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Ministro garante pista PF desarticula
'.

.
CESAR JUNKES/OCP quadrilha em

- Florianópolis
A Policia Federal prende

ontem, em Florianópolis, 22
pessoas, entre empresários,
políticos e funcionários

públicos acusados de negoci
licenças ambientais -7

EXTENSÃO
.
_- .... ,

(Jaraguá do Sul

l/pleiteia campus
.nda UFSC

'

a

II Políticos, empresários e

â líderes comunitários

)� participam hoje de
audiência com o reitor da

universidade, Lúcio José
Botelho, em Florianópolis .

• 3

O ministro do ESP9rte, Orlando Silva,
lançou ontem ' ra .. ' o Sul a pedra,
fundamental aa a si ica de

.

atletismo. Ele aproveitou a oportunidade e

renovou o PrºQç�maSe�l@ndo Tempo,
trazendo R$ 1 milhão para as escollmas
do PECo

gz� .

ermtutos lenSUI!S e eróllcos
sac@sexshopjaragua.com.br
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Cobrar ...

ações
- If; . ..- __

.

oBfspera-se que com a posse

cbSÍL,\lci�no Coutinho na

ijt�idênda do�NDES, pres-
-

q�tf1d� pelo governador Luiz
I:\eJlI,ique-e pelo secretário da
�a���da, SérgioAlves, o,Ban
co Nacional de Desenvolvi
rru;�to Social abra as portas

���a Santa Catarina e retire

�Ín�str�ções que tem
_

para

�anciamentos :em parceria
'O'W a Agência de Fomento

i�(Janta Catarina, o Badesc.
o�uciano é e?,-integrante.
<b9r),gab,in,ete de Luiz lien
t39pe quando este foi minis

'I,9;de Ciêncià e Tecnologia.
-

�\ltinho p�omete que vai

eMjmular. a regionalização da
�,qlltica industrial- Segundo
ele, a dimensão regional do
4fp,envolvimento industrial

mve -contemplar também a

�e�fentralização dosempre
!PHime�tosde gra�de porte,

- Espera-se que agora com
o BNDES, retire as

restrições que tem para
financiamentos em
parceria com o Badesc"

em estreita cooperação com

os governos estaduais. Bom
sinal.

Emais. Disse ainda que os

espaços subdesenvolvidos do
Sul e do Sudeste devem rece

ber atenção diferenciada.
Para Coutinho, o desenvolvi
mehto precisa ser socialmente\

inclusivo, distribuído regio-
nalmente, gerador de em

pregos crescentes qualifica
dos, de oportunidades ernpre
sariais, renda e de canais de
ascensão para os pobres e para

opiniao@ocorreiodopovo,com,br

. os pequenos.
N a opinião do gover

nador, LucianoCoutinho leva
para o BNDES um forte
compromisso com a inova

ção. Certamente a política do
banco refletirá essa sua visão
de que, sem desenvolvi
mento científico e tecno

lógico, não haverá possíbílida
de de alavancar o desenvolvi
mento do País, reduzindo as

desigualdades regionais e

setoriais e combatendo a in

justiça e a exclusão social.
Com Luciano Coutinho -

- disse Luiz Henrique> certa

mente o BNDES aumentará
o favorecimento aos projetos
empresariais com forte con

teúdo de inovação e redução .

dos desequilíbrios econômicos
e sociais. Bem, a expectativa
é grande, mas agora as ações
precisam ser concretizadas.

1)::fJ '

Não'se joga mais irregularidades para debaixo do tapete, às escondidas. Não
há mais vestaleno..JudtciáriQ,"i; .

Antônià)le Pá�ua Ribeiro;:ç9mlge{lor�aciofl�lde JUSJiça, ao di�Gºrr�r sobre o fjm dajmpunidade
no Poder Judítj+árià�dõ1)aíS:� li,. - 1'�' $;. 4.'�l;� .:t��.
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A importância da preparação
aos sucessores nas orga�izações

Assunto sempre _
atual no

rifJndo c9rpdr�&t3i"PS proces
stide sucessãó;ha"s ôrgáriiza- -

�s e, a entrada d,� familiares
n"ó) quadro de acionistas ma-·

j�táribs ganhá importância
quando se percebe que o acir
ramento da competividade
muitas vezes surpreende
e81_presas até então consolida-
4i� I1a sU,a gestão. Consultores
especializados no assunto

l6�c�bem _

novos códigós de

éfiic� que privilegiam a trans

parência 'ê o respeito a valores
não só dó ambiente interno,
Mãs' especialmente rias rela
ções externas, seja com o qua
dro de colaboradores, com o

mercado e com- o meio ambi
�te.:Apreparação das novas

gesações de administradores,
pmtanto, é decisiva para que
!tma companhia se mantenha
�ª�d�vel e .com garantia de

alcançar maior crescimento
8a: sustentabilidade do negó
£�9' Com esse foto, a ACIJS
p�'flgramou para os dias 22 e

23 de maio o curso "Gover
nança Corporativa'',

-

condu
zido pelo especialista Fausto
Donini'Al�arez, graduado em

Administração de Empresas
com MBA em 'Recursos Hu
manos, dentre outras habili
tações.

Vale lembrar afirmação do
consultor em relação ao novo

perfil exigido por empresas na
busca de executivos, relacio
nando pesquisa realizada pela
Kesemberg, uma das empresas
mais respeitadas na gestão de
RH, cuja metodologia será

aplicada neste curso. Confer-
, me os dados, na década de 90,
100% das empresas ouvi-das
diziam que o foco no re

sultado era uma das compe
tências exigidas para seus

executivos, principalmente
por causa da abertura eco

nômica, que exigia maior ra

pidez nas negociações. A
partir do ano 2000, a maior

porcentagem ficou com a visão

estratégica, porque o mercado

.Paulo César Chiodini
Presidente daAcijs
Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul

amadureceu e a perpetuação
; e a_ visão de médio e longo
prazo passaram a sei impor
tantes, menciona o consultor.
Com os novos cenários do País,
as empresas estão se interna
cionalizando e se exige perfil
de longo prazo, valorizando
aspectos como a gestão de
pessoas. Como diz Alvarez, isso
mostra que não se trata mais
de simplesmente ter alguém
na presidência que aponta o

caminho, mas sim prestar mais
atenção ao desenvolvimento
das pessoas e em detalhes
como planos de sucessão, com
foco na flexibilidade inter

cultural, na qual saber atuar
em ambientes diversos faz a

diferença, completa o espe
cialista.

São imposições do mer

cado que exige atenção e a

preparação constante, uma

possibílidade que os empre
endedores da região tem à sua

disposição através dos pro
gramas de capacitação.

Diretor: FranciSco Alves

O CORREIO DO POV�

O CORREIO DO POVO
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• DOS BLOGS

Mii1ulcRUZ
- Bons e maus

ventos
Depois do processo de

privatização da segunda
metade década de 90, o Brasil
vive atualmente a segunda
importante onda de
investimento direto. O
investimento bruto estrangeiro
no país atingiu US$ 34,9

,

bilhões nos últimos 12 meses

acumulados em março último,
aproximando-se dos US$ 40
bilhões registrados em

meados de 99. Dado
importante é que, hoje, o
investimento cresce sem o

processo de venda de
estatais, mas puxado pelo
ambiente de estabilidade e

expectativas de mercado
atraente no país. O
economista Octavio de Barros,
ressalta que esse movimento
sinaliza uma aposta de risco
no país, que tende a tornar a
economia brasileira mais

competITiva em vários setores.
Ele destaca que todas as

estatísticas mostram que os

países que mais exportam são
aqueles que importam mUITo.

4J.a1dO@lOlhaSjl,com,br

• DO LEITOR

iOinjul DORIA
A guerra de
números
Não deu outra coisa: a

anunciada entrevista da
ministra Dilma Roussef para
apresentar um balanço dos
três primeiros meses de
execução do Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC), prevista para ontem,
ficou para outro dia. A razão
única do adiamento: não há o

que comemorar agora. A
liberação de recursos para os
projetos do PAC está atrasada.
A impressão é que há sérios
problemas de gerenciamento,
uma vez qúe, como admITiu o

secretário do Tesouro
Nacional, dinheiro há.
Segundo governistas, isto, na

realidade, é reflexo da demora
na formação do ministério e

das brigas por cargos no

segundo escalão, Está
sobrando também para o

-

Ibama. Eles garantem que a

situação está se

normalizando. A perdida
oposição comemora - arrumou

alguma coisa para ser

oposição.

4Jb1og,ellldlO,com,brlbl""'OIemerclo

Qual o futuro do emprego
na i·ndús_ria têxtU?.:...

_
....

A indústria têxtil em nossa

região - que além de Jaraguá
do Sul inclui Corupá, Guara
mirim, Schroeder e Massa
randuba - emprega cerca de
21 mil trabalhadores com car

teira assinada além de cerca

de 3,5 mil que trabalham de
forma informal, segundo'
estimativas do sindicato da
categoria. Isto significá que
um em cada 10 habitantes da
região produz artigos têxteis.

Reconhecida pela quali
dade de seus produtos, fruto
de equipamentos, tecnologias
e principalmente trabalha
dores e dirigentes qualificá
dos, a indústria têxtil de nossa

região, a exemplo de todo o

Brasil, vive um período de
muitas incertezas.

A dura vida
fácil
Randall Tobias é a cara do
govemo Bush. Durante mUITO
tempo, foi quem tocava as I

políticas para Aids; depois,
assumiu a responsabilidade,
no Departamento de Estado.
Em ambos os cargos, Tobias
dizia que preservatvos eram

_

inúteis para conter a

dssernnaçãc de AidS; que
prostittiição deveria. ser ilegal
por imoral. Se dem�iu no

início da semana. Ele é a

primeira vítima da madame
Deborah Jeane Palfrey, uma
senhora de 50 anos que
coordenava urna lista de 130
moças que prestavam
serviços de

acompanhamento, e ela jura
que nada mais para gentis
homens em posições
delicadas em Washington, a

capital. Sua lista de clientes,
forneceu-a para a ABC, canal
de tevê que deve levar uma
reportagem ao ar. hoje. É o

problema - etemo de governos,
que fazem o discurso

-

acirradamente moralista. -

4Jweblognomlnlmo.lg.com,br

• Lourival Karsten
Administrador

No primeiro trimestre diferença entre o que sai da
deste ano, a importação de China e o que entra oficial,
roupa pronta teve um cres- 'mente no Brasil.
cimento de 17,7% em relação Sem medidas oficiais con'
ao ano anterior.

Pressionada pelo câmbio e

pela forte competição dos paí
ses asiáticos, a indústria têxtil
e de confecção teve em ll1:ar
ço o seu pior saldo comercíal
corn queda.nasexportações e

forte aumento nas impor
tações o que leva à previsão
de um déficit de 900 milhões
de dólares para este ano, con

tra 61 milhões de déficit no
ano passado.

Estes números são ainda
piores na prática, pois existe
uma grande _

entrada de pro
dutos contrabandeados que
pode ser comprovada pela

sistentes e com chineses tra

balhando em turnos diários de
12 horas, por um salário de fa,
me, ficam cada vez menores

as alternativas da indústria
nacional manter a compe-
ríção. _

,
"

Unia fo�ma de combater
esta situação é você - como

consun{idor - rejeitar o pro'
duto importado e fazer ques'
tão de verificar a etiqueta e

comprar apenas produtos
"made, in Braail"; Esta é a

solução para garantir o em'

prego d� seu amigo, seu pa
rente e, quem-sabe, até o seU

próprio.

Os textos para esta coluna deverãoterno máximo 1.680 carac, Fonte TImes New Roman 12 e podem serenviados pore-mail
redação@ocorreiodopovo,com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados). �.
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POLI'TICA
redacao@ocorreiodopovo,com,br

ºª.PFSC para Jaraguá do Sul

. INTERIORIZAÇÁO: MUNICíPIO TRAVA DISPUTA COM JOINVILLE PARA CONSEGUIR EXTENSÃO PR trata da criação de II

Lideranças··reivindicam.campus
�
-;'.

...Comitiva tem hoje
audiência com o

reitor-da ,instituiç�o" r" -
.'

em FlorianópOlis" c,:; "; >'
-"

,./;;

CAROLINA TOMASELLI

JARAGUÁ DO SUL' --

o, secretário da Mesa

Díretora, Juraridir -Michels

(PV);' e'o:prafesseir Cláudio
Píotio'rnaritêrn hoje, a partir
daiiA horas, audiência com

o reitor da OFSC;-blcioJosé
Botelho, em Florianópolis.
Eles vão reivindicar a ins

talação de urn 'campus da

universidade' pàra Jaraguá do
Sul, que recebéu a confir

mação da abertura de um pólo
da instituição �-'partir de

agosto. Vereadores,prefeitos,
representantes de associações
comerciai� e outras.entidades
de roda.a região também
foram ,çonviqad��r� ttt�egHlf:
a "Comiss.ãó:)?:rÓ1UJiSG;}alllafi
guá".�i0':':- �!;' •.. :\�':.'� I

(';"('_ �,r: r-E:;!! ... I;
Eles-defendem a .instala

ção, 'riomunicípio, de urn.dos
três: campi previstos para' o
Estado, dentro da proposta do'
governo federal -de interio

rização das' universidades
federais. A'intenção é--ga
rantir a consolidação dos

quatro cursos já'garantidos -

o CORREIODO POVfJ

com o reitor no último dia 23,
políticos e empresários da
maior cidade do Estado en

tregaram um ofício com os

in,dtç.a:ti:\l'osi.que' a-creden
ciaJ:l�ªm\R_a,r,a �<e:Qiª,rJ}$l �x:t�JS1
sâodauníversidade; O doeu-
menta também foi enca
minhado aoministro da Edu

cação,' Fernando Haddad.
A comitiva jaraguaense

entregará ao reitor um ofício
com o pleito, de autoria de

Jurandir Michels, aprovado
pela Câmara na semana

passada. O documento tam-

Ação r :�' .�, .'

o prefeito de Massaran

duba, Dávio Leu (DEM), na
condição de cidadão comum,
�ngressou na Justiça para
tentar anular a. eleição da
diretoria da Rádio Comuni
tária Espaço Aberto. A ação
foi protocolada no dia 25 de
abril. Leu, sócio fundador da
rádio, com direito a voto,

.

alega irregularidades no pleito
'vencido por Horst Rech,
filiado ao- Pp, partido que faz

. oposição ao,governo.
(I,_

Disputa ...

