
VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER I 1923- 1936 • HONORATO TOMELIN I 1937 - 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL I 1958 - 2004 • YVONNE ALICE SCHMOCKEL I 2005

.A� c._..•.".....t
.;� SC·EAP0-111

([)r. 'ITiiagO :Monseffc:Bore{a
9tf_estte em Imp{antoáontla

CCRP/SC· 8.421

,upeci4Ct$ta em !mp(nntoáontí"
p.speciiÚísta. ern. lPen'oaoutia
CIMa, gerar

.

iJfr9te.ses
T..Il:, (41�,\3055-�795

�'
;

.
.

,

Ru�JoãO MsroâW;'1oa. C8�·IN/CJaragué doSOI
E.-roplh-cUnlqasorrlden1@6upedglcom.6F

CsO
�G..
Produtos sensuais e eróticos'

sac@sexshopjaragua.com.br

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

Centro Comercial Fail 2° piso si. 37

HUMANA

Reitor não garante campus

LIGA FUTSAL

Malweetem
dois jogos no
interior de SP

Hoje os jaraguaenses
enfrentam a Intelli em
Orlândia e na segunda-feira
é a vez de Santa Fé, em
Santa Fé do SuL A
novidade é a volta do ala

.5 Márcio.. 8 -
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Lúcio Botelho (2° à dir.) recebeu a comitiva laraçuaense no gabinete da Reitoria
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Quebra de patente
reduzirá em 75%
os gastos do país
O presidente Lula

assinou ontem o decreto ci

licenciamento compulsór ,

(quebra de patente) do
medicamento anti-Aids
Efavirenz.
.S3

A comitiva

jaraguaense, que esteve

ontem em audiência com

o reitor da.universidade
.

federal, Lúcio Botelho, .

não téve a garantia da
instalação do campus em

I Jaraguádo Sul. A partir
i i

de agora, os trabalhos
serão 'para buscar o apoio'
político e instituciotral. -5 '
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• JllORIAL

Tiro no pé
't,

O jornalista Paulo Alceu,
do SBT/SC, deu a melhor

definição da Operação Moeda
Verde da Polícia Federal que

,

' prendeu em Florianópolis e em

Porto Alegre 20 suspeitos de

patJcipação em esquema de

ve�da de leis e atosadministra-
Itivos em favor de grandes

ernpreendirnentos imobiliários
na

I

capital catarinense.
9\� partir de agora fica claro�W'

qu� em Santa Catarina os

I ne��cios ambientais esc�sos,
realizados à margem! da

opmii).o pública e sob a fachada
de 0NGs, Câmaras de Verea

dores e órgãos ambientais, não
vão, mais ser realizados".

(Por isso, é bom que fique o

alerta à iniciativa privada e às
I autoridades públicas. O próprio

Ibà'gta estámudando - emuito,
pai, -conta das determinações
da�ministra Marina Silva. Ela

2�,

Será que vale a pena uma
agressão agora, que num
futuro muito próximo vai
nos custar o olho da cara?"

mudou o: órgão e o próprio
Ministério, mas' isso não

significa que vá recuar de

princípios e nem ceder à gana

"paquiana" da ministra Dilma
Roussef

Daqui para diante, todo o

cuidado é pouco na hora de
acertos por baixo do pano:
numa' tacada só foram

expedidos mandados de prisão
temporária para 22 pessoas,
entre elas um vereador de

Florianópolis, dois secretários

municipais e o chefe do órgão

,...,

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo,com,br

ambiental da cidade, além de
nove empresários.

No rol, nada menos que o

presidente da construtora

Habitasul, Péricles Druck
(leia-se [urerê Ínternacional),
e Fernando de Mattos, dono
do resort Costão do Santinho,

.

um dos mais luxuosos do país.
Na nossa Região, sempre

houve informações e boatos
sobre suspeitas de corrupção
na liberação de autorizações
para construção em áreas da
União ou de proteção ambien
tal. É um bom momento para
que «idos possam refletir,
tanto empresas, como autori

dades, como trabalhadores:
será que vale a pena uma

agressão agora que num futuro
muito próximo vai nos custar'
e aos nossos filhos e netos o

olho da cara? Ou quem sabe
o corpo inteiro.

I

.i ENTRE ASPAS
.... J .

" A tese de que esquerda e direita não existem mais, é da direita. Destina-se a

retirar OOS pobres, que são a maioria da humanidade, ?esperança em uma

forma de governar mais iusta".
.

.

