas à entidades como

55x53. "Os dois primeiros jogos
fomos bem, mas no último não
fomos tão bem. Mas estamos

com uma boa campanha e com "

grandes chances de trazer o

quadrangular final para
J araguá do Sul", disse o

técnico Júlio Patrício. A

competição é formada por duas
chaves, a Litoral e.a Oeste, de
quatro equipes cada. As duas
melhores de cada se classificam
para o quadrangular final que
será disputado na cidade que
fizer a melhor campanha.
[araguá do Sul sediará a última
etapada primeira fase, em data
a ser definida. Basquete infantil feminino venceu Joinville por 55x53 no domingo

.

�.

Meninas da EMEF Helmuth Duwe comemoram o título no futsal

Duwe; Handebol masculino:
EMEF, Antonio Ayroso;
Handebol feminino: EMEF
Gustavo Hanemann; Tênis de
mesa masculino: EEB Elza
Granzotto Ferraz; Tênis de
mesa feminino: EEB Elza

Granzotto Ferraz; Voleibol
masculino: Colégio Evangélico;
Voleibol feminino: Colégio
Evangélico; Xadrezmasculino:
EMEF Anna Tõwe Nagel e

Xadrez feminino: EMEf
Renato Pradi.

,
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poupadores que perderem o

prazo do Plano Bresser, res
tarão as correções do Plano
Verão, com vencimento em

dezembro de 2008.
Para tentar garantir a

correção, os poupadores de
vem solicitar os extratos nos

bancos, que custam entre R$
4,20 e R$ 7,50 par documento'
ou folha de movimentação
financeira para serem reti

rados.
O pequeno investidor

pode procurar os Juizados
Especiais para entrar com a

ação, se o valor da diferença
não ultrapassar 40 salários
mínimos (R$ 15,2 mil). "No
caso dos bancos privados, o .

poupador escolhe o Juizado
Especial Cível. Já quem tinha

SANTA CATARINA
. PODE SER RECONHECIDA
COMO ÁREA LIVRE FEBRE
AFTOSA SEM VACINAÇÃO
ATAQUE ISRAELENSE À
FAIXA DE GAZA DEIXA QUATRO
·PALESTINOS RTOS e

caderneta em banco público,
entra com processo no Juizado
Especial Federal", afirma a

advogada do Idee (Instituto
Brasileiro de Defesa ao

Consumidor), Maria Elisa
Novais.

As perdas de rendimento
das poupanças são resultados
dos planos para tentar

controlar a hiperinflação da
década de 80. Para segurar a

alta de 65% ao ano nos

preços, em julho de 1987, a

poupança - que era corrigida
pelo IPC (Índice de Preços ao
Consumidor) - passou a ter

rendimento calculado pelas
LBC (Letras do' Banco
Central). Com isso, a'

rentabilidade foi 8,04%

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

SSADO: O RESULTADO DOS PLANOS ERA CONTROLAR A HIPERINFLAÇÃO DA DÉCADA DE 80

razo para correção da poupança termina dia 1
rca de 80 milhões
cadernetas
�aram de ser

rrigidas pelos planos
ssere Verão

o prazo para pedir na

stiça a correção das ca

etas de poupança,
erentes às perdas do Plano
esser, de 1987, termina no

31 deste mês. Segundo o

vogado Alexandre Berthe,
milhões de cadernetas

,
lixaram de ser corrigidas

.

los planos Bresser e Verão.
-

IISãomais deR$ 1,9 trilhão

Ir
uecidos pelos poupadores",
se o advogado. Para os São mais de R$1 ..

9 trilhão esquecidos pelos poupadores

HISTQRIAPRA CONTAR
Keith Richards, guitarrista sessentão dos Rolling
Stones, gSlnhou destaque no começo. desta semana

.

ao proposta feita onde, rnHhôes de
.

sua auto . anunciada
liv e: todos os

te, esse tê contar,
mas ergl\nta: repetirá de Mick
Jagger, .qne acabou desistindo de escrever seu livro
por não conseguir lembrar de nada?

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.cóm

confira em nossa versão on.line as coberturas completas des eventos

Théo Sasse e Laís de Marco na inaguração do Deep Choice Club

HeCK IN COM ESTILO
"Sixty Hotel" é o mais novo hotel boutique italiano pertencente àsmarca de moda Miss Sixty
Energy. Além de levar o nome das marcas e ter decoração super moderna, todos os seus
arenta quartos possuem conexão online entre si, ou seja, você pode se comunicar com os
Iras hóspedes através de video chats. O criador do dispositivo afirma que pretende atender

" hóspedes mais jovens que dizem terem dificuldade de conhecer pessoas durante suas

ens. Veja imagens do hotel no�itewww.sixtyhotel.com.
o amigo Marco Martins na foto com a namorada Simone Coelho, que

comemora idade nova nesta semana,

.1.'
!
r

CRÉDITO NO RELÓGIO WWW.PORACASO.COM
A Mastercard lançou na Turquia, um Valendo uma passada lá em nosso blog:
relógio que substitui o cartão de crédito

.

- O vídeo do último show de Britney Spears, vaiada pelo
para compras de baixo' valor, até 15 público por estar fazendo playback com CO riscado;
euros. Usando a tecnologia PayPass, - A cobertura da inauguração do Deep Choice Club com
permite aos consumidores pagar as mais de130 fotos - não ficou nada de fora;
compras apenas passando o relógio no - O link para download do livro gratuito de Jeffrey Veen
leitor da loja - não é necessario digitar (designer Orkut, Gmail, Blogger e Picassa entre outros)
senha. Segundo a companhiajá são mais "AArte e Ciência doWebdesign"
de 600 lojas na Turquia capacitadas com
a tecnologia, entre elas Burger King e

Starbucks.

MADONNA PELO CLIMA
. A cantora Madonnà ofereceu a música
"Hey You" para ser baixada de graça
exclusivamente no MSN por sete dias. A
cada download, a Microsoft doará 25
centavos de dólar para a Aliança pela
Proteção do Clima. Para baixar, visite
www.msn.com.br.

DARWIN-ON-LiNE
A Universidade de Cambridge
disponibiliza na Internet a obra completa
de Charles Darwin, que forneceu as

bases da teoria da evolução das
espécies. O projeto "Darwin on-line"
reúne a maior coleção de escritos (em
inglês) sobre Darwin e inclui mais de

. 50.000 páginas de texto, arquivos de
áudio e 40.000 imagens. Todo projeto
poderá ser acessado a partir da próxima
quinta no endereço www.darwín
onlioe.org,uk.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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" SANTA CATARINA NÃO REGISTRA FOCO DE AFTOSA HÁ 14 ANOS,

Estado pode ser

área livre de aftosa
Reconhecimento
deve ser anunciado
na reunião anual
da DIE

PARIS

Santa Catarina pode ser

oficialmente reconhecida
como área livre de febre aftosa
sem vacinação, um status

sanitário inédito no país e

� que pode abrir novos mer

_. cados para a carne suína
� produzida no Estado. O
· reconhecimento deve ser

,
,

: anunciado durante a reunião

· anual do comitê internacional

'� da OlE (Organização Mun

,
dial de Saúde Animal), que

• acontece até sexta-feira, 25.
Está, é pelo menos a expec
tativa do setor produtivo. "O

.. comitê científico da OlE já

� deu um parecer favoráve�':
� esperamos que o cornrte

� internaci�nal vote 'a f�vor do� status", dIZ Pedro Camargo
Neto, presidente da Abipecs