, As ações judiciais eviden
'ciam o acirramento da dispu
aa política emMassaranduba
fe dão uma geral do que deve
-acontecer na eleição muni
'dpal do ano que vem. Com
'o prefeito sem poder concor
rer' as demais lideranças

-

políticas se assanham.

1\1<ils pelo visto, nãovão
"\- "

"'

poupar munição pata ó
enfrentamento eleitoral.

GUARAMIRIM

Integrantes do PR (Par
tido da República) realizaram
ontem uma reunião em Gua
ramirim para jratar da im

plantação da comissão provi
sória do partido,' hoje insti

. tuído namicrorregião �penas
em Jaraguá do Sul, 'Onde
comanda a Prefeitura. Foi o

segundo encontro das lide

ranças realizado esta semana

nomunicípio.
O coordenador regional

do PR, Leônidas Nora, pre
fere não apóntar datas, mas
afirma que "em breve" a nova

sigla, resultadoda fusão do PL
e Prona, estará constituída na

segundamaior cidade doVale
do Itapocu. "Quando a-pro
posta estivermadura e segura,
a comissão será eleita e, em

seguida, o diretório muni

cipal", disse.
Nora também prefere não

bérn foi encaminhado ao .
citar nomes dos que estão en

deputado federal Carlita cabeçando o trabalho de cria

Merss (PT) e a senadora Ideli ção do partido, mas' em "um

Salvatti (PT},' a quem o grande e eclético grupo".
vereador convida a participar
de'''l1ma: sessão' �'palra: escla- .

recer o assunto". Os dois par
lamentares também acom

panharam a discussão sobre

implantação do campus em

Joinville. Já o prefeitoMoacir
Bertoldi (PR) deve entregar
uma carta de intenções,
informando que o município
dispõe de um terreno para

construção do campus.

JurandirMichels apresentou oficie, aprovado na Câmara, pedindo ao reitor que "viabilize esforços"

Adrninistração, _
Física,

Química e Matemática - e a

abertura de novos .. "Por fun

cionar. na condição de

exq:;1!:�-�91;j9S' ç,li,r��?:pp.deql
existit');ap��@.s. '[��\?il!ªtj@i:
mente" ,tafirmàl1-Q 'Pr:ofes,S01
Cláudic Piotto, ern, report
tagem 'publicada pelo O
Correio no último dia 27.

Na audiência com o reitor,
a comitiva vai repetir o

procedimento adotado por

Joinville, que também pleiteia
o campus previsto para a

região Norte. Em audiência

Repeteco _: -. <
•

Dionei disse que a acu

sªção é mentirosa, "polítí;
queira".Afuriíou quê traba
Iha paragarantir a extensão
da universida�e emJ�taguâ
do Sul, num prJmeiro
momento, ê depois
implantação do campus.

IIQuernsaiucom esséboatQ
bem intencionado não é",
declarou.

Denúncia
Os serventes de pedreiro

Antônio Aparecido Olivei
ra e Eliandro Pereira procu
raram ontem o Sindicato dos
Trabalhadores da Cons

trução e do Mobiliário para
denunciar as "péssimas"
condições de vida nas obras
daArena Jaraguá, a cargo da
empreiteiraMilton Ferreira
Teixeira'.

"São lideranças, principal
mente jovens, e que nlão
querem o PR corno apê'ncli��
deste ou daquele partidb.;WfI
ser um partido que quet-ele��P
o próximo prefeito deGuaí:tI
mirim e vários veteadot�sH�
profetizou o coordenador. r O.:>

Em fevereiro; o àtITYP
secretário de Agrkultú'jl��
Sydnei Silvio Finardi, admlti�
a possibilidade de m�grarSdW
DEM (ex-PFL) para fundarrce
,PR, mas não' se 'pronurldôW
mais sobre o assunto. No
mesmo mês, o prefeito Mátr�
Sérgio Peixer;(DEM) receHPll
a visita do presidenteestadtlliP
do PR, deputado f�'deru
Nelso�Goetten de �ima, �ffi?
convidou o prefeito pitP9
ingressar no novo partido. .ele

O PR pa'ssou 'a' exis'tIP
oficialmente a partir do diá'P8
de abril, de acordo com!}!?
decisão do TSE (Tribu?là.l
Superior Eleitoral). De acom

.

com a Constituição, é livre a

cr.i�ção, a �nc_orpqt:a���a
fusao e a extmçao dos partioos

- políticos. (CT)

Nora: �PR não quer ser apêndice deste ou daquele partido"

Fome
Os trabalhadores disseram

que ficaram cinco dias sem

comida e tiveram que pedir
dinheiro emprestado. "A
empresa fornece alimen

tação apenas para quem está

trabalhando, acabou o

serviço, nem pagamento",
reclamou Oliveira, O sindi
cato apurou que a empresa

relegou vários direitos.

.

Visita
_, 'cO,', .r\ ,

o presidente Lula (PT) vem a Santa Catarina na terçaJeirjht
8, para participar da inauguração do Centro Qpera\iOnat�a
Administrativo da agência dos Correios, às 10 horas, e� S�
José.A tarde, inaugura aUsina Hidrelétrica de CamposNov�n
depois segue para Águas de Chapecó, onde visita as obras �4ei
Usina Foz do Chapecó, executada com recursos do PAC. -;up

CPI do Apagão
<'1131

I rill

A Câmara Federal instalou ontem a CPI do Apagão Aér�l
que tem como fato determinado o acidente com o avíãodá'

Gol, em setembro do ano passado. :jG:)'

O deputadoMarceloCastro (pMDB-PI) vai presidir a comisS\fQl
e Eduardo Cunha (PMDB-RJ) será o vice-presidente, )!�
relatoria ficará a cargo do petista Marco Maia (RS).· ,l:q
Na eleição, Castro venceu o deputado Vancl�r��i MadJ}Z
(PSDB-SP) por 16 votos a oito.

Incentivo

'lÔ?
, !, 'nb

SID

A organização não-governamental WWF (World Wildhíie

Fund) disse ontem que o Brasil está no caminho certo par�

redução de emissões de carbono e se adotar políticas' ver�
pode gerar poupança de US$ 15 bilhões em invesnimentoseta

energia e criar até oitomilhões de novos empregos nos próxirri6s
15 anos. ' JIB

"Investindo 0,1% do PIBmundial por ano, podemos salvat:>a

planeta da ameaça do aquecirriento global'.', o chefe ,(2fà
unidade de políticas energéticas daWWF,' StephanSingeeq

.�
I

Na eleição passada, reali
zada em março de 2005, o

grupo que venceu a atual '

disputa peladireção da rádio
também recorreu à Justiça na :

tentativa de anular eleição,
na época vencida por Rubens
Jensen, ligado ao prefeito
Dávio Leu.·

Jensen assumiu o cargo e

concluiu omandato, sem que
a Justiça se pronunciasse so

bre a ação. Assim, o objeto da
ação judicial se perdeu .

Alvos
Depois de acusarem a

senadora Ideli Salvatti e o

deputado Carlita Merss,
ambos do PT, de tentarem

levar para Joinville o campus
da Universidade Federal, as

baterias se voltam para o ex

; deputado Dionei dá Silva.
Dizem que quer levar o

campus para Rio do Sul,
próximo à. terra Natal de

.

Dionei, Pouso Redo�do.
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CRIANÇAS: JARAGUÁ DO SUL INICIA IMUNIZAÇÃO INFANTIL AMANHÃ NA PRAÇA ANGELO PIAZERA

Idosos só têm até hoje para
receber a vacina anti-gripal

CÉSAR JUNKES/OCPCampanha termina, mas
meta não é atingida em

algumas das cidades
do Vale do Itapocu

KELLY ERDMANN
REGIÃO

.

As pessoas commais de 60
de idade só têm até hoje para
participar da 9ª edição da

campanha de vacinação
contra a gripe. No Vale do

Itapocu a meta mínima de
75% do total de idosos,
instituída pelo Estado, ainda
não foi atingida na maioria
dos municípios.

Em J araguá do Sul,
conforme a supervisora de

imunização de Jaraguá do Sul,
Ana Kneipp, o último levan
tamento indicava que apenas
48%, ou seja, 1.380 vacinas
tinham sido utilizadas. Mas, .

Gisela Kopmann diz que não perde a vacina por nada. Mesmo com o joelho quebrado foi ao posto de saúde

como o dado corresponde so- rupá, cidade onde algo em sem esta preocupação é final da tarde de hoje. A
mente à primeira semana da torno dos 67% da população Schroeder. Isto porque 75% vacina é gratuita e está dis
campanha é provável um acima dos 60 anos não pre- dos idosos já foram vacinados ponível nos postos de saúde.
aumento significativo nestes cisam mais se preocupar com antes mesmo de o prazo ser INFANTIL - Assim como
números. Mesmo assim, a a gripe neste outono/inverno. encerrado. Conforme Gra- os idosos podem se livrardos
adesão talvez não chegue à Segundo Maria Gislene ziela Ertal, coordenadora do problemas ocasionados pela
expectativa inicial: 6.814 Stringari, técnica de enfer- Programa Saúde da Família, gripe, as crianças de seis
pessoas. magem de Massaranduba, o os números finais da imu- meses a quatro anos de idade

Já em Guaramirim falta mesmo ocorre no município. nização devem chegar perto também têm a mesma

pouco para alcançar o obje- Ela acredita que é possível dos 95% das 831 pessoas chance. Em Jaraguádo Sul
tivo traçado pela equipe da atingir ameta ou, pelo menos, pretendidas. elas começam a ser imu-
Saúde. Até ontem, às 9h, chegar próximo dela até o Para quem ainda não nizadas a partir de amanhã.
restavam ainda cerca de 150 final desta sexta-feira. recebeu a injeção contra o Nas outras cidades da região
idosos não imunizados. Quan- Ao contrário das restan- vírus Influenza vale lembrar é provável que não aconteça
tidade semelhante a de Co- tes, a única cidade da região que a campanha encerra no a campanha infantil.

O CORREIO DO POVO

'Música na Praça'
escolhe participantes
JARAGUÁ DO SUL

Músicos solos e bandas do
Vale do Itapocu podem apro
veitar o "Música na Praça"
para mostrar o trabalho que
desenvolvem na região. En
cerra no próximo dia 11,
sexta-feira, o prazo de ins

crições para quem quer fazer
parte do projeto ao longo
deste ano.

Cada edição do evento

terá a participação de duas
bandas e de um representante
da MPB (Música Popular
Brasileira). As apresentações
acontecem sempre no último
domingo de cada mês e nos

dias marcados pelo "Sábado
Legal", iniciativa da COL
(Câmara de Dirigentes Lo
jistas) na qual o comércio

jaraguaense atende aos

clientes até às 17h.
Os grupos e cantores

interessados precisam se

filiados à Asmuvi (Associação
de Músicos do Vale do Ita
poeu). Além disso, eles devem
preencher a documentação
disponibilizada pela presí.
dente da entidade, Bruni
Schwartz, e anexatfotocópias
de documentos, materiais já
produzidos e informações
adicionais. Vale lembrar que
o projeto é aberto a qualquer
estilo musical.
A seleção fica a cargo de

uma comissão formada por
três pessoas. Elas avaliam:
afinação, experiência, ritmo e

relevância do trabalho. A lista
dos escolhidos 'será divulgada
no dia 18, na capa do site
cultura. jaraguadosul.com.br.
Para aqueles que quiserem
mais informações, o telefone
de contato é 3371-9201 e o e

mail asmuvi@escolabicho
grilo.com.br. (KE)

Primeira edição do projeto reuniu duas mil pessoas

HOMENAGEM .

A direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Nilda. Salai, instalada no Bairro Tifa Martins, entregou na manhã de
ontem 55 certificados com o título de "Empresa Parceira". Entre as instituições que foram lembradas no evento esteve O
Correio do Povo. Conforme a responsável pela escola, Eliane da Silva, o objetivo é homenagear quem auxiliou de alguma forma

'(Ias atividades desenvolvidas na unidade, atualmente com mais de 800 alunos matriculados.

Caravana Culíuralvai
à Sociedade Aliança
JARAGUÁ DO SUL

Moradores do Bairro Rio
Cerro 1 e redondezas podem se

preparar para ter um sábado
divertido. É que acontece

amanhã a Caravana e a Tarde
Cultural, dois projetos que'têm
como objetivo valorizar a

tradição e oferecer entrete
nimento à população. O local
escolhido é a Sociedade
Aliança.. '

,

Entre as atividades previstas
estão apresentações artísticas,
com a presença de grupos da
Scar, e brincadeiras para as

crianças (piscina de bolas,
pintura facial, cama elástica e

outras). Além disso, grupos
folclóricos sobem ao palco e

mostram o trabalho desenvol
vido com o intuito de resgatar
a história cultural dos imi-

Evento acontece das 14h às 18h
,

grantes .alemães. Vale lembrar
que o acesso é gratuito e aberto
ao público em geral.