Eduardo ,Guimarães, empresário paulista, sobre a insistência de uma parte dos políticos em dizer
que acabouesquerda e direita na: política. ,,'

2( : ( .. 1 ••. " ,r I' ,-

"Assumir a presidência não é assumir um cargo. É assumir Ur11 erviço à Igreja, aos
cuecrêem e aos que não crêem".

.

Do� Geraldo Lyrio Rocha, novo presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).
t;

'.

,
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• PONTO DE VISTA

,
�,

Retomo o tema abord�do
neste espaço há uma semana pela
suajmportância emotivada pelo
que ouvimos durante a assinatura
dei :�convênio que a Fapesc -

Fundação deApoio à Pesquisa do
Estado de Santa Catarina -

formalizou com vistas à amplia
ção do Núcleo de Desenvolvi
mento de Incubação, JaraguaTec,
instalado no campus da UNER].

Na 'Oportunidade, perante
seleta platéia formada por
empresãríos e lideranças da nossa
região, o presidente da Fapesc,
professor Antonio Diomário

Queíros, entusiasmou a todos,
mas demodo especial àqueles que'
vivencfam o nosso Centro
Universitário, ao explanar a visão
do governador LuizHenrique da
Silveira de que o ambiente
acadêmico precisa estar inserido

. de maneira cada vez mais com

prometedora com o desenvolvi
I mento tecnológico, pois uma

sociedade só progride demaneira
sustentável quando a Educação e

a Ciência e Tecnologia caminham
em convergência com os mesmos

propósitos de geração de

oportunidades para a socie-dade.
Nesse sentido vale a referência

ao modelo adotado nos países
.

mais desenvolvidos, que investem
maciçamente em pesquisa e

desenvolvimento tirando provei
to de maneira harmônica da
expertise do meio acadêmico
como fator para a geração de
riquezas.

Nossa Instituição se sente

particularrnente envaídecída
porque a UNER], e antes d�la a

FER], nasceu sob a inspiração do
desafio de formar cidadãos plenos
de capacidade intelectual e cívica,
comprometidos profissionalmen
te com a nossa região e com o

nosso País.:
Amarca "made in]araguá" es

tá estampada em nossos produtos
ou em pessoas que conquistam o

mundo e está representada por

profissionais criativos e de grande
capacidade, como vimos na
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• DOS BLOGS

.m·f1FARIA
Investidores no

Brasil
Investidores financeiros estão
vivendo "anos dourados" no
Bra&il, segundo uma matéria
publicada nesta sexta-feira no

jornal International Herald
Tribune. A estabilização da
economia brasileira e os altos
juros pagos aos credores têm
servido de atrativo para fundos
de investimento, diz o diário. A
matéria destaca que o fundo
de melhor desempenho no

mercado internacional dedica
ao Brasil 6,7% de seus US$
6,7 bilhões de recursos,

Segundo o Herald Tribune, a

procura por títulos do Brasil
têm aumentado à medida que
o real se valoriza frente ao

dólar. Apesar da satisfação,
Steinmeitz reconhece que o

Brasil ainda tem taxas de juros
bem mais attas do que
deveria. Para ele, a tendência
é que as taxas brasileiras de

juros mantenham sua atual
tendência e continuem em

queda.

� blogdosblogs.bllg.ig.com.br

Dia das mães
As feministas que me

perdoem. Fui criado com quatro
irmãs, que aprenderam com

minha mãe a importância da

independência,' da auto
suficiência e de ter uma

relação de igual para com os

maridos. Sou pai de quatro
filhas, a quem passei esses
valores. Mas continuo cada vez

mais acreditando que, neste
.

mundo maluco, em' que
valores, informações,
parâmetros são algo tão fluidos
como chuvas de areia, o papel
de mãe é fundamental. Não
existe nada mais relevante na

mulher do qae ser mãe. Tenho

profunda admiração pelas
mulheres que, mesmo tendo
de trabalhar fora, mesmo
enfrentando o vale-tudo dos
ambientes profissionais, não

perderam a.reterêncla e Q

compromsso de ser mãe, ..
Feliz dia das mães, e que o

próximo domingo seja
. importante para reavaliar e

valorizar cada vez mais a

missão da mãe.

� lulsnasslf.bllg.lg .eom.br

.Carla Schrei'ner
Reitora da UNERJ-

CCentro Universitário de • ARTA OO LE ITOR
Jaraguá do Sul

exposição do professor Victor
Danich ao relatar o desempenho
de empresas que integram o

J araguaTec e rapidamente
alcançam projeção nomercado.