'-'=

(Associação Brasileira da

r
Indústria Exportadora de
Carne Suína). '

Maior produtor de suínos

do país, Santa Catarina foi o

li
Estadomais prejudi�aclo pela
ocorrência de febre aftosa no
Paraná e em Mato Grosso do
Sul em outubro de 2005. A

No ano em que completa 39 anos, a COL
Rússia, maior cliente da Estado no segundo semestre. de Araranguá venceu a disputa para
carne suína brasileira, sus- Outro efeito do realizar a 39ª Convenção Estadual do
pendeu as aquisiçôes do reconhecimento do Estado Comércio Lojista. O evento começa nesta

produto catarinense desde será a volta do debate sobre a quinta-feira (24), se estende até sábado

aquela época e até o mo- erradicação da febre aftosa no (26) e deve reunir mais de mil pessoas.
menta não retomou as im- Brasil. "Há Estados, como o

Simultaneamente funcionará a Feira de

portações, apesar de ter Rio Grande do Sul, que po- Negócios, com 30 empresas fornecedoras

I d d d d de produtos e serviços para o segmento .

vo ta o a comprar o Rio
,

em parar' e vacinar agora", Presidente reeleito da Federação dasGrande do Sul �e do Mato considera. Em julho, o Estado
, Câmaras de Dirigentes Lojistas de SC,Grosso. Embora não espere,

.. começa 'a imunização, de Roque Pellizzaro [únior, toma posse na
um 'movinlt�'nto�,,�9Sf�ivo, doa.: bf�err,?�:;:�'e ?���ar��,�adnar

[

noite de abertura do evento.
wm��oresruM�,�m�� �&cipk��ostaru,d�lll'��"�'� �_� � ��� ���

Neto avalia que o status de área livre sem vacinação já
.

"
..

, ' .' .. . � DI·rel·to pU'bl.·co moço de aniversário do Rio Negrinh(, '1ê�,iJárea livre sem vacinação em 20bS e obter o reco- .

,

Ó'''''Ul

O Centro de Estudos Jurídicos, a Associação Clube, Depois de .sair do local, no final '.:,abrirá, no médio praao," nhecimento emmaio de 2009. I d MdC' E I S tarde, o, ex-prefeito foi a' casa do pres'identêos agistra os atarinenses, a sco a upe� 1"-"' l' it:

mercados importantes como Santa Catarina não rior da Magistratura do Estado e a Universi- do Legislativo, onde pretendia "resolver-o
Japão e Chile, que não registra foco de aftosa há 14 dadedoExtremoSulCatarinensepromovem assunto".Mas,comoestavabastanten�
admitem vacinação e outros anos e desde maio de 2000 é dia 25 o Seminário de Direito Público Unesc/ so, não chegou a encontrar Osní, Kalbus9}

dores exi h dIM' Esmesc, em Criciúma.Âpromotora de Justiça passou mal e morreu em frente ao Pronto
compra ores exigentes, COIp.o recon eci o pe o inisterio

Atendimento 24 Horas, vítima de infarto. n,.Estados Unidos e União da Agricultura como área daCapitaLSôniaMariaPiardi,eodesembar-
, gador Luiz Cézar Medeiros darã,o palestras,Européia. Técnicos do Japão livre da doença sem vaci-

e da UE devem visitar o nação. (Agência Estado)

DIVULGAÇÃO

O status sanitário pode abrir novos mercados para a carne suína

EDUCAÇÃOSanta Catarina quer
sediar jogos da Copa

Mestrado em

Jórnalismo
,

l, SÃO FRANSCISCO DO SUL

Investir no equipamento
esportivo do Estado para

assegurar que SC sedie uma

etapa da Copa do Mu�do de
Futebol de 2014, caso o Brasil
se confirme como anfitrião.
Esta foi � tônica do pro
nunciamento do governador
Luiz, Henrique em São

Francisco, na entrega do
troféu "O Jornaleiro" para os

destaques esportivos 2006. O
ministro dos Esportes,
Orlando Silva de JesusJúnior,
também participou.do evento.

"O Estado tem hoje o

maior conjunto de arenas

multiuso do Brasil e estamos
investindo para ampliar essa
estrutura ainda mais", des
tacou Luiz Henrique. O

governador disse que os

recursos do Fundo Social e do

I
L

r
I

Fundesporte é que tem pos
sibilitado essas obras. Mas o

chefe do Executivo catari

nense quer ir além na melho
ria da capàcidade esportiva
de Santa Catarina. Já asse

gurou que vai investir em

melhorias nos estádios do

Joinville e, na Capital, dos
estádios do Figueírense e do
Avaí, para que possam ser

paleo de eventos esportivos
internacionais. Além desses
estádios, outros grandes times
do Estado vão receber apoio
para renovar estruturas e

ampliar su� capacidade' de
público.

Orlando Silva concorda
com as intenções e acredita

que o Estado tenha potencial.
"Esta é também uma proposta
turística, por seus atrativos e

sua localização privilegiada",
avaliou.

O primeiro mestrado 100%
focado em jornalismo do Bra
sil, recomendado pela Capes
no Último mês de março,
começará a funcionar na

UFSC (Universidade Federal
.de Santa Catarina), em

Florianópolis, no próximo
semestre. As inscrições para
a primeira turma, composta
por dez alunos, estão abertas
do dia 1Q a 15 de junho. Os
professores atuarão em duas
Linhas de Pesquisa: Funda
mentos do Jornalismo e Pro
cessos e Produtos Jornalís
ticos. O Mestrado da UFSC
é gratuito, e a partir do
segundo semestre de funcio
namento poderá contar com
bolsas da Capes para os alunos
com melhor desempenho
acadêmico e dedicação inte
gral. Todas as informações
estão disponíveis no site

www.posjor.ufsc.br.

Pelo Estado
À espera do plano

I

Dresidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), a catarinense Jeani
1.- ne Pires, reafirmou ontem o compromisso doMinistério do Turismo (MTur) ,

com o desenvolvimento turístico de Santa Catarina. Ela palestrou na reuniã91do Conselho Estadual de Turismo, composto por entidades governamentais, fi�,
nanceiras, não governamentais e secretarias regionais. Disse que o ano começouG
com diversas mudanças na estrutura do Governo Federal mas que veio reforçat�
as intenções já firmadas com sua terra natal. Além disso, veiomostrar como est4s
se desenrolando em Brasilia o trabalho da Embratur com o objetivo de encantar
mercados emissores de turistas internacionais - como é tradicionalmente a Ar
gentina, e como o órgão pretende que também o sejam países comoAlemanha e;j
Holanda. Jeanine Pires só fez algummistério sobre que ações oMlur planeja em
relação ao exterior. Disse apenas que

IIassim que aministraMarta Suplicy lançar
a segunda etapa do plano internacional demarketing, oMinistério vai fazer UlJ,l;j
planejamento específico para Santa Catarina" . A divulgação do Estado "lá fora".
é um trabalho de convergência com as ações com governo estadual, acrescentou'
a presidente. Por isso, ela espera que, divulgado o plano, a ministra tenha �:
oportunidade de conversar com o governador Luiz Henrique da Silveira.