CARAVANA CULTURAL-
Conforme a coordenadora de
eventos da FundaçãoCultural,
Maria do Carmo de Souza, o
projeto itinerante também está
inserido no "Prefeitura nos

Bairros", que ocorre mensal
mente em localidades diferen
tes de Jaraguá do Sul. (KE)

DIVULGAÇAO
'

�
1

�
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GOCIAÇÃO: SINSEP PRETENDE REALIZAR NOVA ASSEMBLÉIA NA PRÓXIMA SEMANA

refeitura diz que 'não há mais negociação
OJ

____ � ....._""DIVUlGAÇAD-"'�·

rvidores rejeitam
oposta e querem

� % de aumento. e mais
I $ 1 no vale-refeição

1 '\IANE ZANGHELINI

s,\RAGUÁ DO SUL

s O secretário da Fazenda,
a exandre Alves, disse que a
,

·efeitura não tem condições
ra dar aumento de 5% e

, ais R$ 1 no vale-alimen
,

ção (de R$ 6,50 para R$
O), como foi reivindicado

los funcionários públicos.
'm audiência na tarde de

uarta-feira, a Prefeitura

,opôs ao Sinsep (Sindicato
t

s Servidores Públicos

[unícipais) reajuste de 3,3%
mais R$ 0,50 no valor diário

D vale-alimentação. À
oite, os servidores decidi-

�m, em assembléia, rejeitar
proposta e manter a rei

ndicação da categoria.
"N ão podemos oferecer

ais, a não ser que a Prefei-

tura deixe de asfaltar ruas, de
fazer a manutenção das cre

ches, de pagar os fornece
dores e de repassar' dinheiro

para os hospitais", disse o

secretário, informando que o

. reajuste começa a vigorar a

partir deste mês e que "não
. haverá mais negociação com

os servidores". Segundo Al

ves, o reajuste de 3,3% baseia
se no INPC (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor) e

IPCA (Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Am

plo), usadàs para acompa
nhar a inflação.

Para pressionar o prefeito
Moacir Bertoldi a continuar

o processo de negociação, o

sindicato pretende realizar
nova assembléia na próxima
quinta-feira, 10, no pátio da

prefeitura. A presidente do

Sinsep, Idinei Petry, disse que
o Dieese (Departamento
Intersindical de Estatísticas e

Estudos Sócio-Econômicos)
fez levantamento da arreca

dação da Prefeitura e consta-

tau que há possibilidade de
atender a reivindicação
salarial da categoria.

"Além disso, as tarifas de

água, ônibus e IPTU tiveram,
no ano passado, aumentos
muito superiores à nossa

proposta salarial", comentou .

Também acrescentou que "o

município tem um dos mais

altos custos de vida do Estado
e do Brasil e a Prefeitura é

uma das maiores arrecada

doras de impostos em Santa

Catarina".
Em 2006 os servidores

receberam 7%. de aumento

mais R$ 1 no vale-alimen

tação, que passou de R$ 5,50
para R$ 6,50. Mês passado, os
sindicalizados ficaram insa

tisfeitos com o resultado de
assembléia com secretários

para discutir aumento

salarial. Segundo Idinei, os

servidores foram informados

que a Prefeitura não tinha

intenção de reajustar os

salários e nem o auxílio

alimentação.
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rojeto alerta parasegurança notrênsito
CHROEDER

Cerca de 640 alunos de 2ª
érie ao Ensino Médio da

. scola Elisa Cláudio de
i guiar participaram ontem

o projeto "Edutran", que
sea conscientizar sobre a

legurança no trânsito. Os
studantes participaram de

pgos que testavam conhe
imentos sobre trânsito,

.

presentaram peças de teatro

i'
paródias relacionadas ao

ema e foram examinados por
ftalmologistas.

.

O evento foi aberto com

asseio ciclístico, que contou
torn a participação de
proximadamente 100 estu

antes, percorreu cerca de
100 metros, entre a es'cola e

m parque aquático pró
imo. A comunidade pôde
�preeiar a exposição de jogos
feitos de sucata e se informar

CÉSAR JUNKES/OCP

Bruna foi ao passeio ciclístico

sobre legislação de trânsito)
primeiros-socorros, direção
defensiva e outros assuntos

relacionados ao tema.

O tema "trânsito" foi
escolhido após. um levan
tamento com .professores e

alunos, e continuará a ser

trabalhado durante o ano em

todas as disciplinas. Desde O

mês passado, a escola realiza
palestras e atividades sobre

segurança no trânsito junto
aos alunos.
A estudante da 4ª série

Bruna Chrischanski, 9 anos,

enfeitou a bicicleta especial
mente para participar do

passeio ciclístico. Já o aluno

da 8ª série Alessandro

Schmidt, 13, ficou feliz com

a oportunidade de expor seus
desenhos sobre trânsito e

apresentar os "dotes
artísticos" aos colegas e à

comunidade.
EXEMPLO - Todos os anos,

a Elisa Cláudio de Aguiar
realiza projetos educacionais
em diferentes áreas. A escola

foi premiada pela Gerência

Estadual de Educação em

2005, pelo Proeco (Projeto
Ecológico) , 'e no ano passado
pelo projeto "Mujocaca", que
trabalhou a educação fiscal

por meio de música, jogos e

criações de sucata. (DZ)

AFOGAMENTO

Bombeiros de Guaramirim

encontraram, na manhã de
ontem, o corpo de Marcos
Antonio Antonelli Filho, 25
anos, boiando no Rio
Itapocu, que foi e

Encaminhado ao IML de
Jaraguá do Sul. Os legistas
concluíra que a morte se

deu por afogamento, há
aprOXimadamente três dias.
Antonelli é natural de

)Balneário Camboriú.

\
Em assembléia na quarta-feira, servidores rejeitaram aumento de 3,3% mais R$ 0,50 no vale-alimentação

Aberto '8° Jogos da Terceira Ida"de'
PIERO RAGAZZI/OCP

JARAGUÁ DO SUL

Aconteceu ontem à tarde
a abertura da 8ª edição dos

"Jogos Integrativos da Ter
ceira Idade", no Parque
Municipal de Eventos. O

evento, que contou com a
.

participação de aproximada
mente 500 pessoas, teve

apresentação de dança, ho
menagem aos ex-atletas
Norberto Gaulke e Alberto
Taranto e a entrada da tocha

olímpica com o atirador
Samuel Lopes, que partici
pará dos jogos pan-arneri
canos. Em seguida, os idosos
se divertiram no baile ani

mado por Léo do Acordeon e

Ingo Rech.
Os Jogos daTerceira Idade

começam na próxima quinta
feira, 10, e acontecerão todas
as terças e quintas-feiras, das
8 às llh30 e das 13 às 17
horas. Os idosos podem par

ticipar de dez modalidades

Nair aproveitou para jogar bocha

esportivas: canastra, dominó,
truco, tiro, atletismo, vôlei
adaptado, general, doppel
kopf, bocha - que acontecem

no Centro de Convivência da
Terceira Idade - e bolão, que
será realizado na Arweg. A
competição se estende até 12

de julho.
A aposentada Nair dos

Santos, 76, aproveitou a tarde
de ontem para jogar bocha. O
também aposentado Amo

rroo

Marquardt, 69 anos, que' ,UB
preferiu curtir o baile, vai=
participar dasmodalidades de

)')8

canastra, bolão, tiro, !X:3

doppelkopf e bocha. ;(,;jl]

HID.ROGINÁSTICA - O
Centro de Convivência da I(,C{

Terceira Idade também está

com inscrições abertas para o
I ,

projeto de hidroginástica para" :
idosos e outras atividades. As .)b!

bü
aulas acontecem nas quartas-

feiras, das 8 às 9 horas, na
Sociedade DesportivaAcaraí.....-�
Depois de julho, as aulas J
acontecerão nas terças e

;'

quintas-feiras, no mesmo Shorário.
"

Os idosos também podem
participar de oficinas de;��L
marcenaria, cozinha expe
rimental, artes e. contação de
histórias, além de aulas de ]�)

alemão e palestras sabre 't'{
saúde. O cronograma pode ser,

'

;)

'obtido pelo telefone 3370- :'�

7562, das 7h30 às 11h30 e das n
13h30 às 17 horas. (DZ) ,J

'J'lJ

Guaramirim sedia Exposição de. ürquídeas-
A Exposição Sul-brasileira

de Orquídeas, Bromélias e

Plantas Ornamentais acon

tece de 10 a 13 de maio, no

Parque Municipal de Expo
sições Perfeito Manoel de

. Aguiar. O evento reunirá

expositores de Santa Catarina
e do Paraná, que prometem

expor mais de mil espécies de
orquídeas e plantas orna-

mentais. A abertura oficial
está prevista para as 19h30 do
dia 10, com entrada franca.
o, visitantes poderão·

comprar mudas a partir de R$
5,00, Paralelamente, acon
tece a Feira de Arte e Arte

sanato, e também a presença
da colônia italiana, que
oferecerá gastronomia típica
e apresentações culturais.
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'"Contra Sul-Brasileiro

O CORREIO.COM

ALBINO FLORES '

'< A 2ª Exposição Sul-Brasileira de Orquídeas, Bromélias e

lantas Ornamentais acontece em Guaramirim nos dias
O a 1J'de maio. O evento será no Parque Municipal de
xposições Perfeito Manoel de Aguiar. A abertura oficial

,

a exposição está marcada para as 19h30 do dia 10. A
,

isitação aberta ao público, com entrada franca, dias 11 e

2, das 9 às 22 horas e no dia 13 das 9 às 19 horas. Mais
emil plantas oriundas dos três estados do sul estarão em

,

xposição. A feira também vai comercializa-las. Amostra

retende env.olver toda a comunidade e, conforme o

,

refeito Mário Sérgio Peixer, a cidade, tem a intenção de
'

, ediar o evento anualmente. No ano passado a exposição

te�õ;,��;l�;tántes. .

".

I concurso: 863' -

115 - 25 � 26 - 38 - 42 - 49

i Segundo
Sorteio

� 20 - 25 - 28 - 38 - 45 - 49

I

2° - 34.289- 12.000,00
30 - 03.656- 8.000,00
4° - 42.424- 6.000,00
50 - 14.168- 4.000,00

; concurso: 719

,

I�
25 - 27 - 28 - 34 - 36
41 - 45 - 47 - 51 - 58

162
- �4 - 85 - 91 - 95

concurso: 863

i,..--------------,--,
to! Nota de Agradecimentos e Convite para Culto

I A Família enlutada de

I
Alfredo Blanck

,

,

Falecido às 1 :30h do dia 28 de abril de 2007, com a idade de 80 anos,
� 1 mês e 28 dias, \

�
'�

Ainda consternada, vem por este intermédio agradecer a todos os

parentes, vizinhos, amigos e conhecidos que acompanharam o falecido
até a sua últirnarnorada, aos que enviaram flores, coroas e de uma forma
ou outra enviaram mensagens de condolências e em especial ao Dr.
Marcos Muller, e ao Dr. Afonso Carlos Quental de Moura e ao Pastor
Danie'l Andréas Port pelas palavras de conforto proferidas por ocasião de
seu sepultamento, bem como aos médicos, enfermeiros e enfermeiras
do Hospital e Maternidade São José, de Jaraguá do Sul.

t
,,'

, Convida ainda, para o Culto em sua memória que será celebrado às
09:00h, do dia üô.ce maio de 2007 (domingo), na Igreja Evangélica
Luterana "Apostola Pedro", no Centro - Jaraguá do Sul.

I O Restaurante Gredal (antiga Rec. Dalmar), estará

I servindo um delicioso almoço com sobremesa para o

'R Dia das Mães.

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

L},9,9�. '

redacao@ocorreiodopovo,com,or

Plenária
A reunião plenária da Acijs

(Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul) e da Apevi
(Associação ,de Micro e

Pequenas Empresas do Vale do
Itapocu) da próxima segunda
feira, 7, terá como local a

Arena Jaraguá. Informações
pelo telefone (47) 3275-7000.

Voluntários
O CW (Centro de Valo

rização daVida) está precisan
do de voluntários. O horário
de atendimento é das 11 às 13
horas pelo telefone 3275 -1144.
Para os que solicitam o serviço
o atendimento é feito em todos
os dias do ano. A entidade
fica na Rua Antônio Cunha,
160,Sala 09 , no piso superior
da rodoviária de Jaraguá do
Sul.

,Energia
A rede de Supermercados

Breithaupt adquiriu cinco

grupos de geradores de ener

gia da Maquigeral, equipados
com alternadores Weg. A
aquisição totalizou um inves

timento de R$ 500 mil. As

possíveis interrupções de

energia não ir as operações
dos supermercados, evitando
'eventuais transtornos aos

clientes.

Curso gratuito
A empresa Estofados Jardim em parceria com o Senai está

promovendo curso gratuito de costura industrial para estofados.
O treinamento será do dia 21 de maio a 27 de julho, com
carga horáriade 200 horas, das 14 às ISh, de segunda a sexta

feira. Os participantes devem ter mais de 1'6 anos e serão

selecionados por meio de um teste prático e de entrevista

prévia. As inscrições acontecem até o dia 15 de maio e podem
ser feitas no Senai de Jaraguá do Sul (Rua Isidoro Pedri, 263,
bairro RioMolha). Informação pelo telefone 3372-9500.

Mérito Industrial

A Fiesc (Federação das

Indústrias) vai conceder no
dia 25 de maio a Ordem do
Mérito Industrial de Santa
Catarina, para um dos
fundadores daWEG,Werner
Ricardo Voigt (foto) . O

empresário vai ser lembra:do
não somente por seu papel na
formação de uma multi
nacional brasileira, mas pelo
exercício do desenvol
vimento tecnológico da

empresa e do setor.

DIVULGAÇÃO

Intercâmbio acadêmico
A Sociesc (Sociedade Educacional de Santa Catarina) está

oferecendo aos alunos de graduação a oportunidade de estudar
na Universidade de Nottingham, da Inglaterra. Entre :os'pré�
requisitos estão: conclusão do primeiro ano de graduação,
média de rendimento semestral igualou superior a 7.5 e

proficiência na língua inglesa. O primeiro semestre vai de 24
de setembro de 2007 a 25 de janeiro de 2008 e o segundo, de
28 de janeiro a 13 de junho de 2008. Os interessados devem

preencher formulário de inscrição disponível na página da
internet da Sociesc (www.sociesc.org.br) .

I'

Aniversário
"

No dia 8, a empresa

Carroçarias Argi completa,
35 anos. A festa de come

moração será no Parque
Municipal de Eventos em

Jaraguá do Sul. O evento

inicia às 10 horas com a

realização de um almoço
festivo.

AUTOMÓV£I$
Novos - Usados

COMPRA' VENDE' TROCA' FINANCIA

(47) 3276-0305
R. Waltet Marquardt, 2829 • Barra do Rio Molha

FARMÁCIA FAMíLIA

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

,-o -" �

,;;0
.