Vale aqui ressaltar que o

JaraguaTec éhoje umempreendi
mento consolidado graças a

parceiros como a ACUS,
APEVI, SEBRAE, SENAI, Pre
feitura e o Governo do Estado,
por meio da Fapesc, somando
esforços em torno dos mesmos

objetivos de qualificar cada vez

mais a nossa região.
São momentos como esse

que inspiram a Instituição na

sua missão de "Ser um Centro
Universitário de referência em

suas atividades de ensino e,

primordialmente, nó sucesso

profissional do seu acadêmico,
com forte atuação nas áreas .

tecnológicas e de gestão, e em

ações educativas voltadas à

formação humanística e ao

desenvolvimento do norte

catarinense".
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, Para todos os

gostos
As nomeações para' o segundo·:J
escalão do govemo, tema que l
divide o PT e o PMDB, estão
saindo e, pelo jeito, para
agradar aos dois lados, A' [B
saber: o PMDB ganha a .;q
presidência de Furnas. Para o lO

cargo vai o ex-prefeito do Rio; n
Luiz Paulo Conde. Em J
compensação, o PT ganha A
outro '1i1é" - a presidência da BR ;�
Distribuidora. O petista José
Eduardo Dutra, ex-senador e ex-

.

q

presidente da Petrobras, fica
q

com a presidência, O PMDB,. g

maior parceiro do govemo, pi

ganhou mais uma disputa. P

Desta vez, coin o PSB de Ciro
;'1

Gomes. Ciro queria que tosse ,j)

mantido no DNOCS seu
b

conterrâneo Eudora Santana.
.' g

Lulà teria aceitado a troca: 'Para ]
lá val ti ãfilha�ô pól�icó(d(flíâ�rnJ
da 'bancada �ácCâmara; .:" ... __ .

J

Henrique Eduardo Alves. O novo [J

titular do DNOCS será Elias' j

Filho, Dá prá ver que Lula não )1

quer confusão com o PMDB. . ;2

J

21

fi

Ciência e tecnologia
caminhando juntas com a academia

�CrlstlanaIObo.gIObOIOg.com.br

• Carione Pavanello
Diretor-geral da Fesporte

A grande obra de Jaraguá do Sill
Jaraguá do Sul, o pólo

industrial de Santa Catarina
e capital da Malha, a partir
do dia 05 de maio será
conhecida também por ser a
terra natal do maior projeto
da região, a Arena Multiuso,
seja por seu tamanho,
ousadia ou pelo potencial
efetivo nas parcerias fir
madas entre o Governo do
Estado, o Município e a

iniciativa privada.
A Arena Multiuso de

J araguá é a primeira obra
contemplada com recursos

do Fundo Social na região do
Vale do Itapocu. A obra,
orçada em R$ 17 milhões
proporcionará ao, cidadão
catarinense mais um espe
táculo de esporte, lazer,
cultura, música e entrete-

nimento. .

menta a Arena Multiuso de T

"Foi uma satisfação e Jaraguá do Sul receberá os )
uma grande emoção poder cerimoniais de abertura de
acom-panhar de perto a dois' grandes eventos es-' 1

.
concretização desta obra portivos do Estado, o;;
iniciada em 2005", diz PARAJASC, de 25 a 29 de '

Carione Mess Pavanello, o Julho e o 47º Jogos Abertos J

Cacá, que _

ainda como de Santa Catarina, progra- )

Vereador, em Jaraguá do mados para 'Ü período de 1 º

Sul, viu nascer um sonho e a 10 de Novembro, nas 1

hoje como Diretor-Geral da novas instalações.
Fesporte partictpa da con- 'A partir de junho, com a

solidação deste grandioso conclusão da quadra polies
projeto. portiva, o local estará apto

Carione enfatiza ainda para a realização de poten-
que com a inauguração da dais competições.. "..·1
Arena Multiuso Jaraguá Carione Pavanello finaliza
estará no calendário e no agradecendo a resposta ao

roteiro das mais importantes compromisso assumido pelo
competições internacionais Governo dó Estado: "É a

�

e shows de grande porte. grande contribuição do' J
.