) .[

jê

Lo listas reunidos

Terras
Representantes dos agricultores que ocupam
área de oito mil hectares entre Campos No
vos eAbdon Batista - que o Incra quer trans-

'

ferir para ditos quilombolas - acompanhados
do deputado federal Valdir Colatto (PMOB)
entregam hoje aoAdvogado Geral da União,
José Antonio Dias Toffolí, pedido de inqué
rito judicial para investigar irregularidades
no processo de reconhecimento de todas as

áreas de quilombos em Santa Catarina

Acelerando
A Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó,
prioridade do PAC para aregião Sul, está
com cronograma adiantado. Além de ter

cumprido 50% da delimitação da área a ser
inundada pelo reservatório, a equipe já tra
balha na vistoria de terras para o reassenta
mente, Ausina deve ficar pronta em 2011 e

tem investimento de R$ 2,2 bilhões.

Morre ex-prefeito
Ex-prefeito de Rio Negrinho, Almir Kalbus
ch (PMO�), morreu na noite de domingo
após. trocar provocações com o presidente
da Câmara de Vereadores, Osni José Schro-

, eder (OEM). A encrenca começou após al-

Adiado J
Namanhãde ontem deveria ocorrer encontcy
de promotores de Justiça doNorte do Estado,
seguida de entrevista coletiva com o prOCUJi�
dor-geral de Justiça e do presidente da Ass<:}
dação Catarinense do Ministério Público. 0
evento foi adiado em decorrência da mortk
do ex-prefeito. Durante o enterro, on�,
eram aguardados discursos inflamados con-

tra o promotor da comarca,Max Zuffo. "I
Revelação � I

Governador Luiz Henrique acompanhou: pfuneral e anunciou que vai denominar a t;<f
dovia sc- 422, entre RioNegrinho e o distrit�
deVolta Grande, "PrefeitoAlmirJoséKalbus
ch". E sem citar o nome do presidente da Câ
mara de Rio Negrinho, Osni Schroeder, rew
Iou: "Eu sei o que apressou tuamorte", disse,
em discurso na IgrejaMatriz da cidade.'

,

I 'e -

_ Inaugural
Luiz Henrique estava a bordo do vôo 3073 (ia
TAM que partiu domingo de Florianópolis
corri destino ao Sul do Estado. Crlciúma vol
tou a integrar roteiro das linhas aéreas coiner- ,

"

ciais brasileiras. Para LHS, a-abou o pesadelo
,

para o povo domunicípio e também do-Sul
do Estado, em virtude das obras daBR-I01.'

, Associação dos Diários do Interior - ADIjSC colunaadi@cnrsc.cqm,brl
CHICO ALVES COM CARlA DARIANO E PATRí�IA GOMES/FLORIANÕPOllS E LUCIANO WEBER/SÃO BENTO DO SUL I

,

Associados: AGazeta· Biguaçu em Foco - O :
Correio do Povo- Correio Lageano - Correio do i
Sul- DestaqueCatarinense - Diário da Cidade- I
Diário da Manhã - Diário do Iguaçu • Diário O
Tempo ,- Folha da Cidade - Jornal da Manhã -

Jornal O Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil-OVale - Sul Brasil �A
Tribúna - Tribuna Catarinense- Voz RegionalAssociação dos Diários do Interior
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'VALHA: ESCUTAS TELEFÔNICAS ENVOLVEM MAIS POLíTICOS

-'

BRASíLIA
r I '.�

" A Polícia Federal desar-
tkulou' novo esquema de

c;trupção e 'propina envol
L
...

vendo o deputado federal
f'" '.

páuhMagalhães (DEM-BA),
sobrinho do senador Antonio
Carlos Magalhães. Segundo a

PF, Paulo Magalhães recebeu
R$ 20mil, pagos por Florêncio
�éira, funcionário da
ff1;

.

construtora Gautama, no

início do mês. Escutas tele-
_?

fônicas autorizadas pela
Justiça, revelaram duas

'ligações, em 4 de maio, entre
o deputado democrata e o

empresário Zuleidó Veras,

�Wtltado como líder da

il&�'�ização criminosa.

10têncio Vieira também foi

preso acusado de ser o áutor

dos. saques em agências do

��co, do Brasil e da Caixa

IE�Qnômica . Federal. De
acordo com relatório, ele

'f:rànsportava o dinheiro para
l(9s rugares onde seriam
oj·: .

consumados os pagamentos.
) O ex-deputado Pedro
Corrêa (PP), cassado no

�'Séândalo do mensa'lâo,
,01

SENADO

o todo poderoso Antônio Carlos Magalhães tem parente no esquema

também é suspeite de fazer
parte do esquema. Ele faria
tráfico de influência com o

ministro das Cidades, Márcio
Fortes, e ao secretário

executivo, Rodrigo Figuei
redo, para liberar dinheiro

para a quadrilha.O ministro

disse, por meio da assessoria,
que Corrêa tinha credencial

para ser recebido por ser

presidente de partido, mas
que todas as liberações de
recursos atenderam "a
critérios técnicos previstos nos

. . "
manuais e programas.
Ressaltando que o ministério

não se relaciona com

empresas, afirmou que "não
se responsabiliza. pelo

eventual uso indevido de seu

nome".
Assim como Corrêa, o ex

deputado Humberto Michiles
(PL-AM) é mencionado no

texto como ligado ao lobista
Flávio Candelot que, segundo
a PF, intermediava pagamento
de vantagens em nome da
Gautama. Michiles teria

recebido dinheiro da
empreiteira por meio do filho
Tasso.

O ex-deputado, Ivan
Paixão (PPS-SE), é acusado
de obter recursos federais do
Ministério da Integração
Nacional para obras exe

cutadas pela Gautama. (Com
informaçõesda Folha Online)

'. 2EDITAL

JÁegistro 'de Imóveis' da Comarca de Jaraquá do sul/se
SITUAÇÃO

JARAOuA DO SUL, IS D� MAIO DE: 2007.

AOF1CIALA�"t;_����

\��gistro de lmóveis da comarca de Jaraguá do Sul/SC

� I ISA MARTA MUHR ZIEMANN, Oficiala do Regist;o de Imóv�is da Comarca de Jaraguá do Sul/SC.
torna público pela presente edital, que JOÃO ALFONSO PETRI. CI RG na 718.826-9-SESPDC-SC, CPF na

,222.337.849-87, agricultor e sua esposa MARIA LUZIA PETRI, CI RG na 2/R-l.263.748-SSI-SC. CPF nO

419.630.839-20, do lar, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da

Ii���i 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 963-Padre Donato Wiernes n0167, nesta cidade; requereram
,'-éom base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. situado na RUA 963-Padre Donato

cilWiemes, Bairro Ilha da Figueira, perimetro urbano de Jaraguá do Sul/Se, abaixo caracterizado. aprovado pela
J frefeiturà Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme certidão na 320/2006, expedida em 27.10.2006, assinando
�qomo' responsável técnico, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREA nO 63864-5, ART 0° 2492130-3. O

. -1,desinembramento é de caráter residencial, possui a área total de 4.276,01 m'. sendo constituido de 9 (nove)
.parcelas e remanescentes.

'J1': t . O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da última

I, ,'publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no
U

endereço da Serventia; Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do Sul/SC.
,

.

• .. EDITAL

'Áegistro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

SITUAÇÃO

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC. torna
público pelo presente edital, que VITOR BEHLING, .CIi\G na 176.241-9-SESP-SC, CPF nO 122.817.519-53, mecânico

(l. sua esposa HERTA JOENK BEHLING, CI RG na 414.42FO-SESP-SC, CPF na 853.512.539-68, do lar, brasileiros,
casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e

domiciliados na Rua Henrique Behling na 85,Bairro Amizade, nesta cidade; requereram com base no art 18 da Lei
na 6.766/79, O REGISTRO DE D�SMEMBRAMENTO, situado na RUA 1206-Sem Nome, Bairro Amizade, perimetro
urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC,

, êonforrne certidão nO 284/2006, expedida em 25.09.2006, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil

:Adriano Antonio da Fonseca, CREA nO 36872-9, ART nO 3105244-2. O desmembramento é de caráter resldencíal.
possui a área total de 375,OOm', sendo constituido de 1 (uma) parcela e remanescente.