Furtó .:
�

'Na quarta-Mira, 2, ppr Va j
das 1 Oh46, na Avent�a
Mal. Deodoro da Forlsecô
em Jaraguá do Sul, uma
moto foi furtada na frent�
de uma loja de calça�os,
mota Honda CBX 200-
Strada, de cor azuUino �

,

modelo 97, placa AHJ-
4087, de Jaraguá dQ8ul)
até agora não foi �

localizada. Xi

Carteira falsa
Na quinta-feira, 3, por va s
das 2h a polícia foi

'�

acionada na Rua Màx
Whilhelm, em JaragiÔáda
Sul. No local, o condutc.
de uma moto, com placa
de Balneário Piçarras,
estava com unia CNM
(Carteira de Habilitação
Nacional) falsificadà. L.A 1
46 anos, foi então d,etida
conduzido juntamente CDITI 'fi

,

a motocicleta até a

Delegacia de Policia,
.

:";

,,;.J!

Apreensão _

Um homem foi pres!) na
noite desta quarta-feira
com 51,8 quilos de,
maconha. Ele dirigiª,um
Fiat Tipo de placas ,�i
LWZ2745 de Irati, n:6
Paraná, e foi abordado pel
PRF na BR-1 01 em;>
.Plrabelraba, reqião de
Joinville, poryolta,,(jas 21� ,

A droga estava divi9ida e r

50 tabletes escondidos no I

porta-malas do car�?

OBITUÁRIO II
Até n fechamentó des!

edição, nenhum .dbito
foi registrado pelas
funerárias da região

,

'

"

-o

c,

II1II INDICADORES ECÓNÔMI�

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

,DÓLAR (EUA)' COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,026 ii,027
PARALELO 2,08 2,18
TURISMO 1,947

0,6299%
."�
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,
, ,.c'

"

VEíCULO Por
OPCIOt.AIS A"O COR

tas EtnR 30mÁS 60 X 48 x

VOLKSWAGEN
GOL 1.0 16V 4 AG LTDT 04104· VEF\MELHA Rt 2,000.00 Rt 2.000.00 R$ 441,37
GOL 1 .0 16V PLUS 4 AC DHLT DT 03/1)4 BRANC.A. Rt 2.000.00 Rt 2.000.00 R$ 537,13
GOL 1.016V 4 LT DT HIGHNft.Y 031D3 GNZ,'!\' Rt 2.000.00 Rt 2.000.00 R$ 479,17
GOL 1.016V 4 ,A.GDT TRIO $9/1)0 VERMELHO Rt 2000,00 Rt 2.000,(10 R$ 340,70
GOL 1.0 16V 2 BASICO 9889 BRANCA R$ 2.000,00 Rt 2.000.00 R$ 353�37
GOl SPECIAL, 2 B.tl,sICO 0211)3 BRANC.A, Rt 2,000.00 Rt 2.ÓOO,OO R$ 320,41
GOLF GTI 180 cv , 4 COMPI-ETO O:;ÚLJ3 PRATA R$ 7.000,00 Rt ' 7.000.00 R$ 791,65
GOLF 1.6 4 ACDHTRIO 04104 CINZ,A. 1'1$ 7,000.00 R$ 7.000,00 R$ 630,37
GOLF1.6 4 GNV + COMPLETO 03íD3 CINZA Rt 7.000,00 Rt 7.000,00 R$ 504,37
FOX 1.6 PLl)S 2 DH LT DT 04105 PRETO R$ 2.000.00 Rt 2,000.00 R$ 579,97
FOX1.6PLUS ·2 ACDH 04J04 BRANCA Rt 2.000,00 Rt 2.000.00 R$ 567,37
KOMBI FURGAO 2 BASICA 04íD5 BRft.NC.Il, R$ 2.000,00 Rt 2.000,00 R$ 479,17

.

R$ 491,77KOMBISTD 2 BASICA 05J05 ,BRANCA R$ 2.000.00 R$ 2.000.00

,OMBISTD 2 BASICA 04J05 BRANCA R$ 2.000.00 R$ 2.000,00 R$ 542,17
)ARATI1 .6 CITY TOTAL FLEX 4 COMRLETA 06J07 PRATA Rt 7.000,00 Rt 7,000,00 R$ 590,05
)ARATI1 .6 CITY TOTAL FLEX 4 COMPLETA 05J05 BRANCA R$ 7.000,00 R$ 7.000.00 R$ 471,61
�ARATI1.0 16V 4 BASICQ 9989 VERMELHA R$ 2.000,00 R$ . 2,000,00 R$ 381,39
PARATI1 .0 16V . 2 AC OH TRIO RLL 97198 CINZA Rt 2.000.00 Rt 2.000,00 R$ 409,10
SAVEIR01.6 2 , 03J03 BRANC,A. R$ 2.000.00 At 2.000.00 R$ 485,79
POLO SEDAN 1 .6 4 COMPLETO OBJ06 PRETA Rt 7.ÚOO,OCi Rt 7.000,00 R$ 615;25
FORD

e
COURIER 1.6 L 2 01J01 BRANCO I R$ ,

2,000,00 R$ . 2oilO.OO Rffi . 385,23
FIESTA 1 .0 SEDAN 4 AGOT 04J05 PRATA I R$ 2.000.00 Rt 2.000,00 R$ 574,93
FIAT
STILO 2.4 ABARTH �LETO 0311)3 BRANCA R$ 7000.00 Rt 7.QOO,OO R$ 768,97
SIENA'FIRE E TE DT PELIC 04AJ5 BRANCA R$ "2.000.00 R$ 2.000,00 R$ 542,17
SIENA ELX .4 AGDTVE TE 041D5 BRANCA R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 554,77
PAllO FIRE 4 GtlV DT LT , 03AJ4 AZUL , R$ 2.000.00 R$ 2.000,00 R$ 416,17
PALIO EL 1.5 2 LTDT 97m "';ERDE

.. f'l_t .. _"?"�Q�,ºº J�!., ..... ,2:Qº-º,-º-º . .BJ, ..... ªA4.A.4...

GM'-
.. · ...... _'--'---'---·,_ , ......... - '-_ .........__ .. _ .. ""' .. _"" .... _ ... �_ .. "

CORSA HATCH MAXX 1.6 4 COMPLETO 04J05
, BRANCA R$ 2.000.00 R$ 2.000.00 R$ 665,65

CORSA 1 .6 GLSWagon 4 COMPLETO 99JOO PR,A.TA R$ 2.000.00 R$ 2.000.00 R$ 419,27
CORSAVVIND 2 DIlT

, ,-o �
9888 BRANCA R$ 2.000.00 R$ 2.000,00 I R$ 26'1,30

VECT,RAGL.· .. . '

4 AC DH TRIÇi RLlo" . OO�1 \�ERPE R$ 5,000,00 P.$ 5.000.00 R$ 440,23
..

.. ..-� _, ..

REtlAUlT .,

CLIO RL1.0 4 ,A.GDT DOIDO BR.A.NCA I Rt 2.000.00 R$ 2.0QO,OO R$ 361,66
..

OUTROS

PAJE�O SP.4X4 SE 4 COMPLETA .. AUT 02,01)3 IPRETA t A$ �

15.000,00 �j 15.ooo,o�ill_l.)98J3Zl ,_

GOL POWER 1.6 4P TOTAL FLEX
C/OPCIONAIS, 04/04, PRATA

A VISTA R$ 23.990,

CORSA HATCH MAXI 1.8 4P
COMPLETO, 04/05', BRANCp
A VISTA R$ 28.990,

SIENA FIRE
C/OPCIONAIS, 04/05, BRANCO

A VISTA R$ 24�990,

PARATI 1.0 4P
.

C/OPCIONAIS,99/9'9,VERMELHA
A VISTA R$ 15:990,

CLIO RL 1�0· 4P
C/OPCIONAIS, 06/00, BRANCO

A VISTA R$ 16.490,

KOMBISTD2P
BÁSICA, 04/05, BRANCA
AVISTA R$ 23.990,

.

REITON RI 320 3.2 • SSANGYONG 2P
C/OPCIONAIS, 02/02, BRANCA

A VISTA R$ 85.000,

FIESTA SEDAN 1.0 4P
C/OPCIONAIS, 04/05, PRATA
A VISTA R$ 25.990,

Antes de (omprar, (ompare.
. Aberto de Segundo o Sexto-feira dos 8:30hs às 19:00hs. Jaraguá do Sul- Rua Bernardo Dornbusch, 800·

3274.6000
.
CQraguá

Sua Concessionária do Coração

·Financiamen.tos de Usados e Semi-novos em cté 60 vezes. "Fincncicmentos sujeitos a oprovaçõo cadastral.
·TAC de R$ 550,00 não incluso. "lrnoqens de cunho meramente llustrotlvos. "Ofertes vólldcs até 04/05/2007.

, !

,

"ã5
!2
IX!

I

,
•

J
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No total, cerca de R$ 2,5
milhões foram repassados
para Jaraguá do Sul.

Silva destacou que a

cidade hoje é referência
nacional no trabalho do
esporte de base. "Vejo três
coisas' que diferenciam
Jaraguá do Sul dos .outros
municípios -t- a continui
dade, o trabalho pedagógico
e a 'ajuda de acadêmicos de
educação física". Para ele,
um espaço como o centro

esportivo vem ajudar no

desenvolvimento do esporte.
"Todo cidadão tem direito ao

esporte. Está na constituição.
.

O poder público tem o

direito de proporcionar isso
,

para a sociedade".
A pista sintética é a

primeira parte da obra, que
contará também com quatro

Caratê laraquaense
conquista 28 medalhas

vidual), Cleber Maurício
(bronze kata equipe e ouro

kumitê equipe), Eriovaldo
"Batista (ouro kata Individual,
prata kata equipe e bronze
kumitê individual), Gui
lherme Murara (prata kata
equipe e bronze kumitê equi
pe), Jefferson Parizotto (prata
kata equipe, prata kata
individual e bronze kumitê
equipe) e Walério Buttner
(bronze kata equipe e bronze
kumitê individual).

Pela Formigari/FME, os

medalhistas foram Anderson
Arantes (ouro kumitê indi
vidual e prata kumitê equi
pe), Ronaldo de Lima Amé
rico (prata no kumitê indi
vidual e bronze kumitê equi
pe), Jean Sérgio (bronze ku
mitê equipe), Ricardo Pereira
(bronze kumitê equipe) e

Peter do Carmo (bronze
kumitê equipe).

DIVULGAÇÃO

LANÇAMENTO: ORLANDO SILVA DESTACA JARAGUÁ DO SUL COMO REFERÊNCIA NO ESPORTE DE BASE

Ministro do Esporte lança a pedra fundamentalII

Na oportunidade,
foi renovado o

convênio do
Segundo Tempo
JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

O Ministro do Esporte,
Orlando Silva, participou
ontem da cerimônia de
lançamento da pedra fun
damental doCentro Esportivo
Municipal. O evento acon

teceu no final da manhã, no
Bairro Tifa Martins. A obra
começa com a construção da
pista de atletismo, que tem

material doado do Governo
Federal. N a oportunidade
também, foi assinado a re

novação do convênio do
Programa Segundo Tempo.

JARAGUÁ DO SUL

Duas. academias de Jara
guá do Sul participaram do
Zonal Sul e Sudeste de
Caratê, que aconteceu no

fim-de-semana em Guarujá
(SP). As duas levaram atletas
que representaram Santa
Catarina na competição. A
Academia Yamabushi/FME
conquistou 21 medalhas e a

Formigari/FME trouxe sete.

A primeira teve os

seguintes,medalhistas: Ca
roline Kosloski (bronze ku
mitê individual e ouro equi
pe), Dione Berndt (bronze
kumitê individual e bronze
kumítê equipe), Patrícia
Gambetta (prata kumitê in
dividual e bronze kumitê
equipe), André Luiz Corrêa
(bronze' kata equipe e ouro

kumitê equipe), Bruno
Waccholz (ouro kumitê indi-

Atletas de Jaraguá do Sul representaram Santa Catarina

quadras para treinamento das
equipes de base de Jaraguá dó
Sul quando finalizado. O piso
é feito com a rebarba de pneus,
o material é aprovado pela
Confederação Brasileira de
Atletismo. Com a doação, o

município economizou cerca

de R$ 1,5 milhão na

construção da pista. J á o valor
,

do Segundo Tempo, que em

Jaraguá do Sul funciona em

parceria com o Programa
Esporte e Cidadania, foi de R$
1 milhão.

"O material (da pista) foi
testado durante um ano. Esta
é a terceira ou quarta pista
que entregamos. Temos um

piso durável e feito com

produtos que poderiam virar
lixo", argumentou ainda o

ministro, que visitou também
,

a Arena Jaraguá.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-

[ O ÇORRBlODO POVO

OPERAÇÃO MOEDAVERDE
PRENDE ACUSADOS DE
NEGOCIAR LICENÇAS
AMBIENTAIS NA CAPITAL

DIVULGAÇ�}

SENADO DEBATE EM
AUDIÊNCIA PÚBLICA
REFOR'MA SINDICAL

NSTABILIDADE ECONÔMICA: A TAXA DE RISCO-PAís CAI 1,33%, PARA 148 PONTOS,

Dólar. retorna para menor valor desde. 2001
"'"

taxa de câmbio
oscilou entre a cotação
máxima de R$ 2,033 e

a mínima de R$ 2,019

de 0,73%, apesar das inter- ,

venções repetidas do BC

(Banco Central) nomercado
de câmbio. Trata-se do declí
nio mais acentuado da taxa

de câmbio desde 29 .de
novembro de 2006 e recoloca
o preço damoeda americano
em seus menores níveis desde
200l. A'taxa de risco-país cai
1,33%, para 148 pontos.