Para brindar o início das 'Estado a uma região cura ),

ativi-dades do empreendi-. participação 'é expressiva". I

. [
Q )

OSdtaextãos@para es�a dcoluna deverãbo ter no máxitmo 1.68dO carac, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail . I
re ç o ocor�elo 0'p�vo,com, r, ou por car a no en ereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
Postal19, É obngatóno Informar nome completo, profissão, "'CPF e'" telefone ('" não serão publicados),
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COTA: SÃO 11 CARGOS DE CONFIANÇA DISTRIBUíDOS ENTRE OS QUATRO PARTIDOS Projeto do nepotismo
entra' na segunda-feirafAliados têm até terca-retra para

indicar os gerentes da Regional
GUARAMIRIM /

O líder de governo, Luiz

Antônio Chiodini (PP),
informou ontem que proto
colará o projeto contra o ne

potismo na próxima segunda
feira, quando deve ser lido em

plenário e encaminhado para
análise das comissões. Em

pronunciamento na tribuna

no início da semana, o vere

ador convidou os colegas a

assinar a proposta, que che
gou a ser apresentada no ano

passado, mas foi arquivada
porque a Comissão de

Legislação, Justiça e Redação
.

não exarou o parecer antes do
recesso.

Por orientação da asses

soria jurídica da Casa, o

vereador propõe a proibição
do nepotismo em forma de

projeto de lei e não através

de emenda à Lei Orgânica, .

como havia anunciado ante
riormente. Assim, a proposta
não necessita de outras assi

naturas para ser protocolada
e é aprovadaem plenário por
maioria simples dos votos. Em
Jaraguá do Sul, os vereadores
aprovaram na semana pas

sada o projeto, que depende
agora da sanção do prefeito
Moacir Bertoldi (PR) para
virar lei.
A proposta de Chiodini

proíbe a contratação de pa
rentes em até terceiro grau do
prefeito, vice-prefeito, secre
tários municipais, chefes de

PIERO RAGAZZI/OCP

gundo o coordenador regío
nal do PMDB, Carlos Chio

dini, o partido almeja as

gerências de Educação, Saú- .

de, Infra-estrutura, Adminis

tração ou Desenvolvimento

Econômico e a Consultoria

Jurídica.
Já o presidente do DEM,

Valdir Bardin, antecipou que
uma das vagas defendidas

pelo partido é a Gerência de

Cultura, Turismo, Esporte e

Lazer, a mesma pleiteada pelo
PPS, segundo informou o

coordenador adjunto da sigla,
Carlos Alberto Reali.

Líderes dos partidos
se reúnem no final

de semana para
acertar ponteiros

CAROLINA TOMASELLI

JARAGUÁ DO SUL 5I1

Is51
Chiodini: "ninguém assinou o projelgqo
seções e vereadores na admD- eb

nistração pública direta, ind�:.rob
reta e fundacional. O text&BV
também proíbe o chamad6
nepotismo cruzado, quand0105Is.
prefeito contrata parentes dt!us
vereadores, e vice-e-versa. }\BdI
intenção, segundo ele, éO�
impedir que os vereadorgss
discutam o tema de forme-e

"politiqueira" e "demagóg�
ca", já que sete dos nove titu
lares da Casa têm parentes
nomeados para cargos

confiança. "Ou a lei é pa
todos ou é para ninguém", d -

darou o autor na semana pas
sada.

Os vereadores Marcos

Mannes (PSDB). e EvaldaA"
Junckes (PT), que por setJp
presidente da Casa só vota emoO

caso de empate, já se mani

festaram favoráveis ao pr�
jeto. Mas até ontem à tarde,
nenhum parlamentar pediu i..,J
Chiodini para assinar pro

posta. (CT)

Os líderes dos partidos
aliados têm até terça-feira
para apresentar os nomes que

ocuparão os 11 cargos de con

fiança na Seere tar ia de

Desenvolvimento Regional.
Ainda falta definir quais
gerências ficarão com cada

partido, dentro da cota

• prevista na chamada geo

grafia das urnas. O certo é

que o PMDB terá direito a
Schmitt: "A definição sobre'gerências é restrita aos líderes partidários"

quatro gerências, além da os ponteiros este fim-de- o presidente do PSDB, Eu

vaga de diretor-geral, o PSDB semana. Nenhum deles ante- gênio Garcia, informou que já
ficará com três, o PFL com cipou quais nomes serão foi acordado que o partido
duas e o PPS indicará um dos indicados. O secretárío re- ficará com a gerência de De

gerentes. A tucana Niura gional interino Ivo Schmitt senvolvimento Econômico e

Demarc�� dos ,§:;ll},t<1§ fQ�, informou que coordenou uma Sustentável. Com relação à

confirmada Clue y�tqDJila ao . reunião técriíca p'3'ra explicai' terceira vaga que cabe aos

comando. da SDR e será - 'as atribuições de 'cada uma tucanos, a tendência é in-di

nomeada pelo governador das gerências. "Mas á de- car o assessor de imprensa,
Luiz Henrique na segunda- finição dos cargos cabe aos cargo relacionado direta

feira, junto com os outros 35 coordenadores e presidentes mente ao secretário regional.
secretários regionais. dos partidos", disse. Com a confirmação da