.

.o prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação
do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da
Serventia; Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUA DO SUL, 1 S DE MAIO DE 2007.

A OFIC'ALA��.• " cy{""-L
...,._------------------------------------------------------------------------------------�

OCORREIQ DO POVO

• PELO MUNDO
Quatro membros do grupo palesfínc Jihad Islâmico foram

mortos ontem em um átaque da força aérea de Israel ocorrido
na faixa de Gaza.

.

Também na segunda-feira uma quinta pessoa morreu em

outra ação aérea de Israel que visava atingir uma fábrica
onde supostamente são fabricados foguetes. A série de

ataques lançados por Israel deixou 50 mil sem eletricidade.
Centenas de partidários do Hamas foram às ruas da Cidade

de Gaza ontem, com homens armados atirando para o alto,
em protesto contra um ataque aéreo de Israel contra a casa

de Khalil ai Hayya, político ligado ao Hamas, ocorrido no

domingo.
"A resposta ao inimigo sionista (Israel) será ampla", disse

o porta-voz do Harnas, Abu Ubaida, durante o funeral das
vítimas, que ocorreu ontem em Gaza.

O escrítór!o do presidente da Autoridade Nacional
Palestina, Mahmoud Abbas, condenou as novas ofensivas
de Israel. "Esta escalada (da violência) levará o Oriente Médio
a mais violência e estabilidade", disse o asséssor de Abbas,
Nabil Abu Rdainah.

Ataque de, .

Israel mata
4 palestino
na Faixa de Gaza

Ministros de
Israel ameaçam
líder do Hamas

PEIXE PRÉ�HISTÓRICO
Um pescador da Indonésia capturou recentemente um celacanto,
um peixe pré-histórico que já se acreditou ter desaparecido junto
com os dinossauros. Lahama e seu filho pegaram o peíxe'no
sábado, perto da Província de Sulawesi Norte.

ACIDENTE NOS ARES
Um monomotor de pequeno porte caiu ontem próximo à cidade
de Marysville, no Estado de Ohio, EUA, matando duas pessoas.
A aeronave caiu enquanto tentava aterrissar em um pequeno
aeroporto da região, causando a morte dos dois tripulantes.

ELEiÇÕES NA FRANÇA
A campanha das eleições legislativas francesas de 10 e 17 de

junho começou ontem, marcada pelas perspectivas do novo

presidente, o conservador Nicolas Sarkozy, de obter uma maioria
absoluta, para aplicar a promessa de 'ruptura'.

.
..

\
I.) J

I. >

• ..J,

EDITALDE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA

O Sindicato dO�Trabalhadores nas indústrias da Construção e do Mobiliário de Ja�aguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba, convoca todos os
seus associados em pleno gozo de seus dire�os siQdicais, para reunirem-seem Assembléia Geral Ordinária,.que realizar-se-á no dia 02 de junho de 2007, às 9h15min,
em primeira convocàção, e às 9h45min, em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes'; em sua sede social, na Rua Presidente Epitácio
Pessoa,-345, Centro, na cídsde de Jaraguá do Sul se, para deliberarem sobre a seguinte ordernrío dia:. " .

'

','

Leitura, discussão e votação por escrutfnio secreto, do reletórlo da diretória e balanço financeiro, referente ao exercício·de 2006, juntamente com o

parecer do Conselho Fiscal.
, . Jaraguá do Sul SC, 22 de maio de 2007

Riolando Petry - Presidente
.'

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEIYIANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/8C,
torna público pelo presente edital, que VITOR BEHLING, CI RG nO 176.241-9-SESP-SC, CPF na 122.817.519-53,
mecânico e sua esposa HERTA JOENK BEHLING, CI RG na 41'4.421-0-SESP-SC, CPF na 853.512.539-68, do lar,
brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigênCia da Lei 6.515/77,

.

residentes e domiciliados na Rua Henrique Behling na 85,Bairro Amizade. nesta cidade; requereram com base
no art 18 da Lei na 6.766/79, O REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na RUA 1206-Sem Nome, Bairro
Amizade. perlmetro urbano de Jaraguá do SulÍsc, abaixo caractertzado, aprovado .. pela Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul/SC, conforme certidão na 283/2006', expedida em 25.09.200.6, assinando corno responsável
técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA nO 36872·9, ART na 3105244-2. O
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 1.575,41 m'. sendo constituldo de 1 (uma)
parcela e remanescente. .

..
O prazo de im'pugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da última

publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este. no

endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do Sul/SC.

Sobrinho de ACM é preso
\

pela Polícia Federal
("

'

�Ministros e deputados
sªp citados em novo

.ssqaema de corrupção
em-obras públicas
1

- .

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca, de' Jaraguá do Sul/SC,
Slibrna público pelo presente edital, que ANGELO DE TOFOL, CI RG na 2/R-767.819-SSI-SC, CPF na 216.593.899-

.t,.8, e sua e�posa CECILIA DE TOFOl, CI RG na 2/C-3.231.565-SSP-SC, CRF nO 936.199.959-15; aposentados,
,I 6rasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência. da Lei 6.515/77,
-f)domiciliados e residentes na Rua 60-Joaquim Francisco de Paula nO 2.265. nesta cidade; requereram com base

no art 18 da lei na 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado ANGELO DE TOFFOl II, situado nas

Ruas 60-Joaquim Francisco de Paula,766-Adelaide de Toffol, 810-Francisco FDdi e 865-0scar Riegel, Bairros
Chico de Paulo e Tifa Martins, perirnetro urbano de Jaraguá do Sul/SC. abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Decreto nO 5.815/2006, expedido em 23.08.2006, assinando
como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA nO 36872-9, ART nO 1890804-0.
O _loteamento é de caráter residencial, possui a área total de 74.939,93, sendo constituido de 36 (trinta e seis)
lotes comercializáveis, A.U.PE, área verde. sísternavlárlo e remanescentes.

/ ' O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da última

teUbliC�ÇãO do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este. no

(-endereço da Serventia; Av .. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do Sul/SC. ,

SITUAÇÃ�

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca' de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN. Oficigla do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC,
torna público pelo presente edital, que VITOR BEHLING, CI RG na 176.241-9-SESP-SC, CPF na 122.817.519-53,
mecânico e sua esposa HERTA JOENK BEHLING, CI RG na 414A21-0-SESP-SC, CPF na 853.512.539-68, do lar,
brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77,
residentes e domiciliados na Rua Henrique Behling na 85. Bairro Amizade, nesta cidade; requereram com base
no art. 18 da Lei na 6.766/79, O REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na RUA 1206-Sern Nome, Bairro
Amizade, perlmetro urbane de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul/SC, conforme certidão nO 285/2006, expedida em 25.09.2006, assinando como responsável
técnico, o engenheiro civil. Adriano Antonio da Fonseca, CREA na 36872,9, ART na 3105244-2. O
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de lA64,.72m', sendo constituído de 1 (uma)
parcela e remanescente.

.