O BC realizou um leilão de

"swap cambial reverso", que
tem o efeito de uma compra
de dólares no mercado futuro
e tende a pressionar as taxas
de câmbio. A autoridade

monetária voltou a comprar,
com seu habitual leilão de

compra de dólares no mer

cado à vista. A taxa de câmbio
oscilou entre a cotação má-

.

xima de R$ 2,033 e a mínima

de R$ 2,019.
A autoridade monetária

procurou aumentar a ímpre
visibilidade de suas inter

venções no mercado, de for
ma a criar apreensão entre os

participantes. Primeiro deixou
de avisar com um dia de
antecedência a realização dos
leilões de "swap reverso" e

O dólar comercial foi co

tado a R$ 2,021 na última

e!� quarta-feira, em forte queda

ontem, avisou que deixaria de

ligar para os "dealers" (bancos
habilitados a operar com o

BC) para notificar sobre a

realização dessas operações.
Segundo corretores, a nova

estratégia teve o efeito limi-
I

tado de sustentar a taxa de
'

câmbio em torno dos R$ 2,04
por alguns dias.

No leilão de contratos de

"swap cambial reverso", as

instituições financeiras que

compram esses contratos

recebem uma taxa de juros.
O Banco Central, que vende
os papéis, ganha a variação

cambial do período de
validade dos contratos.

SWAP CAMBIAL REVER
SO - Esses títulos são cha-

'

mados de "reversos" porque o

mais comum é o Banco

Central receber uma taxa de

juros e pagar a variação do
câmbio.

Nos contratos de "swap"
(troca, em inglês), cada uma
das pontas que o negociam se

,compromete a pagar a

oscilação de uma taxa ou um

ativo (no caso do contrato

cambial,
.

as mudanças no

dólar).
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O
SANTA

cadernob@ocorreiodopovo.com.br

�. DA VERDE: OPERAÇÃO DA POLíCIA FEDERAL PRENDE 22 NA CAPITAL
'"

Empresários e políticos
são suspeitos de fraudes
PF diz que prisões
são necessárias
"para a eficácia das

investigações"

FLORIANÓPOLIS

A Policia Federal de Santa
Catarina iniciou namanhã de
ontem a operação Moeda
Verde na Capital. Os man

dados de prisão foram. contra
empresários, políticos e

funcionários públicos acu

'�lios de negociar licenças
:: bientais.
,: Em nota, a PF disse que os
.:

ndatos de prisão tempo
,�tia visam investigar a
" 'istência de um "esquema
� venda de leis e atos ad-
""nistrativos de conteúdo
....biental e urbanístico, em

• vor de grandes empre--¢ .

. dimentos".
.: Para o juiz ZenildoBodnar,
$,�Vf).ra Federal Ambiental,
�n�edidas são con�j,d�ntdas
(fcess!írias à eficácia das

�vestigações e,' sobretudo

I.�ra 'preservar as .�ventuais
E;líovas a serem obtidas.

�.A operação busca ocor

Fências de crimes tributários,
F-",
.

'

falsificação e uso de docu
mento, corrupção, formação
de quadrilha e tráfico de
influência. Foram 22 manda
tos de prisão.
A Susp (Secretaria de'

Urbanismo e Serviços Pú
blicos de Florianópolis), a

Floram (Fundação do Meio
Ambiente de Florianópolis) e

a Fatma (Fundação do Meio
Ambiente) estão entre las

.

instituições investigadas.
'

"As prisões não implicam
juízo de valor sobre' a culpa
ou inocência dos envolvidos,
a serem devidamente apura
das no curso regular do pro
cesso, com respeito ao direito
à ampla defesa", diz a nota.

PRESOS TElVIPORARIAMENTE:
Amílcar Lebarbechon da Silveira (restaurante do Amílcar)
André Luiz Dadam (servidor da Fatma)
Aurélio de Castro Remar (secretário de Obras de Florianópolis)
Aurélio Paladini
Fernando Marcondes de Mattos (Costão do Santinho)
Fernando Tadeu Soledade Habckost (grupo Habitasul)
Francisco Rzatki (Floram)

,

Gilson Junckes (Hospital Vita)
Hélio Scheffel Chevarria (grupo Habitasul) ,

Itanoir Cláudio (chefe de gabinete de Juarez Silveira)
Juarez Silveira (vereador)
Marcelo Vieira Nascimento (Floram)
Marcílio Guilherme Ávila (vereador eleito e atualmente
presidente da Santur)
Margarida Emília Milani de Quadros
Paulo Cezar Maciel da Silva (shopping Iguatemi)
Paulo Toniolo Júnior
Percy Haensch (Colégio Energia)
Pérícles: de 'Freitas "Drt':I'K"(grupo H-ab'ltasul')' ; , c h r-r r." .... ; n, r.: .

Renato Juceli de Souza (Susp)
Rodrigo Bleyer Bazzo (filho de Rubens Bazzo)
Rubens Bazzo (Susp)
Sérgio Lima de Almeida'
Fonte: ClicRBS

r .

�:", '\.

Governo Federal instala
��. .

Irente Parlamentar
CNR/ADI

BRASíLIA
Ministro das Comunicações, Hélio Costa (no centro)

Senadores e deputados do
CongressoNacionallançaram
nesta quarta-feira, 2, na Ca

pital federal, a Frente Parla
mentar Mista de Radíodi
fusão.
;.
O ministro das Comuni

cações Hélio Costa declarou
que se sente honrado em

participar da Frente Parla
mentar Mista de Radiodifu
são. Disse ter "certeza de que
ela trabalhará com afinco pela
radiodifusão brasileira". Ao
todo, são 201 deputados e 24

senadores (11 e 2 de Santa
Catarina, respectivamente)
que compõem a bancada. O
deputado federal Cláudio
Vignatti acredita que a insta

lação da Frente vai ajudar a

fortalecer a mídia regional.
"Será importante para
definirmos que tipo de rádio
e TV queremos para o País",
explicou.

Os parlamentares pre
tendem estimular a ampliação
de políticas públicas para o

desenvolvimento. e a inte

gração da radiodifusão nacio
nal.: (THAÍS VICTER)

POSSE

Nova diretora
de educação

Com o anúncio de que são

grandes os desafios nessa á:
rea, o secretário de Estado da

Educação, Ciência e Tecno

logia, Paulo Bauer, empossou
nesta quarta-feira a diretora
de Educação Superior, Mari
léia Gastalde. Durante a reu

nião, na presença do presi
dente da Acafe, Antônio
Milioli Filho, o secretário res
saltou a necessidade de abrir
caminhos para a reformulação
de políticas voltadas ao en

sino superior, assim corno for
talecer as parcerias com as

universidades estaduais. Para
enfrentar os desafios, Mari
léia Gastalde destacou três

pontos que considera funda

mentais para o exercício do
novo cargo. O primeiro é a

ênfase na qualidade de en

sino das licenciaturas, com o

objetivo que o aluno de hoje
seja um professor nota dez,
amanhã. (SECOM/SC)

O CORREIO DO POVO

Pelo Estado
A.Capital � os desafios da ocupação urbana'
Diante da prisão temporária de 22 empresários e agentes públicos, que provocou

o afastamento de três colaboradores de primeiro escalão da Prefeitura de Flo
rianópolis e que poderá ser objeto de decisão simétrica do Governo do Estado em

, relação à Santur, a Capital terá de encarar de vez a tarefa de passar a limpo o mapa
do seu desenvolvimento urbano. Hoje, confirma o presidents do Instituto de Plane
jamento Urbano, Ildo Rosa, que conduz a revisão do Plano Diretor, 58% de todos

.

os empreendimentos na ilha de SC são irregulares (ex officio). Assim como mais de
40% do território domunicípio é definido como área de preservação ambiental per
manente, entre mangue e restingas e àquelas de Marinha, que pertencem à União.
Trata-se de ecossistema frágil e complexo que rivaliza com a vocação turística. Os
empresários detidos para investigação naOperaçãoMoedaVerde da Polícia Federal ,

são responsáveis por pelo menos 30% dos investimentos imobiliários' e turísticos
realizados na Capital nas duas últimas décadas. O presidente daAssociação Comer
cial e Industrial de Florianópolis, Dilvo Tirloni, defendeu ontem a "cidade legalista".
Ele observou que "a lei deve ser aplicada com rigor para todos: pobres ou ricos", em
referência a uma "suposta tolerância social" que faz a Capital também conviver com
ocupações urbanas irregulares como a Favela do Siri sobre dunas do Norte da ilha.
.' '

Associação dos Diários,do Interior - ADIjSC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BALOISSARELU, COM SONIA GIARETTAiCHAPECÚ. ROBERTA KREMER. CARLA DARlAND E PATRICIA GOMES/FPOLIS.

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

Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O
Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã -

JornalO Iguassu . Municipio Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil- O Vale - Sul Brasil-A .

'

Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional

A senadora Ideli Salvatti aproveitou a

visita do ministro do Esporte, Orlando
da Silva Júnior (na foto à direita, recebendo
cumprimentos do presidente da Eletrosul),
para confirmar a agenda do presidente
Lula em Santa Catarina na próxima
terça, dia 8. Com roteiro previsto para
Florianópolis, Campos Novos e Chapecó.

,I

.i

Nasnuvens
Fernando "Coruja"Agostini apresentou on-

'

tem, mesmo dia em que foi instalada a CPI "

do Apagão Aéreo na Câmara dos Deputa- ,

dos, projeto que cria o Estatuto de Defesa ..

do Usuário do Transporte Aéreo. Primeira ':"
iniciativa ern 78 ànos da modalidade' (h. i � '; .. 1

Cefet em Criciúma
A previsão de conclusão da obrado Ce-

.

fet de Criciúma é de oito meses. A dire
tora Consuela Sielski Santos informa que
o prédio terá 3 mil metros quadrados de
área construída, com capacidade para
1,2 mil estudantes, e que o local será de
finido junto com a prefeitura. Dos R$ 5
milhões previstos, R$ 2, 9 milhões já es
tão garantidos e liberados por meio de
emenda do ex-deputado Jorge Boeira,
conforme a assessoria do deputado esta
dual Décio Góes.

Concorrência desleal
Mal conseguiu ganhar tempo na discussão
sobre a desocupação de área por pequenos
agricultores, o deputado Valdir Colatto
apresentou projeto de lei que cria tributa
ção compensatóría aos produtos agrícolas
importados que provoquem concorrência
desleal no mercado nacional.

Cancelada
Dilma Rousseff deve mandar represen
tante hoje para Fórum Sul de Comércio
Exterior na Fiesc. Teria cancelado a vin
da, em razão de reunião com o presiden
te Lula para preparar entrevista coletiva •
que será concedida sobre o PAC semana

que vern.

Entra esai
A Fecoagro alerta que os lucros que os

agricultores terão com a boa safra que es

tão colhendo devem ser absorvidos com
o alto custo da lavoura a ser plantada. O
preço dos insumos subiu em até 40% em

relação ao ano passado,

se

L-_L::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:..-::::::::::::.:::-_-=--==_--==::::::::::::::_' t

Vistoria do PAC
Na primeira visita a se nesté segundoman
dato, o presidente Lula desenvolve agenda
ligada ao setor de geração de energia. Inau
gura a Usina Hidrelétrica de Campos No
vos e assíria ordem de serviços principais
da UsinaHidrelétriéáFoz do Chapecó. Lula'
vai vistoriar pela primeira vez o canteiro de
obras daUH Foz do Chapecó que está entre
as principais obras do PAC na Região Sul.

.

Emoperação
A Usina de Campos Novos entrou em ope
ração em fevereiro, depois de cinco anos e

meio de obras. A empresa Enercan pretende
mostrar ao presidente os programas ambien
tais e sócio-econômicos que acompanharam
a implantação do empreendimento.

Novafrente
Agora já existe a Frente Permanente Pró
Jardim Botânico para Florianópolis.

Decisão em outubro
Em fevereiro, depois da intervenção da exe
cutiva estadual, dirigentes do PP em Cha
pecó anunciaram saída em massa da sigla.
Até agora, contudo, nada ocorreu. O ex

presidente do diretóriomunicipal Diógenes
Lang confirma que o grupo recebeu convi
tes de vários partidos, mas que só vai deci
dir seu futuro político em outubro. "Ainda
não estamos oficialmente fora do Pp, já que
o IRE faz duas consultas anuais para filia
ções e desfiliações, e a próxima acontece no
mês de outubro. Mas o grupo se decidirá
por um partido fiel ao governo municipal
e que defenda o projeto político de reeleição
de João Rodrigues", esclarece Lang.

Preocupação com mandatos
Dos 270 filiados ativos da sigla em ChaF,e:có, confirma Lang, 250 sinalizaram a saída.
Dois são vereadores e 10 são suplentes. Que,
desde a decisão da Justiça Eleitoral sobre o

pertencimento de mandatos aos partidos,
estão preocupados com amudança. .

.AI
Associação dos Diários do Interior
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REFORMA SINDICAL: AUDIÊNCIA PÚBLICA DEBATE DEMISSÕES ARBITRÁRIAS

Senador sugere pauta de

reivindicações unificada
. �Paulo Paim propõe
o flm do redutor de

30% sobre as

aposentadorias

BRASíLIA
,

Ao presidir ontem a au

diência pública destinada a

• debater as ocorrências de de

missões arbitrárias de diri

gentes sindicais emembros de

Cipas (Comissões Internas de
Prevenção de Acidentes), o
senador Paulo Paim (PT-RS)
sugeriu ao movimento sin

dical brasileiro que apresente
I ao governo federal uma pauta
mínima unificada com cinco

reivindicações em nome dos
trabalhadores brasileiros.

Na opinião de Paim, os

principais pontos que deve
riam fazer parte dessa pauta
são: o fim do redutor de 30%

sobre as aposentadorias, co
nhecido como fator previ
denciário; a redução dos en

cargos sobre a folha de paga
mento das empresas; a re

dução da jornada de trabalho
sem diminuição de salário; a
participação dos traba
lhadores nos lucros das em

presas; e aumentos reais de
salário aos aposentados e

pensionistas que ganhammais

de um salário mínimo.
"A audiência foi muito

positiva, principalmente por
que surgiu de uma linha de

discutirmos, em maio - mês

do trabalhador - assuntos de

CÉLIO'AZEVEDO/AGÊNCIA SENADO

Paim quer discutir ernrnaio assunto do interesse dos trabalhadores

interesse dos trabalhadores", .