Durante a semana houve As gerências mais visadas perda da titularidade para os

conversas sobre os cargos de são a de Educação e Saúde, tucanos, o PMDB defende o

• segundo e· terceiro escalão, que estão sendo pleiteadas aumento da cota de quatro

mas os coordenadores regio- pelos peemedebistas e tuca- para cinco gerências, além da

nais das siglas devem acertar nos. Além de uma das duas, vaga de diretor-geral. Se-

Administração, Finanças e

Contabilidade
Assistência Social, Trabalho
e Habitação
Cultura, Turismo, Esporte e

Lazer
Desenvolvimento

Econômico Sustentável

Educação
Infra-estrutu ra

Planejamento e Avaliação
Saúde
Assessoria de

Comunicação
Consultoria Jurídica
Diretoria-Geral

Perigo
A discussão sobre a: insta

lação de um campus da uni
versidade federal em Jaraguá
do Sul tomou um caminho

perigoso. A politização do
assunto está gerando desa- :
venças, quando se deveria
unir forças para o objetivo
comum.

A se persistirem as dife

renças político-ideológicas,
regadas pelas divergências e

vaidades, a chance de êxito

estará comprometida. No fim,
todos perdem. , ,

Aliás
O açodamento por parte de

alguns acabou criando um

clima de disputa pelos holo
fotes. O ouvi dizer está pau
tando amaioria. É preciso um
mínimo de sensatez para que
se consiga mostrar união dos
mais diferentes setores da
sociedade jaraguaense pela
conquista de um campus da
UFSC na cidade.
Ainda que haja boas inten

ções, a metodologia em

pregada até agora não é a ide

al.

Decisão
o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu

que os funcionários públicos do Estado não são obrigados ;ã

abrir conta-corrente no Banco Itaú para receber salários. reerr

A ação foi requerida em mandado de segurança coletivo, nklSU2

qual o Sindicato dos Agentes Fazendários alegou que ól1Jp

monopólio em favor do Itaú suprime o direito de escolha � ��
id '" .,,,

IJI!Yl

causa os servi ores graves prejUIZOS . 8123
Pode servir de jurisprudência. mo!

nIl;_>

Prevenção (em

O PSDB está levantando possíveis irregularidades cometidaswi
pelos ex-presidentes da Infraero, no governo do presidente,

",ha
Fernando Henrique Cardoso. O objetivo, segundo o deputado

'

Gustavo Fruet (PR), é se antecipar à CPI do Apagão Aéreo:1TJ5
. ,'g51

Fruet assegurou que se for encontrada algum problema \biq
próprio partido irá denunciar à comissão, "para evit8JuQ
chantagens". �Bm

:Jviv

Precaução
o presídente da Câmara

deGuaramirim, Evaldo jun
ekes, o Pupo (PT), solicítou
escolta policial para deixar o
plenário da Casa,

.

após uma
sessão ..'Temia. ser agredido
por ter dito coisas que pode
riam ofender um cidadão ..
Não se sabe se a segurança
foi'ou não necessária.

.

Negociação
Lideranças do PMDB,

PSDB e do DEM de Schro
-eder discutem a formação de
uma aliança para enfrentar
o prefeito Felipe Voigt (PP)
nas eleições do ano que vem.
Isso explica a aproximação
deVoigt como presidente do
PI, o Zeca da Laje.
O queridinho da vez é ex-

• presidente do PT, João Reis,
�ortejado por todos.

Processo
o Sindicato da Alimen

tação de J araguá do Sul
entrou com ação judicial
contra o Frigorífico Mi

nuano, pela demissão de 19

grevistas, por justa causa,

no início de abril. Parte dos
funcionários da empresa,
localizada no Bairro Santa

Luzia, paralisou por três dias
em protesto contra o atraso

dos salários.

Suplentes
Os suplentes LírioDevegili

(PMDB) e Caubi Pinheiro
(PDT) assumiram, na quin
ta-feira, as vagas de verea

dores na Câmara de Guara
mirim. Por 30 dias, subs
tituirão os titulares Osni

Bylaardt e João Deniz Vick,
ambos do PMDB, que se

licenciaram alegando "assun
tos particulares".

Visita
A partir de segunda-feira,

empresários de seis países
participam de treinamento
na Acijs. Vão conhecer o

. modelo de organização
associativa através de
Núcleos Setoriais. Amissão

vem ao Estado a convite da

Federação das Associações
'Empresariais. O evento

termina no dia 16.