O prazo dê impugnação por terceiros é de 15 (quinze) .dias, contados da data 'da última

publicação do presente edital, e ceverã ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no

endereço da Serventia; Av. Marechal Deodoro .da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do Sul/SC.

SITUAÇÃO

JARACUÁ'DO SUL, rs DEMATO OE 2007,

A OPIC1ALA'\;@)9*.e 2"<)..:1�

A Rede Feminina de Combate ao Câncer Regional de Jaraquá do S�I
ao completar 20 anos de fundação agradece às voluntárias,

. parceiros, colaboradores, Prefeitura Municipal e a todos que
de alquma forma colaboraram com a entidade ao longo desses anos,

e mais recentemente quando da realização do evento Tarde Cor-de-rosa.
É graças ao apoio recebido que a Rede Feminina consegue realizar

seu relevante trabalho em prol da saúde das mulheres e dos

pacientes com câncer.
OBRIGADA!

Diretoria da Rede Feminina
,

.

3275-0268

I
,J

,
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Uniram-se aos laços do matrimônio no
último dia 12, na igreja Nossa Senhora do
Rosário, o casal, Vilmar e Luzia. Após os

convidados foram recepcionados no salão
da igreja luterana: Felicidades

Feliz aniversário para Nilda e Alcides
Bachmann. Ela aniversaria dia 22 e

ele no dia 25.
Felicidades dos familiares

FELICIDADES
Vaidemar Deretti aníversarlahole.
Feliz aniversário é o que deseja os

familiares.

CAMAROTE O CORREIO DO POVO

Por Franciene Fagundes
publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

Casaram no

último dia
12, Marilia
Leila
Demarchi e
Luciano
Winter.
Felicidades é
o que deseja
os familiares

Allana e

Ricardo
comemoraram

1 ano de
namoro no dia
17.
Felicidades!

Roberto
Ciieski, "

comemorou

idade nova no

dia 16, ao
lado de
Juliana Fante.
"Casamento a

vista"

Para serem publicadas nessa colona, as fotos devem
ser enviadas até sexta-feira pela manhã.
É obrigatório o envio em alta resolução.

Comemorou idade
nova no último dia
12, Neusi Prestes
Paiz. Os pais
desejam' parabéns
e felicidades

Felicidades ao

casal, Sidnei F.
Manske e Mabel'
que casaram no

último dia 18

Haedwig completôu 99 anos no dia 7. Homenagem
com carinho de Inês Kanzler

Wern�r Horst Júnior comemorou
idade nova no dia 16. Felicidades é o

que deseja com carinho a mãe, irmã,
cunhado e sobrinhos

Daiani
Machàdo
que no'dia
16

completou
idade nova.

Felicidades
do namorado
Michael, dos
familiares e

amigos

)/

No dia 20 o
casal Patrícia e

Jean
comemoraram

1 ano de
casaeos.
Felicidades! ,

Completou
idade nova no

dia 21, Ângela'
Mareli

Stinghen ..
Parabéns dos

filhos,
.

Fernando,
Deborah e

Eduardo e do
marido Mário

Completaram 90 anos no dia
21, as gêmeas, Elizabete
Schwartz Picolli e Anna
Scwartz. Na foto ao lado do
irmão Afonso e da cunhada
Erna. Parabéns dos Familiares

Aniversariou no dia'21, Enio Valter Brandt. Parabéns da
esposa e dos filhos

PARABÉNS
Rodrigo José Ciconeti completou

idade nova no dia 17. Homenaçem da
esposa Elizane, da filha Ana Caroline,

e dos pais, Daniel e Olinda.
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Piratas do Caribe
@�ÜIT@OCID @OCID �®

o pirata Jack Sparrow precisa liquidar uma
dívida de sangue, além de ajudar os amigos
Elizabeth e Will a se livrarem de um inimigo.
O longa custou US$ 200 milhões e já bateu
recordes de bilheteria na 'estréia americanas.

,
•

:
.�
•
..

'1

FOTOS: CÉSAR JUNKES/OCP
.

,

•

..
'

Efeitos .especiais, .

maquiagem e muita

ação com toques de
"'humor dão o tom de Piratas
do Caribe - O Baú da Morte.
A estréia mundial é na
próxima sexta-feira, 25 .. O
filme mantém o elenco

óriginal do primeiro longa,
além de continuar com
Gore Verbinski na direção.
O orçamento total foi de

aproximadamente US$ 200
milhões. O longa faturou
US$ 132 milhões, em 3 dias
de exibição, na bilheterias
americanas. A seqüência
deixou para trás o recorde
anterior de bilheterias de

estréia, que era do filme O
,

.

Homem-Aranha (2002),
que tinha faturado US$
114,8 milhões.
Desta vez, depois de muitas

aventuras, sobrenaturais,
finalmente Will Turner

(Orlando Bloom) e

Elizabeth Swann (Keira
Knightley) estão prestes a se

casar. Para variar, os planos
não saem como o esperado
e os dois são aprisionados
par lorde Cutler Beckett.
Ele deseja acabar com
todos a,s outros navios para
dominar as águas. do Caribe,

mas para isso precisa do
Baú da Morte, um

.

poderoso artefato que dá a

ele controle sobre Davy
Jones, dono do Flving
Dutchman, a embarcação
mais robusta e veloz dos
oceanos.

O problema é que apenas
Jack Sparrow (Johnny
Depp) sabe localizar o tal
objeto. Cabe, então, a Will

e Elizabeth ir atrás do
lendário e excêntrico pirata
e pedir ajuda. Sparrow
precisa encontrar agora'
uma saída, pois tem uma

dívida de sangue com Davy
Jones e, se entregar o Baú
da Morte ao lorde Beckett,
corre o risco de ser

condenado a uma

eternidade de escravidão e

sofrimento.

, {(Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• PROGRAME-SE

.o

ulb 0Járaguá do Sul'
ob I·:

'Cine 'Shopping 1
Homem Aranha 3
(13h, 15h40, 1.8h20, 21 h -

o 1rSex/Sab/Dom/Oua/Oui)
(15H40, 18h20, 21 h - Seg!Ter)

e .Cíne Shopping 2
Íiomem Aranha 3

(18h20, 21 h - Sab/Dom/Oua)
As Férias de Mr.Bean

ao ;(15h40, 17h30, 19h20, 21h10-
Sex/Seg!TerOui)
(14h30, 16h3Q - Sab/Dom/Oua)
Cine Shopping 3
Minha Mãe quer que eu Case

(15h30, 17h30, 19h30, 21 h30 -

Todos os dias)
:S1 (

td.m :Joinville
.

I Cine Cidade 1
Homem Aranha 3

(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 -

se Todos os dias)
Cine Cidade 2
Primitivo

(19h1 0, 21 h - Todos os dias)
As Tartarugas Ninjas: Uma
nova aventura

(15h30; 17h20 - Todos os dias)
Cine Mueller 1

.

Homem Aranha 3 (Leg)
(14h, 16h40, 19h20, 22h -

Todos os dias)
Cine Mueller 2
Um Crime de Mestre

(14h10, 16h30, 19h30, 21 h45 -

Todos os dias)
Cine Mueller 3
Homem Aranha 3 (Dub)
(13h30, 16h10, 18h50, 21 h30 -

Todos os dias)
1'·

Blllmenau)

Cine Neumarkt 1
Homem Aranha 3 (Leg)
(14h, 16h40, 19h20, 22h -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Homem Aranha 3 (Dub)
(1Sh30, 16h15, 19h, 21h45-
Todos os dias)
Cine'Neumarkt 3
Maria Antonieta
(16h20, 21 h30 - Todos os dias)
Motoqueiros Selvagens
(13h50, 19h1 O-Todos os dias)'
Cine Neumarkt 4
Primitivo

(14h20, 16h30, 19h30, �1 h40 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 5

.