. afirmou Paim.
O encontro, promovido

pela Subcomissão de Trabalho

e Previdência, que funciona

no âmbito da CAS (Comissão
de Assuntos Sociais) e pela
Comissão de Direitos Huma
nos e Legislação Participativa,
contou com a participação,
além de senadores, de repre
sentantes do governo, dó
Ministério PúbliQo· do
Trabalho e de movimentos

sindicais.
, Para a senadora Servs
Slhessarenko (PT�MT), a

audiência pública foi

importante porque mostrou a

necessidade da mobilização
da classe trabalhadora

brasileira. "A democracia

exige que os trabalhadores

estejam permanentemente
mobilizados para assegurar o

cumprimento dos seus

direitos", discursou. (Com
informações da Agência
Senado)

..
-

Audiência pública, no Senado,
discute a reforma sindical.

O encontro, promovido pela
Subcomissão de Trabalho e

Previdência

Senador Paulo Paim propôs que
as centrais sindicais apresentem
pauta de reivindicações
unificadas

A senadora Serys Sihessarenko
disse que a audiência pública foi

.

importante porque mostrou a

necessidade da mobilização da

classe trabalhadora brasileira.

81J aceita denúncia
contra desembargador
BRASíLIA

A Corte Especial do STJ
(Superior Tribunal de Justiça)
aceitou denúncia do Minis
tério Público Federal para
abertura de ação penal contra
.0 desembargador Dirceu de
Almeida Soares e o afastou
das atividades no Tribunal

Regional Federal. Ele foi
denunciado por formação d�."
quadrilha, estelionato quali
ficado e advocacia adminis
trativa.

Segundo a denúncia,
• Soares constrangia e pressio

nava integrantes do tribunal

para a concessão de decisões
favoráveis a advogados ami

gos, entre eles Roberto Ber-

.

tholdo, que responderá pelos
mesmos crimes.

Três outros envolvidos -

Michel Saliba, Roberto

Morel, José Carlos Jacinto de
Andrade -foram denun�iados
por formação de quadrilha e

estelionato qualificado.
Por maioria, a corte acom

panhou o voto do relator,
ministro Cesar Asfor Rocha,
que considerou os fatos e

evidências apre-sentadas
pelo MPF suficientes para a

instauração da ação penal.

ELEiÇÃO

Dom Geraldo Lyrio
Presidirá a CNBB'
O arcebispo nomeado de

Mariana (MG), dom Ge
raldo Lyrio Rocha, foi eleito
ontem presidente da CNBB

(Conferência Nacional dos

Bispos do Brasil). Consi
derado moderado e aberto a

questões sociais, substitui
dom Geraldo Majella.e ficará
quatro anos no cargo.

Dom Lyrio foi eleito com

a quase totalidade dos votos,
um feito praticamente
inédito. Ele recebeu 255

votos dos 276 bispos votantes
�a 45ª Assembléia Geral,
que teve início na terça-feira
e vai até dia 9, em Itaiéi
(SP).

• PELO MUNDO

Contrato
Internacional

para o Iraque
é adotado

O Contrato Internacional de Objetivos para o Iraque (ICI),
um plano qüinqüenal para estabilizar o país política e

economicamente, foi adotado ontem por unanimidade na �
conferência de Sharm el-Sheikh, no Egito. .�

"A resolução para apoiar o Iraque e tirá-lo de sua crise

foi adotada por unanimidade por todos os participantes", . n

informou à AFP o representante especial do secretário-geral'Y

da ONU no Iraque, Achraf Qazi. �2

Lançada em 28 de julho de 2006 por Bagdá e a ONU n"
com apoio do Banco Mundial (Bird), a iniciativa prevê �.
melhorar a segurança e endireitar a economia do Iraque. ! II

O Governo iraquiano e a ONU, apoiados pelos Estados

Unidos, abriram a conferência com um insistente apelo para I.�

o perdão da dívida iraquiana.
1'1

"Esperamos a ajuda dos países vizinhos para enfrentar

os desafios e as conseqüências das políticas que custaram

ao Iraque muitas dívidas e atrasaram o, país em vários anos", ,)

afirmou o primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki. '10

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que :1/

os países que participam na conferência se d)

comprometeram a perdoar quase 30 bHhões de dólares da ,'3

dívi,da do Iraque. u1

Conferência foi
aberta com

pedido de perdão

TIROTEIRO EM CUBA

.

Um violento tiroteio foi registrado ontem aeroporto de Havana

entre a polícia cubana e três recrutas que tentaram seqüestrar um
avião para fugir para o estrangeiro. Oficiais do terminal aéreo

garantiram que nnío foi controlado rapidamente.

. RITMO ACELERADO

A Indonésia registrou o ritmo mais acelerado de desmatamento

no mundo entre 2000 e 2005, afirmou o Greenpace ontem. De

acordo com a ONG ambiental, o desmatamento feito na

Indonésia no período foi equivalente à destruição de 300

campos de futebol por hora.
, 1.. ..... ', "J .: r.t_-' •

MORTA APEDREJADA

Uma jovem de 17 aOfls·-tOi'(1'iorta posapeoreiamento no lraque"c
por namorar um rapaz de um outro grupo religioso. No dia 7 de

abril, Du'a Khalil Aswad foi apedrejada por um grupo de
. homens, incluindo parentes, e na presença de uma multidão.

Sarkozy vitorioso, diz pesquisa
Os eleitores franceses acreditam que o candidato à presidência
de direita Nicolas Sarkozy superou sua rival socialista Ségolêne
Royal no único debate felevlslonado da campanha eleitoral, de
acordo com uma pesquisa de opinião publicada ontem.

Realizada após o tenso debate de quarta-feira entre os dois, a
pesquisa da Opinionway mostrou que Sarkozy foi o mais
convincente dos dois durante o debate, com 53% contra 31 % de

Royal.
O ex-ministro do Interior viu a proporção das pessoas que

querem vê-lo vencendo o segundo turno da eleição em 6 de

maio subir para 52% após o debate, comparado com os 48% de

antes. Para Royal o número subiu de 36 para 37%.

A pesquisa foi feita com base em entrevistas com 978 pessoas

que assistiram ao debate.
'

Austrália lança lei INão liguei

"' Os australianos poderão ser poupados das diárias ligações do 'telemarketing devido a uma

nova lei que entrou em vigor ontem. Ela permite que os usuários incluam o próprio número

do telefone em um registro chamado "Do not call" ("Não ligue", em português). Se as

empresas de telemarketing não respeitarem a lei, deverão pagar multas caras.

A minisíra australlana das Comunicações, Helen Coonan, explicou que o programa gratuito
permite que as pessoas e as empresas bloqueiem chamadas de telemarketing não

requisitadas.
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Para homenagear o
Brigadeiro Eduardo
Gomes as mulheres
criaram o famoso

brigadeiro

O nosso querido e tão
adorado brigadeiro foi criado
em 1946, na época da pri
meira campanha presidencial,
após Estado Novo. O Bri

gadeiro Eduardo Gomes,
candidato pela UDN, tinha
um slogan muito sugestivo
para a época e acabou ficando
na boca do povo. O mote da

campanha era: "Vote no

Brigadeiro que é bonito e é

solteiro",
Eduardo Gomes era Alto,

loiro, de olhos azuis e cara de
bommoço. Na época, ele con
quistou o coração de um gru

po de mulheres do Pacaembu,
bairro de São Paulo, que
resolveu organizar festinhas

/

CULINARIA
redacao@ocorreiodopovo,com,br

O CANDIDATO PERDEU A ELEiÇÃO, MAS DEIXOU DE HERANÇA ESTA GULOSEIMA DELICIOSA

Como nasceu o brigadeiro?,

DIVULGAÇÃO

para ajudar na campanha.
Com a intenção de

homenagear o bonitão, elas
criaram o famoso brigadeiro e

coincidenternente foi nessa
mesma ocasião que o Nestlé

lançou o achocolatado em pó
chegou aomercado brasileiro.
Na época, dada a dificuldade
em se obterem leite fresco,
ovos, amêndoas e açúcar para
osdoces, surgiu ,a idéia de

misturar leite condensado e

chocolate.
De qualquer forma o

Brigadeiro Eduardo Gomes,
perdeu a eleição para o

Marechal Eurico Gaspar
Dutra, que infelizmente não
tem nenhum doce com o seu

nome. O Brigadeiro, apenas
deixou a herança desta de
liciosa guloseima, tão amada
por todos.

Brigadeiro Tradicional

Rei da mesa em qualquer festa de aniversário, o Brigadeiro vai bém em qualquer ocasião, .

,
"

'

Ingredientes: 1 lata de leite condensado; 5 colheres de sopa de achocolatado em pó; 1
,colher (café) de mantelça; chocolate granulado.

Modo d�. preparo no microondas: Após a misturartodos 2s ingredientes, coloque no
'microondas durante 5,tninutos, mexendo respectivamente no 30 e no 4° minuto. A mãssa
de chocolate pode, então, ser moldada em pequenas bolinhas de cerca de 2 cm de
diâmetroe passe-as ªm,chocolate granulado. ,

Modo d, prep.aro norogão c�nvençional: Misture.todos..os ing�edientes em Ullla panela e
leve ao f'ogo baixo, mexendo sempre para que não ernpelote: Quando o brigadeiro começar
a soítaroa panela, desliglje o fogo. Coloque a mistura num prato e leve à, geladeira. Depois

. ele pode ser enrolado ê passado em chocolate 'granulado:
u '

,

,pica: (lque fazer se Q brigadeiro passar do ponto.2.Adicione um.·copo .�e leite e deixe
apurar novamente.

Biscoitos de mel
Ingredientes: 1 colher (sopa) de fermento em pó; 1 colher (café) de canela em pó; 1
colher (café) de cravo em pó; 1 colher (café) de noz mascada; 4 colheres (sopa) de
margarina; % de xícara (chá) de açúcar; 1h xícara (chá) de mel; farinha até o ponto, até

,

que a massa fique firme sem grudar nas mãos, mais ou menos 600 gramas; 2 ovos.

Modo de preparo: Abrir a massa fina e recortar os biscoitos usando forminhas próprias
ou simplesmente cortar em quadradinhos. Passar gema de ovo por cima e decorar com
confeitos coloridos ou prateados. Assar em forno médio em forma untada e polvilhada.
com farinha de trigo.

Pastel de Nata

Pastel de Nata, o famoso doce português pode ser preparado em casa. sasta segtilir a recefta• ·-f." _"
.

)
.. _-

.

'"

d�:
Ingredientes: 150 g de massa folhatla congelada'; Recheio mais cremoso: 9 gemas;'
9 colheres (sop'â) de "açúcar; 1/2Iitfo'de creme dê leite ftesco' hêiÔ lnài e:
colheres (sopa) de farinha de trigo; 2 e 1/2, xícaJa� (chá? de I sXt.'o(c.,ras t��á) d..

�
açúcar;8 gemas; 1 ovo; açúcar'decohfeite'rro e c'anela em pó

,

.Modo tl� prepJlro: Descongele a r]lassa fojhada àtemplilf,tur
instruções da embalagem e reserve.

, 'a

Recheittmais'éremoso: peneire as"gemasnuma�ígerâ Fmtatáril, jUhtéo açú�ir e o'+'reme' o

de leite e bata até obter uma,misturá homogênea .• Em seguida, IEwe ao fego banHõ:.
maria e'cozin�e, meXêndo selll·paràr, atéôDte't uqipr�m��hcdrj)ado.,·�tir ago,'" �
deixe esfriar. Abra a massa numa superfíci�]isa com umcilindroaté formar UflrretãnQulo. 1 u

,�e 30 cm x 4Q.çm, de,espes$ura Plilrn fina"Com,Qrn corta�órcl�uJar Qe'ft cm)*' c:Uall_ro".. l
(

, corte 6 círculos. Disponha os círculos em6 fôrmas para empada com a capacIdade para
J50 ml0fCada uma. t\p.erte befll co�as Po�tas doá �edo�1{etire1� eXçe�$o, (9,
uma aSsadeira de 23 cm x 33 cm edistribua o creme sem, enchér ate a bar a.

fer�o ear 45 Rljnu!o$�OU a!é<a,.ma�ia fi te d d
!Retire Cio forno: Sirva'os pastels alfTda q
pó. Se você quiser optar põr,um�,

.