Conflito .

inU

Grupos gays preparammanifestações durante a visita de Bente oh

16
' , . '. I' do até

. cilfILeao pais, na proxima semana, me um o ate a queima 'e

fotos do papa em praça pública. Em Recife, um grupo coloco���
fogo em um-boneco do pontífice. !r;;

Desde o início do pontificado - abril de 2005 - os conflitos�,,�
entre a IgrejaCatólica e a comunidadeGLBT só aumenraram.jj,

Recentemente, o papa condenou o homossexualismo e criticouaua

o reconhecimento dos direitosde se casarem.

,
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ROSEll CAPUDI: GERENTE REGIONAL DO .SESI-JARAGUÁ DO SUL

O CORREIODO POV�
)

,

"O Sesi se vê-obrigado a acompanhar a cidade"
:omaior desafio da gerente regional do Sesi Jaraguá do

Sul, Roseli Capudi, é fazer com que a unidade consiga
acompanhar o crescimento domunicípio, especialmente
no que se refere às indústrias. Tendo o foco nas ações que
garantam a qualidade de vida dos trabalhadores, o Sesi
desenvolve programas nas mais diferentes áreas para
assegurar o bem-estar dos industriários.I

INa outra ponta, Roseli tem comomissão conscientizar
ost empresário da região da parceria entre o Sesi e as

, '

empresas, "já que contribuem mensalmente para a

unidade regional" que, por sua vez, tem inúmeros serviços
aos trabalhadores. Roseli lembra que é urna relação de
ganha-ganha, "porque quanto mais os empresários
compram serviços do Sesi, mais têm retorno da
contríbuíção" .

.

À frente do Sesi de Jaraguá do Sul desde março de
2005, Roseli tem como menina dos olhos o programa de
inclusão social, sem se esquecer dos projetos de
sustentabilidade das organizações e o gerenciamento das
relações das empresas com os clientes.

: Para falar um pouco mais doSesi, função, atividades e

programas, Roseli concedeu aoCorreio do Povo a seguinte
entrevista:

Correio do Povo ' O que
é o Sesi?

•

� Roseli Capudi - O Sesi
foi criado, há 60 anos, para
tratar da qualidade de vida
dos trabalhadores das in

dústrias e para servi-los., É
. mantido pelas empresas que
não são optantes do Simples
(Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos) e

por algumas estatais como a

Celesc, as empresas de água
e saneamento básico, de
telecomunicações e de pesca.

O Sesi é uma empresa
privada que tem caracte

rística de mista, porque é,
auditado pelo Tribunal de
Contas da União e pela

. Controladoria-geral da
União. Essas auditorias
asseguram que os repasses
feitos pelas empresas estão
sendo empregados ernbene
fício dos trabalhadores.

O Sesi não tem vínculo
com governos.

CP • Como são feitos os

repasses para o Sesi?

Roseli - De duas formas:
diretamente via Fiesc e

indiretamente, a compul
sória, via contribuição dos
trabalhadores das indústrias.
Mensalmente, é descontado
1,5% por meio da Guia de

foi c
há 60 anos, para
tratar da qualidade
d. dos.
Ira hadores das
indúsfriás e para
servi-los"

CESAR JUNKES/OCP

Temos ainda programas
de saúde e segurança no

trabalho. Por· lei, toda

empresa precisa ter esse

serviço.

CP, Nas demais áreas .•.

Roseli - Na educação, a

prioridade é a educação de

jovens e adultos, com salas
no Sesi e em algumas em

presas, que atendem atual
mente 320 alunos. Este ano,

estamos desenvolvendo o

programa Educação Inclu

siva, que faz parte do pro
jeto de Inclusão de pessoas
com deficiência naIndús-

.

.

(

tria. A idéia é implantar o

programa no segundo
semestre. Também construí
mos creches em parceria
com' a Prefeitura e traba
lhamos o programa Supera
ção jovem e Indústria de
talento.

No lazer, temos o Sesi

Esporte, que promove os Jogos'
da indústria e a Copa Sesi, e

temos o Sesi Eventos, que.
organiza eventos para as

empresas em datas especiais,
.

além da ginástica nas empre
sas. Somos uma das maiores

do Estado. Atualmente,
temos 15 mil pessoas por dia
fazendo ginástica sob a

orientação de um profissional
do Sesi.

Atualmente, temQs
15 mil pessoas por
dia fazendo
ginástiça sob a

orientação de um

profissional do Sesi
de Jaraguá do SI.I�"

Roseli - É uma linha de
crédito que o Sesi dispo-, ,

nibiliza ao trabalhador, valor
que não pode comprometer
mais do que 20% do salário.
Os empréstimos são p�ra os

setores de habitação, saúde,
educação e crédito pessoal.
Esse último para que o

trabalhador possa reorgani
zar o orçamento familiar.