-

As Férias De Mr. Bean
(14h10, 19h40 - Todos os dias)
O Número 23

(16h50, 21 h50 - Todos os dias)
. CineNeumarkt 6

e Caçados
:0 , (15h; 17h, 18h50; 21 h -, Todos

sup .,àS dias) ,

.

Jantar
JARAGUÁ DO SUL

,m Restaurante da Recreativa Duas
&001 Rodàs'

A '.li Assocíação Beneficente Novo
ass Amanhã

Jantar Afro-Brasileiro
21 de junho, 20 horas

lSllot '
.. Feijoada

s2 �ARAGUÁ DO SUL
.0,

Parque Municipal de Eventos
as (Pavilhão A)
se Lions Clube Jaraguá do Sul

26 de maio, 11 h30

�tra
extra@ocorreiodopovo.com.br

.. SAI.U NO O' CORREIO HÁ 20 ANOS

O Correio do Povo, edição de 16 a 22 de maio de 1987, o Centro
Integrado de Profissionais Liberais de Jaraquá do Sul (CPL)
começava a se tornar realidade naquele ano. Centro seria a sede

própria que abrigaria as Associações de Advogados, Médicos
Odontológicos, Engenheiros e Arquitetos. Segundo a matéria o prédio
teria dois pavimentos.corn quatro salas individuais para cada uma

das classes representadas, dois auditórios de uso comum e demais
dependências.
A obra localizava-se na Rua Marina Fructuoso esquina com a Rua
Donalda Gehring, em terreno doado pela Prefeitura Municipal. Na
época uma comissão provisória foi formada para detalhar o
andamento do processo de construção.

Iniciada a construção do CPL

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

.�·SANro
Santa �ita de Cássia

�Efemérides
Dia Mundial do Gráfico
Dia do Apicultor

�1974
Os presidentes Geisel e
Hugo Banzer firmarri,urn
acordo pelo qual a Bolívia
forneceria gás natural ao
Brasil,

>198�
Carro-bomba mata.sessenta
pessoas no Líbano.

Esperto, o gato Skip aproveita para puxar um ronco dentro da mala de
viagem, antes que seus donos vão viajar. O flagra foi feito pela leitora e

dona Marilu Behling.�1989
,

Cientistas americanos
realizam transplante de genes.

"
• UTiLIDADE PÚBLICA

�

o� Inscrições
As inscrições para o 2a

o !)
Stammtisch de Guararnirirn Ç)

podem ser feitas na Casa da

Cultura "Paulino João de

Bem" e na Secretária de

Esportes.

�Desfile
As entidades que queiram
participar do Desfile Festivo
alusivo aos 131 anos de

Jaraguá do Sul já podem se

inscrever na Fundação'
Cultural ate a sexta-feira,
dia 25.

�1 ..9!11
Operários franceses e

britânicos encontram-se a

cinqüenta metros abaixo do
runoo do mar, completando a

obra bruta do túnel sob o canal
daMancha.

�Curso
A inscrição para o curso

"Marketing de Serviços"
pode ser feita ate hoje na

Acijs. O curso será dia 29
de maio, no Centro

Empresarial, das 18h30 as

22h30.

11 PREVISÃO DO TEMPO

Tempo instável em Santa Catarina

A frente fria começa a afastar-se do estado,
porém o jato subtropical mantém o tempo
instável com presença de muitas nuvens,
aberturas de sol e chuva em todas as

regiões catarinenses. A chuva mais fraca e

isolada. Temperatura em declínio acentuado
a partir da noite.

� Jaraguá do Sul e Região

G QUARTA
"" , MiN: 13° C

MÁX: 19° C
Sol com pancadas de
chuva

� LAGES
MiN: 10°/ MÁX: W

HOJE

MiN: 16° C
MÁX: 22° C
Chuvoso Sol com nuvens Ensolarado

� Fases da lua

� Legendas

JAz r-. � � O �
by< \_.� .. /-/ � � � �

Ensotarado Parcmlmente Ntiblado instável Chuvoso trovoaua
nublado

CHEIA ' MINGUANTE NOVA CRESCENTE

lJ 02/05 10/05 16/05 23/05

I.

O CORREIO DO, POVO

11 ANIVERSÁRIOS
.

.

.

21/05
Menor Frahzner
Adriana Hornburg
Alessan

ss

Alfredo·.d
Alida Fra

ÂngelaS
Dougl
Enio Valt

Luana Baumann .

Luis A. G. Vaz
Marcelo Gui[1Íarãe
María S. ROCha
Matheus Roberto

LORIANOPÓLlS
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• NOVELAS

� GLOBO - 18H

Eterna Magia
Eva pede a ajuda de Afonso para
expulsar Medéia. Nina teme que algo
aconteça ao sonhar com fl!lgo. Conrado
relembra o beijo de Eva. Pérola flagra
Eva procurando o papel de Medéia. Max

.

volta a trabalhar. Pérola e tio Rafa
combinam conversar sobre Medéia.

Regina piora e Padre Agnaldo é
chamado no hosp�al. Max autoriza Eva a

descer para conhecer a mina. Eva .

encontra Lucas e o convida para uma

conversa depois do trabalho. Zequinha
não se conforma com a falta de
interesse pelas �adições irlandesas.
Loreta vai ao gabinete de Max. Dr.
Rafael não tem boas notícias sobre

Regina. Conrado tenta seduzir Nina. Nina
estranha a amude de Conrado e ele

.

decide lhe contara verdade sobre Eva.

� GLOBO - 19H

Pé ·na Jaca
Ninguém vai ao enterro de Laura.
Elizabeth foge do sanatório e Se esconde
em um frigorífico. Dorinha fala o nome

de Arthur para Merlim. Jo fica feliz ao

ver Lance na fazenda, mas ele diz que
não vai morar lá. Elizabeth é procurada.

.

Merlim ajuda Elizabeth que se esconde
na câmara frigorifica. Elizabeth é
intemada. Lance pede que Maria não
fale de futuro. Ed conta para Arthur que
Lance tem poder de curar. Arthur

implora que Lance tire uma dor que
sente no pulso. Ed conta para Léo que
Vanessa está grávida, mas ele não liga.
Gui convida Arthur para um jantar a dois
em sua casa. Maria se desentende com

Lance ao encontrá-lo com Celina.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Antenor deixa claro que gostaria que
Daniel ficasse' na empresa e ele adia a

demissão. Fabiana e David jantam juntos.
Cássio pede que Vidal pague a conta
com notas que ele mareou previamente.
He�or comenta com Neli que Umberto
não pode ter cursado Ciências Sociais,
pois não sabia quem era Darcy Ribeiro.
Jáder avisa Umberto que já está com

seu passaporte. Umberto encontra o

envelope com dólares de Tiago e

Rodngo. Paula incentiva Daniel a largar a
empresa e abrir uma pousada. Úrsula vê
Umberto em uma agência de viagem.
Umberto chama Joana para fechar o