..
'"

Recheio mais'firme: dissolva a farinha' erri'1/2 �ícara (c�á) d e �esiante. Mlsture'bem
�.leve aO· fog.o baixo'at� fer¥��, Retif�, do f9QO e reserv paoqla, mi�r.e o ��AQ.a� e
e 1 xícara (chá) de água e leVe·ao fogo, sem mexer. a e ter ponto de fio fraco. Retire do
fopo. D�speje;aos P9YcOS b.atendq.�empre,a C de, ��rúc e
deixe amornarpor 15minutos. Res"erve. Eflqua sso,'pen'
ê o ovo. Bata com um batedor manual at er um cre es

. �arar d� mexef,o creme de bVÓS io�re él tura�reser
.•

'homogêneo. Ligue o torno à temperatura alta. Abra ,a
��illndrê.iâté fO�lil'lar ufi!\l*efânlUlo d8;'IOcl11l' e'
cortador circular de 7 cm de diâmetro, corte a rnassa e

. tPrmas'�ara empada.com 'c(iI;paciCiafÍe par,'150 1il'l1iGad
dos de«;Jos e retire o excesso. Coloque asjõrmas êm um s

djstrib�a() creme atéenchef �.. bor�l: Levecao f()gap pOf"Pmi
levemente dourada e o creme ligeiramente escurecido. Hetire rr

ªinda quentes. Se preferir, polVilhe a'çúcaLçQnfeit�iro e ,canelª .!fn�PÓ'l.OJ '

»e c' "",,' )i<�, :; ,.",5 :'h:." "

Bolacha gostosa '2, \I

Ingredinetes: Meia xícara de manteiga; 1 colher (sopa) de leite;'15 gramas'de sa! de'
o d

amoníaco; 1 quilo de farinha de trigo; 1h quilo de açúcar; 4 ovos.
'

'

: �
Modo de preparo: Juntar a farinha de trigo e o açúcar. Adicionar em seguidá QS ovos, a

1

n
manteiga e por último, o sal de amoníaco, clssolvldó na colher de leite. Depois de

B

r

amassar tudo muito bem, estender a massa com um rolo, cor�ando-a com a boca de um;cálice ou de um copo. Levar ao forno quente para assar. '

, I S

,il Q

�--------------------------�----------------------------�
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terceira aventura do de areia do personagem.

super-herói nas Antes só era possível
telonas estréia hoje manipular milhares de

lOS cinemas Nacionais. partículas simulta�eamente.

gesta vez à Homem-Aranha Sam Raimi consegue

'ai enfrentar novos inimigos construir uma teia que liga
omoNenos e O Homem- vários elementos do filme: o

reia (o herói que tem que namoro de Peter Parker e

nfrentar a si mesmo). O Mary Jane, a paixão da

iretor Sam Raimi continua a colega de aula de Parker
, ente ,�o' longa. I GwenStacy (Bryce Dallas

o filme.Peter Parker (Tobey Howard) pelo Homem

aguire)_c:�n�egue Co;:tftnar . Aranha; a relação de §slio e

amor ae,J0}uj' Jane,' .: '. � '�inor de Parker com o amigo
KKirsten DJiri.st) e seJ�\': I, -r- i,. '" ffarrY'Osborn; 'a lutãêontra' , .

ever�� Cdhlo super-herói. os inimigos Homem-Areia e

arker pensa até em casar Venom e a luta de Peter
com à amada) que no Parker contra ele próprio e

egundo filme da série seus desejos ocultos.
escobriu sua identidade Apesar de todos os efeitos

ecreta. ' especiais e cenas de ação, o
história muda quando, grande tema de Homem-

om a ajuda de um Aranha 3 é a batalha interna,

j,alienígena simbiótico, a ' do bem e do mal de Peter

roupa do Homem-Aranha se Parker. Até os mais amados

transforma e fica preta, heróis têm seu lado obscuro.

otencializando os poderes Ninguém é 100% bonzinho.
do super-herói; alterando sua Todos -temos uma faceta

personalidade e trazendo à "malévola" em nosso íntimo.

[ tona sentimentos ocultos de Basta não deixar que essa

I amargura e desejo de
,

faceta nos controle. É o que

[vingança. Peter Parker fica "ensina" Sam Raimi.

t arrogante e convencido,
i negligenciando aqueles que
� mais ama.

G Os diretor do longa e os

J produtores queriam fazer a
'[ terceira aventura mais

1, visualmente impressionante
o�ao que as anteriores. E
I parecem ter conseguido.
a As seqüências do Homem-
1 Areia se desfaz�ndo e se

B transformartdo em novos

[ objetos impressionam. O
I supervisor de efeitos visuais,
)� Scott Stokdyk, e sua equipe
IiI Cri�ram uma nova tecnologia

'

� cafaz de manipular cada grão
!

O CORREIO DO POVO

o grande tema de Homem-Aranha 3 é a ibs

batalha lnternado bem e do mal de [115

Peter Parker. Ninguém é 100% bohzinho 'jill
e o super-herói tem sua personalidade qs

alterada, o que trás à tona sentimentos ,8g

ocultos de amargura e deselo de IS:)

vingança. TlU
isq
SII

SERViÇO

o que: estréia do filme Homem Aranha 3
Onde: Arco Ires Cine Breithaupt
Quando: hoje
Duração: 140 min (Iegendado)
Gênero: ação
Classificação: livre
Horários:
Cine 1 - 13h, 15h40, 18h20 e 21 h (sexta, sábado,

'

domingo, quarta e quinta)
15h40, 18h20 e 21 h (segunda e terça)
Cine 2 - 18h20 e 21 h (sábado, dominqo.e quarta)
Informações: 3201-1344
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.,;,PROGRAME-SE
� CINEMA
",1 •

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
,Homem·Aranha 3
(13h, 15h40; 18h20, 21 h -

Sex/S,al}/Dom/Qua/Qui)
(1.5h40, 18h20, 21h - Seu/ler)
Cine Shopping 2
A 'Família do Futuro
(14MO·� SablDom/Qua)
1:1pmI'm Aranha 3
(18,h20,: 21 h - Sab/Dom/Qua)
Hannibal - A Origem do Mal
(16h40\' 19h, :21 h20 -

Sex/SegfTer/Qui)
(15h50 - Sab/Dom/Qua)
Cine Shopping 3
As Tartarugas Ninjas: Uma nova
aventura
(14h10, 16h, 17h45 - Todos os
dia�), .

à Mundo' em Duas Voltas
(19h30, 21 h20 - Todos os dias)

Joinville

Cine Cidade 1
Homem Aranha 3
(13h30, 16h1 O, 18h50, 21 h30 -

.
, Todos os dias)
300
(19h, 21 h15 - Todos os dias)
Cine Cidade 2
Homem Aranha 3
(18h50, 21 h30 - Sab/Dom/Qua)
Deu a Louca em Hollywood

,

(15h30 - Sex/SegfTer/Qui)
" (13h40 - Sab/Dom/Qua)

O Bom Pastor
(17,h30, 20h40 - Sex/SegfTer/Qui)
(15h30 --' Sab/Dor'n/Qua) ,

Cine Mueller 1
Homem Aranha 3
(14h, 16h40, 19h20, 22h - Todos
os {liàs)" v

:

Cine Mueller 2
A Estranha Perfeita
(17h30, 19h50 - TOdos os dias)
As férias de Mr. Bean
(13h45, 15h40 - Todos os dias)
Hannibal= A Origem do Mal
(22h10 _: Todos os dips)
Cine Mueller 3
Homem Àranha 3

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

Todos os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt,1
Homem Aranha 3
(13h30, � 6h1 0, 18.h50, 21 h30-
Todos cs dias)
Cine Neumarkt 2

: Homem Aranha 3
,

(14h, 16h40, 19h20, 22h - Todos
os dias), .

Cine Neilrnarkt 3
O Cheiro do Ralo
(15h10, 17h10, 19h10, 21h10-

, Todos os dias)
,

Cine Neumarkt 4
O Bom Pastor
(15h, 18h15, 21 h20 - Todos os

dias)
Cine Neumarkt 5
300 ,

(14h10, 19h - Todos os dias)
,Número 23·
(16h30, 21 h40 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
As Férias do Mr. Bean
(15h40; 17h30, 19h30 - Todos os

dias)
.

Ponte para Terabítia
(13h40 - Todos os dias)
ª.çooP ...,. O Grande Furo

JfthpO ..

- Todos os dias)
,I

,"

� SERViÇOS
Baile'
�'ARAGUÁ DO SUL
Sociedade Esportiva e Recreativa
Aliança
Baile Público
Amanhã, às 22h30

Torneio de Tiro
JARAGUÁ DO SUL
Assoclaçâo Esportiva e Recreativa
'itieirense'

'

5Q'Tôrneiô de Tiro Seta Cidade de
Jaraguá do Sul
Amanhã, a partir das 14 horas

Extra
extra@ocorreiodopovo,com,br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Weg projeta crescimento de 35% e cria 1.300 empregos
o Correio do Povo, edição semanal de 25 de abril a 10 de maio, trazia o resultado de
uma entrevista com o líder empresarial e diretor-presidente do Grupo Weg, Eggon João
da Silva. Segundo a matéria Eggon havia falodo acerca de inflação, da recessão, do
gatilho salarial, e do plano econômico. Por fim, com relação-a novos investimentos pelo
Grupo, disse que "no fimll do a�o passado, nós montamos um orçamento para este ano
e chegamos à conclusão que não era possível executá-lo. Ele previa um crescimento
geral do grupo em torno de 45% e, para isso, teríamos que aumentar nosso quadro em

, 1,500 colaboradores. Diante das dificuldades de conseguir esse pessoal em Jaraguá do
Sul, onde está a sede do grupo, e do suprimento de matérias primas, resolvemos
engavetar o orçamento". Ainda segundo Eggon somente na final de janeiro de 1987
definiram o novo orçamento, com modificações que prevê um aumento do quadro de
colaboradores na ordem de 1.300 pessoas.
Afirmou também que "trata-se de um crescimento físico de aproximadamente 35% em
termos gerais, algumas empresas mais, outras menos. Este orçamento previa um

faturamento para 1987, em valores de fevereiro, de Cz$ 4 bilhões e 400 milhões e

investimentos da ordem de Cz$ 400 milhões".

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

extr.a@oc9rreiodopovo.com.br

Desconfiado, depois de aprontar alguma arte, o gato Samu foi clicado
pela dona e leitora Camila Cavalheiro.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Baile
O Clube de Caça e Tiro

Bracinho, de Schroeder,
promove amanhã a Festa de
Rei e Rainha, A

concentração será às 13h
na sede social. O baile terá
início às 22h30min

,

� Inscrição
A lnscrlção para o 2a
Stammtisch de
Guaramirim já está aberta,
e pode ser feita na Casa
da Cultura "Paulino João
de Bem" e na Secretária
de Espartes.

�Feira
A quinta ediçãa da

Expagestãa será realizada
de 19 a 22 de junha em

Jainville, na Centreventas
Cau Hansen, Informações
pelo fone (47) 3451 -

3000.

• PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável no Estado

Uma nova massa de ar seco e fria deixa a'
tempo estável cam formaçãa de nevoeiros aa

amanhecer na maior parte das regiões de
Santa Catarina. Na Litaral Norte e Vale da
Itajaí, chuva no início e final da dia, associada

. 'à circulação maritima. Temperatura amena
nas noites e madrugadas e em elevação no
decorrer da dia.

� Jaraquá do Sul e Região

DOMINGO � SEGUNDA
MiN: 19°C U MíN: 19°C
MÁX: 27° C ' MÁX: 24° C
Sol com pancadas de Chuvoso
chuva

HOJE Q SÁBADO A.....
MíN: 19° C '" , MíN: 18° C l__J
MÁX: 23° C -MÁX: 26° C

CHEIA MINGUANTE � Legendas

7' � r>. ..(J '-,�_) � � � ,�'
Ensolaradc Parcialmente N"blado instável Chuvoso Trovoada

nublado

NOVA CRESCENTE

Chuvoso Sol com nuvens

� Fases da lua

• ANIVERSÁRIOS

LEIA O MUNDO
c'

Se o seu mundo é o mundo do

entretenimento e cultura, então seu

lornal é O Corr�io do Povo.

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

Ô
LORIANÓPÓLl�
MíN: 200j MÁX: 26'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�rgana insiste corn Giácomo que ele

precisa contar a verdade a Lance e

promete levar o . exame para um

especialista. Arthur peça um pouco de

'apela de.Último para fazer o exame

de DNA. Dorinha se esconde quando

Marquinho bate no quarto de Tadeu. I

1 Lai'lce arruma um jeito· de. Freitas

expulsar Vanessa do alojam�nto e da

competição de dança. Clotilda Joga

(ora o cabelo de Elizabeth, para

í!esespero de Arthur. Arthur- puxa o

cabelo de Elizabeth, que' revida,
fazendo-o sair correndo. Gui diz que

ama Lance e promete que vai

conversar com Arthur. Lance marca

uma conversa com Maria. Chegam os

primeiros hóspedes de verdade no

notei Lance conta para Jo que está

apaixonado por, oytra mul,her'.Arthur
[eva um tombo, fica contuso e Gui adia

ílCQnversa.

Paraíso Tropical
.

Cássio vai com Mateus parao hospital .

Ana Luisa aconseha Fabiana a' não
destruir a propria vida por causa de
Antenor. Paula e Daniel passeiam em,

Paraly. Mateus garante a Lúcia que.
está bem e assume a culpa pelo
atropelamento. Sheila conta para Ivan

o que Olavo fez. Ana Luísa pede que
Lucas não comente nada com Daniel
sobre a relação dos dois. Marion

consegue que Ana Luisa lhe faça
corYJ,dên£iiilS,. .Tais. lI,ai .jJJoraf,. GOm,

Mat��L�,�I�iil c,erpa :o�C�ama:M� �

Omara se apavora com a rudeza de

Solano. '. Romeu 'ameaça entregar

prov�{s;��:; Q.�lÍj�r, sé- :'Olavq não

cumprir su�'�pâ'ri�ta. Cássio pede a

Lúcia para Mateus passar a noite em

sua casa.

Alta Estação
Bernardo' explica a Drica que foi ele'
quem combinou com Georgi aquele
encontro no Jardim Botânico, pois
queria 'Conversar .corn ela longe da
praia' e dos fofoqueiros de plantão.
BerD,�\d,o. b,eUa ..Qriça -. alguém

, óndid'o batetotos,doca-sal, Agenór
ascots fogem'da gu'arda costeira,

, >'ati.r� ,para 'cima. Mi�ena oferece
he'ir'O "para Kayla entregar

documentos que comprometam
Freddy. Kayla se recusa a prejudicar
seu chefinho. Verônica esbarra em

_TQ_m que deixa cair toda a papelada
embaralhando os processos. Ela pede
desculpas calmamente, ele estranha e

pergunta se vai ficar só nisso.

Vidas Opostas
Mofado e Torres pensam em agitar o
Torto com bailes funks e disputas de
luta livre. Roberto se declara a

Carmem que diz que este não é o
melhor momento e pede um tempo.

.

Os traficantes chamam Carlinhos para
9rpaniza,r o baile funk e as lutas. Boris

� a Isis que usa identidade falsa para
� proteger de inimigos que adorariam
encontrá-lo. Maria Lucia Felix e Mário
discutem o plano pa'ra tomar a

empresa de isis: irão provocar a

Insolvência, o conselho 'de

�dministração recusará o balanço,
ISIS tomará conhecimento da situação
e Lucia a aconselhará a vender boa

par�e das ações. O primeiro passo
sera reforçar o caixa dois, desviando
mais dinheiro das empresas, uma

quantia suficiente para que na próxima
reunião da diretoria a bomba possa
explodir. '

..

. ,
J.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

��NOIVOS
.