Sesi faz uma avaliação
prévia da situação finan
ceira do tomador do

empréstimo.

CP O
microcrédito?

que é

Previdência Social.

CP • Onde o Sesi aplica
esses recursos?

Roseli O Sesi

CP • E a consultoria?

Roseli - Desenvolve pro
gramas para a sustenta

bilidade das organizações e

assessora as empresas no

gerenciamento das relações
com seus diferentes públicos
de interesse. Entre eles
podemos citar: Gestão de
responsabilidade social,
Código de ética, Balanço
social e Gestão de clima

organizacional.

CP • Quais s âo os

projetos em andamento?

Roseli - Estamos am

pliando os programas nas

áreas devsaúde , farmácia,
alimentação e microcrédito,
além da reforma no nosso

ginásio de esportes.

CP • Qual o orçamento
anual da unidade de

Jaraguá do Sul

Roseli '- As despesas
previstas para este ano são
da ordem de R$ 7 milhões,
e a arrecadação é de R$ 5,
milhões; A diferença será
coberta pela arrecadação
compulsória, aquela que as

empresas contribuem men

salmente para o Sesi.

CP • E os projetos
futuros do Sesi de Jaraguá
do Sul? '

Roseli - O Se si se vê

obrigado a acompanhar o

Crescimento de Jaraguá do
\

o

o empresi�;preCislif 5]

reconhecer que,
quanto mais compra
.ilo Sesi, ganhai
já que contrilJui
mensalmente
.para o Ses.i"

proporciona programas nas

áreas de saúde, educação,
lazer, de con su ltor ias de

. responsabilidade corpora-
tiva para os trabalhadores,
além de investimentos nas

áreas de negócio, alimenta
ção e farmácia.

Na saúde, entre outros

projetos, podemos destacar o
subsídio de parte do trata

mento odontológico e mé

dico, e mantém profissionais
nas empresas. Temos no Sesi

.

uma sala de audiometria,
além de uma unidade móvel
que visita as empresas.
Fazemos oito mil exames, em
média por ano.

,

.

I

Sul. Tem claro que preci��
ampliar seus serviços,
principalmente nas áreas d�
saúde e alime-ntação. Por
outro lado, sabe que o

impor tante no processo é

conscientizar os empresários
a comprarem os serviços do
Sesi. Eles precisam reco

nhecer que quanto mais

compram mais ganham, já
que contribuem para o Sesi.s
e que o Sesi é das indús-�

Q
g
o
ro

,

,
,

CP - Quanto tempo
dura o mandatodo gerente
regional?

trias.

Roseli - Não tem tempo;
determinado. O cargo é de�
confiança e uma indicaçãoí

"

da a l ta direção do Sesj,
Santa Catarina.

c
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POLÊMICA: INSTALAÇÃO DE UNIVERSIDADE DIVIDE OPINiÕES'

'Campus não é decisão polítlca' � diz reitor

, r
, L}

, II

"'JG

"1

�
•

;.\/L.

,

, r

::�

Comitiva jaraguaense
" 'e,teve reunida ontem

cqm Lúcio Botelho ,

pâra discutir o tema

oi DA NE ZANGHELINI
A JA GuÁ DO

S LFLORIANÓPOLIS

\0 reitor daUFSC (Univer
i sidade Federal de Santa

C arina), Lúcio José Bote

II Ih ,
afirmou ontem que a

in alação de um campus da

d Estado não é "decisão

po ítica", e que a escolha do

minicíPio
a sediá-Io não

de ende apenas da UFSC,
m s também doMinistério da

Educação. "

'Na tarde de ontem, Bote-
.

Ih6 reuniu-se com comitiva

o fo�ada por políticos e repre
� sehtantes de entidades do
\/ Vale do Itapocu e recebeu
l ofício pleiteando a instalação

do campus em Jaraguá do Sul.
O prefeito Moacir Bertoldi

li entregou uma carta de in

I tenções;""rnforinando, que (2)

município tem terreno dis- ' A extensão vai funcionar

ponível para construção da no segundo andar do Cepeg
estrutura. Mas, segundo o (Centro Politécnico Geraldo

prefeito, o local ainda não foi Werrlinghaus), na Vila Rau.