., negócio na locadora. Cássio descobre
as notas marcadas na bolsa de Taís, Taís
fica em pânico.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Eliana diz a Vicente que a mãe de Dnca
não pode ver Agenor. Vicente a

tranqüiliza lembrando que o pai deve
estar aprontando corn Mascote. Eliana
insiste e Vicente avisa que não dá mais

para �v�ar o encontro, pois Drica ligou
da estrada e já estão a caminho de

Saquarema. Agenor entra de caminhão
no condomínio em busca da residência
dos Alcãntara Diniz. Luciana é a nova

fisioterapeuta de Inácio, que fica mais
animado. Verônica, de luto fechado,
conta a Cléo que fransou com Tom.
Yvonne chega na casa de Marcelo
contando a fofoca para Belquiss, Rick e

Yan: a tal da Duda andou se enroscando
no quarto com Joaquim.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Nogueira diZ que a última coisa que
precisa nesse momento é que alguém Q

veja com um traficante. Que não está
em condições de me expor assim. Helio
lembra que eles não podem dispensar o
depoimento de Cicio, mas que, como
todo X9, é um homem descartável para
o traficante, que não pensará duas vezes

antes de matá-lo. Nogueira concorda em

encontrar-se com Jacson. Joana arruma
a casa e reclama da falta de higiene dos
bandidos. Nogueira diz que amanhã será
a audiência oitiva com seu filho, quando
Felipe escolherá se ficará com ele ou

com a mãe. Helio liga para Carlinhos
dizendo que Nogueira topou o encontro.

.

I

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��CONTRATO
O "Pânico" pediu R$ 1

milhão para trocar Rede
TV! pela Record. Mas não

foi só o preço que esfriou

a negociação (a Record

achou caro). Uma ala da

Record não concorda com

o espaço que o "Pânico"
dá para a Globo. Vesgo e

Ceará, por exemplo, ficam
na porta de festas
abordando estrelas globais.
A Record, que sonha em

passar a Globo em

audiência, não quer
promover a concorrente.

� �PARTICIPAÇÃO
Sandy e Júnior vão gravar
seu último projeto, o CO e

OVO Acústico MTV, nos dias
5 e 6 de junho, em São
Paulo. A dupla terá Ivete .

Sangalo como convidada no

show. As demais

participações especiais
serão mantidas em sigilo. O

repertório irá reunir os

maiores sucessos dos
irmãos nos 17 anos de
carreira e contará com

sugestões dos fãs, que
podem ser dadas através do
seu site oficial.

Britney Spears teve urn

:�.chilique a bordo 'de um avt o,
.

na noite de sexta-feira, e p diu

para sair da aeronave qua do

estava prestes a decolar. AIcantora se irritou quando
'percebeu que não havia :

assentos de couro, Ela ,ent�o
ordenou que abrissem as I
portas para que ela pudesse
descer. O comandante ,Iatendeu à solicitação de

.

Britney e pediu desculpas aos

demais passageiros ao

anunciar que um deles
precisaria descer.

II SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é

preencher um quadrada 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.

.. HORÓSCOPO

��CHILIQUE

II DIVIRTA-SE Mande sua piada para o

extra@ocorreiodopovo.C m.br

Caipira Fedido I
Numa cidade pequena do ínterior, o forró estava comendo sOlto! i
A moça, bonitinha, gente humilde, se preparou toda para ir ao baile.

.. i
Chegando lá, um rapaz feio, desengonçado, que transpirava e suava demai� se

aproximou dela e a' convidou para dançar.. ' I
Ela, muito sem graça, por educação, acaba aceitando. Mas o rapaz suava I
tanto, mas tanto, que uma hora ela não agüentou e disse: 'I" Você sua, hein?
Nessá hora; o rapaz sorriu (sem dentes) apertou-a com torça e respondeu: i
- Também vô sê seu, minha princesa! I

, I
Caminho de bêbado I
Um bêbado está cambaleando na rua e pede uma informação para um, !
homem: I

-; Por favor... Quantos galos têm na minha cabeça? i
O homem dá uma olhada e diz: :

. I
- Três, por quê? I
- Nada não ... É que agora (hie) eu sei que s6 faltam 2 postes para eu ch'eg�r
emcasa!' :

!
,

I
,

.

J

Libra _23/9 a 22/10
Caso ande meio entediado, sem motivação (é
possível?), explore outras áreas de

. conhecimento e informação, abra novas frentes.
Para hoje, o canal é a comunicação e troca de
idéias com pessoas. Se você tem que ficar
fechado aí o dia inteiro, aproveite as

possibilidades da tecnologia: nas ondas da rede
mundial ou via telefonia, navegue pelo mundo.

Câncer 21/6 a 21/7
Mudar as coisas de lugar, por que não? Uma
velha ordem está cumprindo seu ctclo'e uma

nova ordem está pedindo espaço. Diferentes
perspectivas, ângulos, incidências de luz e

contrastes: contornos se destacam, cores se

realçam, insights abrem caminhos e seu ânimo
se exalta, Limites? Se você se impõe, também
pode dispor.

Áries 20/3 a 20/4
Procure sua turma, chame-os para se

engajarem na sua recentíssima idéia, não deixe
a coisa esfriar. Com certeza, você já desenhou
o Quadro todo, construiu na mente as realidades

possíveis de um admirável mundo novo, mas
você há de concordar que ainda tem muito
trabalho pela frente. Maluco, mas nem tanto,
ariano: peça reforços.

Touro 21/4 a 20/5
'Está na hora de abrir seus baús e aplicar
tesouros acumulados para ampliar seu campo
de atuação, Que sentido faz guardar tantos -
talentos e experiências? Ok, você já foi faraó
numa vida passada, mas de nada vai adiantar
levar tudo para uma pirâmide com vista para a

vida futura. Você tem espírito prático: pratique-o
então.

Leão 22/7 a 22/8
Por que esperar que venham na sua direção,
se você está louco para ir? Isso não vai fazê-lo

perder sua dignidade ou sua nobreza: quem é
rei de verdade nunca perde a majestade. Há
quem se sinta intimidado pOJ sua força, que
não sabe se pode e como tocar em sua aura ...

Abra seu ser amoroso, Ó, Leão, libere o

coração.

Escorpião 23/10 a21/11
o que fazer com tantos sentimentos? Vivê-los,
curti-los, brindá-los e deles embriagar-se, afinal
sâo fonte de inspiração para suas mais belas

criações. Você é um ser raro: tem todo esse

acervo de emoções e nem precisa de aditivos
para alcançar o mundo dos deuses. Não quer
colocá-los em exposição, não faça: mas não os

esconda de si.
.

Aquário 21/1 a 18/2
o que faz aí, tão quietinho, aquariano? Ah, i
percebeu um sentimento que desconhecia e
resolveu olhar com mais atenção ... Muito b�m,
os processos de mudança pessoal por que Nocê
anda passando estão surtindo efeito. Isso :

mesmo, vá mais fundo, conheça o seu sentir. A
velocidade da mente não dá conta das sutilezas
da emoção. :

Gêmeos 21/5 a 20/6
Voando alto? Nada como ter o espírito leve e

estar de bem com a vida ... Essas novas idéias

que estão brotando em sua cabeça, se ainda
não fezas primeiras manobras, comece logo.
Fortaleça a base de lançamento, monte mapas
de vôo e abra asás rumo ao céu. Quem for
alerta e esperto que garanta o lugar a seu lado

(na janelinha).

Virgem 23/8 a 22/9
Talvez pão seja bem esse o dia de aparecer, de
mostrar seus planos para angariar sócios,
fundos, etc. Hãn? Claro que você saberá fazer
uma bela apresentação, isso não se questiona.
Atente para a produção de bastidores, cuide de
detalhes operacionais e de suas bases pessoais,
avalie a dimensão e o propósito do seu

envolvimento, Como? É, só isso.