� �PROPOSTA ��DECISÃO
D-esde que saíram da casa A catarinense e ex-BBB7 A atriz Keira Knightley, que
do BBB, Fernando e Flávia Liane revelou que já foi eleita a mulher mais
não se desgrudam. A estuda propostas de bonita do mundo, decidiu
novidade é que no último revistas masculinas. Ela. largar tudo para viver uma

final de semana os dois diz não ter chegado a vida tranqüila. Segundo o

ficaram noivos. Em um um acordo, mas deixo� tablóide The Sun, a atriz de

jantar romântico, o brother claro em seu blog oficial Piratas do Caribe encerrou

presenteou a amada com que as negociações sua carreira agora no

um anel de noivado. Flávia existem. "Respondendo terceiro filme da série. "Ao

contou que amou a àqueles que gostariam invés disso, decidi ter uma

surpresa do namorado: de saber se posarei nua, vida", contou. "O sucesso

"Ele realmente me pegou a única coisa.cue posso é algo completamente
de surpresa. Já tínhamos lhes dizer é que neste louco. Eu penso que eu

até conversado sobre o momento não houve tenho que me afastar ou

noivado, mas nada estava 'acordo", disse a morena, desistir de tudo Ioga", falou

definido".
"

a atriz.

��SERIADO
A versão brasileira da série

"Desperate housewives" foi

lançada na manhã de
i quarta-feira, em São Paulo.

O evento contou com a

r presença do elenco

! principal do seriado: Sõnia
I· Braga, Lucélia Santos,
Is-adora Ribeiro, Tereza
Seiblitz, Franciely
Freduzeski e Viétia

Zançrand'. Composta por
23 episódios, a temporada
será exibidá'aos domingos,
às 22h, a partir da primeira'
quinzena de agosto, na
Rede TV!. .

��DECLARAÇÃO.
Em entrevista à revista Contigo,
Grazi Massafera deixou

..

escapar que não quer forçar . : '.
nadacorn Cauã Raymond,.·se:
tiver de acontecer, vai
acontecer". A moça ainda

. ,
.

brincou que quando ela e Caul; ,

se encontrarem vão rir muito i
disso. "No dia em que rolar', I'
alguma coisa entre ele e eu ou :
com quem quer que seja, vou.;
falar. Acho feio esconder; até

'

porque valorizo o respeit� que I
as pessoas sempre tiveram

.

por mim", completa a atriz.

SUDOKU

8

2

".7

8 'i"·'4,.. :,

1I
i

s ,

9

6

1

7

8

2

SOBRE O JOGO
E um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher
um quadrado 9x9 com números de 1 a 9, sem repetir números em

cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em

cada quadrada de 3x3.

HORÓSCOPO

II DIVIRTAomSE
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Loira Viajante

Vendo tu�o

,

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

Uma loira super-apressada, vai a uma bilheteira duma estação
de trens:
- Um bilhete de ida e volta, faz favor.
- Para onde? - pergunta o empregado.
- Para aqui outra vez, para onde haveria de ser?

o vendedor ambulante bate à porta da casa:

- Minha senhora tenho aqui linhas, agulhas, alfinetes, presilhas,
zíperes, grampos, pentes, escovas ...
� Não preciso de nada disso já tenho tudo!
- Então, que tal comprar esse livro de orações pra agradecer a
deus por não lhe faltar nada!...

.

. !

Leão 22/7 a 22/8
Ok, ainda faltam algumas horas pro final de

semana, mas vamos lá, confesse que você sabe

que pra rolar aquela festa româritica todo

momento é um bom momento. A quantidade de

lençóis em fiapos (miau!) vai depender do seu

grau de sedução, leãozinho. Como? Comece

por conquistar a você mesmo, se valorizando,
fazendo um corte diferente na juba ...

Escorpião 23/10 a 21/11
Por que a vida nem sempre é cor-ee-rosa? Ora,
quem nasceu sob o signo do Escorpião veio

equipado para enfrentar tempestades e caminhos

difíceis. Se você não se deixar embriagar pelo
lado escuro, sua luz será projetada no mundo.

Procure relaxar um pouco. Até durante uma

guerra os exércitos recuperam as forças com

festas e momentos de-diversão.

Virgem 23/8 a 22/9
Por que entrar numas que você está fazendo

alguma coisa errada?! Deixe de tanta
autocrítica: você é 10, e com estrelinhas,
virginiano! Transforme essa energia negativa
em interesses novos e criativos. Dê uma

conferida no CO que aquela pessoa
interessante lhe deu de presente, explore uma

"livraria, um projeto diferente. Explore-se!

Sagitário 22/11 a 21/12
Você pode até ter passado um tempinho meio

assim meio assado, mas acordou novo: lépido,
.

ligado, faceiríssimo e pronto pra qualquer
patada. Para celebrar este estado de espírito,
que tal se reconectar com a velha turma? 'Eles
ficarão felizes em tê-lo de volta. E você pode
recuperar sua posição oficial de líder do comitê
do festerê .

Libra 23/9 a 22/10
Namorar, ar, ar, ar com eco e recheio de
chocolate transbordando pelas boreas. Com o

prato da balança pesando para romantismo e

envolvimento, sobrará pouco espaço para outros

assuntos que não as fofuras do gênero. Só não

descuide da qualidade dJS relacionamentos:

intensidade e profundidade é um tempero tiro e

queda. Melhor que pó de pirlimpimpim.

Câncer 21/6 a 21/7
À medida que as horas passam, vá abrindo sua

concha. Talvez parecesse que seus esforços
não estavam dando resultado, mas as provas do

contrário estão todas aí, embaixo das suas

antenas. Olhe para os antigos obstáculos sob
uma nova luz. Certas pessoas podem ser seus

amigos outra vez, sabia? Já que a onda do dia é

light, seja light você também!

Áries 20/3 a 20/4
Tem certeza de que o que é seu o bicho não

come? Não é provocação, energético amigo, é

só uma pergunta. Mas já que aqui estamos,
prepare-se para as competições em jogo.
Embora o cotidiano não seja uma prova de
Fórmula 1, tem suas curvas, imprevistos e, é

claro, primeiro lugar no pódio. O negócio é

garantir a dianteira e ,
.. Champanha ao

vencedor!

Touro 21/4 a 20/5
Estão agitando panos vermelhos na sua frente?

Não gaste seus neurônios fazendo conjecturas e

interpretando sinais, não há enigmas a decifrar.

As cores da paixão estão em alta, tourinho. Há
coisas guardadas há tempo demais:' emoções
cansadas de se conter e prontas para explodir.
No melhor sentido, claro. Entre na arena e olé!

Gêmeos 21/5 a 20/6
Se os afetos não estão rolando bem, só pode
ser porque você não está fazendo tudo que você

e duplamente capaz. Pra começar, a

meteorologia astral indica chuva em sua horta,
e a cântaros, baldes e baldínhos. Bata os .

tambores, faça a sua dança, envie suas

mensagens .. Movimerito e comunicação, artes
de Gêmeos. E então?

"
J

'\
I

Capricórnio 22/12, a 21/1 '

Qual o problema se, durante a escalada, você .,

sentir que fraquejou um pouco? Não seja tão
.

duro com você, querida caprtca, Puxa, as cóísas
não precisam ser tão sofridas. sombra e água
fresca vão fazer seus neurônios esfriarem e

ainda rodarem muito melhor. Vai deixar seu
motorzinho fundir logo agora que a linha de'

chegada está tão perto?

Aquário 21/1 a 18/2 .'

Abra bem as asas e voe muito, feito um condor, .

um avião supersônico, uma nave espacial. �eo
negócio para hoje é, adivinhe ... Sim, mais uma
vez pôr a cabeça em alta rotação e lançar uma
nova moda, conceber um projeto mirabolante,
ter altos papos sobre ... Sobre o que mesmo?
Sua liberdade de espírito sabe as senhas e as

.

respostas.

Peixes 19/2 a 19/3
Mais vale um peixe sozinho no seu próprio mar

do que mal acompanhado em uma poça d'água:
.

Ora, não é preciso ser tão fatalista, senslvel
amigo. O recado é: intimidade, acolhimento.:
mimar-se. Deixe a alma fazer seu serviço à

_

-.
,.'.

vontade, sem impor limites. No final, entre uma· .. :

e outra corrente maritima, o que perecía.tãc �,,' ".'

difícil acaba se ajeitando.
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TI-TI-TI
Hoje à noite, a partir das 21
horas, a Creche Constância
Piazera promove no Clube
Atlético Baependi, a 12° Noite do
Ti-ti-ti. Festa só' para elas. O
evento, que é beneficente, terá a

presença dos Djs Xalinho e

Marcelo Luis. Como a dupla é do
sexo masculino, comandará a

picape fora de cena. As mulheres,
que na sua maioria vão

produzidas ao estilo noite da
fantasia, poderão se deliciar com
um jantar e também um delicioso
café.

'

CARLINHOS X SDR
A notinha que registrei na minha
coluna durante a semana, de
fontes fidedignas, dizendo que o

o presidente do PMDB, Carlos
Chiodini iria para o PP, não

confere. Confira nota do
presidente:
"Caro Moa, gostaria de esclarecer
que esta nota que você publicou

,

na sua coluna não tem nada a ver'
com a realidade. O fato de o

governador poder não optar pelo
meu nome como secretário de
desenvolvimento regional, não

envolve o partido que
me fez, em minha primeira
candidatura, o mais votado da
'região e qu e sempre me

apoiou com todo afinco,
inclusive nesta ocasião da SDR.
'Vale ressaltar que em nenhum
momento cogitei a hipótese de
sair do PMDB e que.o partido é

uma coisa, o governo e a coligação
sãooutra."

NOITE DA ILHA
É bem nesta sexta-feira que o boa
gente Jorge Vieira, recebe seus

amigos para a 3" Noite da Ilha,
que acontece no Restaurante
Arweg. A festa está recheada de
novidades, como por exemplo: a

presença de grupos folclóricos,
, com" artistas da região de
Florianópolis, buffet decorado ao

estilo ilha e muita música de'
primeira linha. Os manézinhos
com certeza farão a festa. "Tais
ummonstro"!

HOJE TEM HOUSE NO
KANTAN
Como hoje é sexta-feira, é dia de
balançar o esqueleto. O Kantan
Sushi Louge, dos amigos
Cristiano e Fernando Raboch,
com a participação do promoter
Chico Piermann, promove a

primeira Sexta House. A festa
terá presença ímpar do renomado
DJ argentino Martin Lamelas. O
babado será para um número
limitado de pessoas.

NASURDINA
O segredo está revelado. Apesar de
seguir trabalhando no silêncio e

"comendo pelas beiradas", o

Secretário Municipal de Esportes,
'Jean Leutprecht e o seu, fiel
escudeiro Nazinho, estão
articulando bem. Já fizeram duas
reuniões, uma com 93 pessoas e

outra com 60 e filiaram inúmeras

pessoas no partido fundado por
ele em Jaraguá do Sul, ·PCdoB.
Entre elas, muita gente boa de
voto. Alguns já fizeram até mais de
900 votos para vereador em

eleições anteriores. É, o Jean, ex
garoto prodígio em vendas de uma
multinacional, já está mandando
"bala" como comunista.

O CORREIO DO POVO

Por Moa Gonçalves - Sugestão (moagonçalve's@netuno.com.br)

Helena dos Santos, da área comercial da Revista NOSSA, empresta sua beleza para a coluna de hoje.

PROCURA-SE ALHOS
OS empresários gente do bem Marce10 Noronha e Sílvio Veloso,
comandantes -da Contato Call Center, estão preocupados com' um

provável fim de sorte e uma possível fase de mau-olhado, dor de barriga e

outras maliciicências. Omotivo é que furtaram as três cabeças de alho, que
a dupla matinha com muito carinho num recipiente com sal grosso.
Adeptos do vodu, o babado servia para afastar maus presságios. Agora, o
grande temor deles é o Exu Tranca-Rua. É mole?

o comunicador Josiel Gomes, com pinta de galã hollywoodiano, da
Rádio Jaraguá AM, do programa "Na Geral" festejou em grande estilo,
no começo da semana a idade nova.

\

",

Não há maior prova
de ignorância do
que acreditar que

o inexplicável é impossível."
(S. Bilard)

li, DICA DE SEXTA

* Comer um petisco e

tomar uma cerveja na

Confraria do Churrasco.

• TE CONTEI!
Um aviso: pra quem não quer participar do cerímenlal de'
inauguração da Arena, no sábado, o show do cantor
Leonardo, começa às 21 h30min.
**

O empresário Leonardo Felippetto iniciou O mês de maio com
um convite especial para as mulheres, mães e noivas. Ele, que
tem a Loja Criare, está chamando todos as suas clientes, para
tomar um café e conhecer as mil novídades do seu espaçp.' '

**' ,

O garotão Gabriel Bruch Ramos, filho do casal amigo
Anselmo e Ana Paula Ramos, depois de voltar de :uma'�

" í�

,temporada na Africa, ainda continua vislumbrando o �
continente.
**

Para as belas que pretendem participar da primeira Festa dó '"

Champanhe: os convites estão a venda com as partlcípantes
do Café Imperador, Café com Fuxico, na Imobiliária .Jarclrn
Jaraguá com Tânia e Zoraide Rozza J e também, na

Discotheque no Shopping Breithaupt. Lembrando que a festa
é 100% beneficente e a.promoção é da Revista Nossa, com
apoio do Correio do Povo, Studio FM, Kantan $ushi Lounge e

Hermanns/üecantet
"

'

**

Para apaixonados por ronco de motores, neste final de
semana acontece em São Francisco do Sul, o II Moto Ilha. O
evento deve reunir aproximadamente 4.000 pessoas. O
local do frege será o centro histórico da cidade, A
promoção é'dos moto clubes da cidade.
**

E o meu abraço de hoje, Cheio de energias positivas, vai para o

garçom do bar Sérgio, o, boa gente Adi. Ele também atende
carinhosamente pelo apelido de "Vingador".
**

O presidente da Casa de Apoio Padre Aloísio Boing, Sérgio
Pedrotti, está mais feliz que "ganso novo na lagoa". O
motivo é que ele está festejando o primeiro ano de ano de
funcionamento com total apoio da comunidade.
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