Sagitário 22/11 a 21/12
Muita gente nem imagina como um sagitariano
é sensível e delicado em sua essência ... Será
que você deixa? Não precisa ser poderoso,
sábio e genial o tempo todo, desbravando
campos em cima de seu cavalo. Lembra como

é bom quando a barulheira do mundo para, a
correria do coração se acalma e você encontra
o seu silêncio?

.

Peixes 19/2 a 19/3
Cof, cof! Cuidado para não se enrolar e se afogar
nessas tantas ondas que você faz. Se está
sentindo isso e aquilo, admita pará �i mesmo. Se
você' quer tudo entender, preserve a

transparência: pare de se debater, não revir� as

areias da ilusão, O complicado pode tornar-se
simples se o olhamos com receptividade e :

atenção, sem julgamentos.
'

Capricórnio'22/2, a 21/1
Interiores movimeritados? Nesse revolver,
conteúdos aparentemente esquecidos pode�
aflorar, requisitando espaço na consclêncía:
Enterrá-los outra vez?! Nada aconselhável, $e
eles estão se manifestando agora, fique'liga�o:
pode ser uma oportunídade imp'erdívél, serTj
chance de bis, para libertar-se do que dói e :que
trava. �
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FILA PARA SER PAI
II Como as notícias dão conta de

II que a modelo Viviane Araújo está

II
solteira e não é mais a sra Belo, as
coisas podem complicar para o

cantor. Vivi a n e anunciou

II recentemente numa revista que
pretendia ficar grávida ern no

I máximo seis meses. Como Belo
I poderá não estarmais por perto da

I gostosona, logo, logo
terá fila de

I marmanjos na porta da moça se

candidatando papai do rebento.

II, ��!!r��!�!ornô Gretchen
confessou' numa recente

.entrevista, para um importante
jornal de circulação nacional, que

III já
fez mais de 15 cirurgias plásticas

para melhorar seu visual e

pretende fazer outras, caso

necessário. Cá pra nós:
adiantou??? Olha, mesmo com

tantas operações ela está um

bagaço. A sorte dela é que em suas

II aparições na TV, tem os truques
de, luz e .nas revistas o poderoso

II Photoshop,
se não, Deus nos

acuda!!!I

:1111 AQUELAS QUE SÃO
I II ELAS

A', proposta é inovadora! As

II estilistas Aline Zen e Andréia
Goncalves (mais conhecida como

II Dek;) vão lancar urna colecão de
roupas femininas ,e acessórios,
chamada Aquelas que sâo elas

ill durante ,u� antenado coquetel em

II seu propno apartamento, no

I bairro Baependi, na quinta-feira,
I Detalhe: o tema do evento'será a

identidade da casa e a decoracão
estará de acordo com as 'roupà� (a
g'eladeira vai servír bijuterias, por
exemplo). O convite para o evento

também é inusitado: uma chave
I [I
II[ com endereço e a provocação:
, "procure aquelas que são elas",

Vão ter coquetéis diferentes e

II díscotecagem esperta para VIPs - e

1'111
olha que a lista de confirmados é

puro bom gosto,

ESGOTOU
As mulheres mais descoladas e

,antenadas de Jaraguá e região
estão todas em clima de
aquecimento total para amanhã a

noite participar da primeira Festa
do Champanhe, em Jaraguá, que
será realizado' no Kantan. O
encontro, que é só delas, terá um

elegante desfile de moda da loja
Discotheque. A festa que é uma

promoção da Revista Nossa, terá o
lucro dos ingressos destinado a

[' ,1,11 umaONG da cidade. Outra coisa,
os convites estão esgotados.

MERECIDAMENTE
O jaraguaense Werner Ricardo
Voigt, um dos fundadores do
Grupo WEG, recebe a Ordem do
Mérito Industrial da Federação
das Indústrias do Estado de Santa
Catarina (Fíesc). A condecoração
acontece na sede da entidade, em

III Florianópolis no dia 25 de maio,

f O presidente da' Confederação

III Nacional das Indústrias,
,
Armando de Queiroz Monteiro
Neto, estará presente juntamente

'II com outras lideranças setoriais e

I políticas,

'liIDADE NOVA

�I KÉ bem neNstadterça-feira quebmlinha'[ arina ar i, corta o o o e

II recebe merecido coro de parabéns
pela estréia de mais um

II
aniversário. Nossos melhores
cumprimentos,

ill L

O CORREIO DO POVO'

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

o casal Raulino e Valdirene Esbiteskoske, diretores da Ravelli, na posse do novo presidente do CDL, no
Baependi

o empresário Jürgen Joesting, o popular Igue, o diretor e ator de teatro Gilmar Moretti e Gerente da Malwee,
Francisco Tomazoni, nos camarotes da Arena

II TE CO�JTEI!
Ontem quem recebeu o carinho des amigos pela' estréia de mais um
aniversário foi a querida amiga Jandira Silveira. No domingo quem
festejou a idade nova foram Paulo David Da Silva, o Paulico e Adolar

, Wicheral, o popular Eta.,
**

Para esquentar o inverno, deixá-lo mais ameno, os amigos Serii e Rubens,"
da AABB, elaboraram para seus comensais e servirão, a partir de amanhã
das 19:30 às 22:30 horas, sempre nas quartas-feiras, um buffet
maravilhoso com vários tipos de sopas.
** I'

O meu abraço de hoje, cheio de energias positivas, vai para Larissa
Pedreli, do Ciretram. Além de bonita, sempre fern um sorriso amigo no
rosto.
**

O Lions Clube de Jaraçuà do Sul, promoverá no próximo Sábado (26), no
Parque Municipal de Eventos, a sua tradicional Feijoada. Os convites estão
sendo vendidos ao preço de dez reais. A renda será revertida em prol da
Casa de Apoio Pe. Aloísio Baing.
**

No sábado(26) ao meio dia, o PPS de Jaraguá se-reúne na Combat para
um almoço de confraternização.
**

Segundo consta o folclórico Isumiro Adão Maba, mais conhecido como
Miro Maba, teria entrada com um processo no Fórum de Jaraguá contra
este colunista. Línguas de veludo garantem que ele não gostou de algumas
colocações feitas por este colunista recentemente neste espaço. Vou
verificar e volto ao assunto.
**

Capitaneada pelo empresário Ismar Lombardi e com a cozinha sendo
pilotada pelo esmerado irmão Nei Lombardi, amanhã no futebol society
7a Divisão, tem roda de comida chinesa.

(47) 3310..4522

SESSÃO PIPOCA ADICADEHOJEÉ:

PODER ALÉM DAVIDA
(Drama)

Com o ator: Nick Nolt

FRASE DO DIA
,

• DICA DE TERÇA

Jogar sinuca no bar do
Oca e dar boas risadas

com os garçons Floriano e

Càrioca.

O sábio pode
mudar de opinião.

O ignorante, nunca"
(Immanuel Kant, pai do Iluminismd)

E hoje, quem completa 1 aninho é o Felipe Lang Zen, Ele receberá muitas
bitocas dos avós, dindos, dindas e principalmente dos pais Sérgio e Jô.
Mas o "moço" não é mesmo boa pinta? Ele merece!

� Sarr;,"
(47) 3370-6845

(47) 3371 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas, de costura, Assistência
Técnica, Peças e Acessórios
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