definido "porque exige dis- O professor e idealizador do

cussão mais ampla junto à projeto de interiorização da

sociedade". ... UFSC nomunicípio, Cláudio
A instalação de um cam- Piotto, diz que na próxima

pus da Universidade Federal, semana a "Comissão Pró

vai garantir a consolidação UFSC Jaraguá" começa a

dos cursos já garantidos para buscar apoio de parlamen
a extensão - Administração tares de todo o Estado e de

com licenciatura em Portu- representantes de entidades

guês ou Inglês, Física, Quími- para a causa.

cae Matemática epossibilitar INTERIORIZAÇÃO - A

a abertura de novos. As instalação de três campi no
cidades mais cotadas para Estado faz parte do projeto de,
receber a universidade são expansão do ensino superior,
Jaraguá do Sul, Joinville 'e lançado pelo governo federal
Araquari - onde funciona a em 2004. O programa prevê a

escola agrícola da UFSC. definição dos municípios até

"Vamos aprofundar a dis- julho deste ano e o início das

cussão sobre o projeto e ana- aulas até o primeiro semestre

lisar o que é melhor para a de 2009.

sociedade", disse o reitor, que .Expansão das Federais
não garantiu o campus em

[araguá do Sul. Ele também

reforçou que as aulas no pólo
(extensão) da universidade
no município começam na

primeira semana de agosto e

que o vestibular acontece em
,

julho.

Lançamento Projeto
2004

Meta em se
Implantar três campi

Aulas
Início em 2009 iatReitor da UFSC, Lúcio Botelho, debateu lnterlorlzação dauniversidade cQr:n prefeito Bertoldi e vereadores

I -. '''. \ '.1 ":;11

iq
,h

,

SEML1MITE·DE
� . QUllOMJTRAGE/A

COM ASSISrENClI rECNIa.

"

)J

')

'JJ

Maior capacidade de carga da Categoria.
O menor cusJo operacional Ror KM.r()d"do.

,',
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3a Jornada de Enfermagem
HORST BAÜMLE

Depertamentc dé Bnfermaqem

Entre os dias 9 e 11 de maio, o Hospital e Maternidade
Jaraguá promove a 3ª Jornada de Enfermagem. O evento
acontece na Acijs e a abertura estámarcada para as 19 horas.
Em seguida acontece oWorkshow "Sanduíche de ovo e bêicon
(segundo grafia do autor) .: uma história de envolvimento e

comprometimento", com Darvino Cancer. O segundo dia inicia
às 19h30, com a médica sanitarista Daphne Rattner, que vai,
abordar o parto humanizado. No último dia, o encontro começa
às 19 horas e tratará de questões éticas. As inscrições custam
R$ 20 (estudantes e profissionais da enfermagem) e R$ 30
(comunidade em geral). A programação completa e mais

informações sobre o evento podem ser obtidas pelo 3274-3000.

.
'

dan1es quêJijesejam concorrer a bolsas de estudos
gráis e parciais do 'ProUni (Programa Universidade
a l''<:idos), lí1ara cursos que iniCiam no segundo semestre

este ano, devem preparar os documentos. As inscrições
Prõ-Uni serão abi}rtas nq dia 23 de maio e a divulgação
�elecionados será feita em 14 de junho. Informações

eçQ �o ProUni na internet (www.prounJ.com.br).c

<,

Nota de Agrildecimentos e Convite para Culto

A Família enlutada de
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 última
morada, 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 Daniel 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.

Convida ainda, para o Culto em sua memória que será celebrado às 09:00h, do
dia 06 de maio de 2007 (domingo), na Igreja Evangélica Luterana "Apostola
Pedro", no Centro - Jaraguá do Sul.

o Pet Center Shop, em respeito à seus

clientes, visando sempre o melhoramento
contínuo de sua equipe e na busca
incessante pela excelência no atendimento de
sua clientela, comunica a contratação de
nova profissional em Medicina Veterinária,
para gerir as atividades clínicas inerentes e

agradece acompreensão dopublico em

.geral, pelo período em que o atendimento
clínlco eventualmente tenha sido
prejudicado. "

Jaraguá do Sul, maio de 2007.

ALMOÇO DIA DAS MÃES

NA A.A.B.B.
RESERVAS TEL. 3372-0528

correio.com@ocorreiodopovo,com.br

Feijoada

•
•

O Grupo Txai, de Pomero
de, realiza feijoada na Acaen

(Associação da Netzch) a

partir das 11h30 de hoje. Os
cartões antecipados custam

'R$15. O evento acontece na

Rua Augusto Klotz, 303.

Informações pelo telefone (47)
9985.8070, comDalci.

Canção Sertaneja
Iniciam no dia'14 de maio as inscrições para o Festival da

Canção Sertaneja e Popular. O cadastro será feito somente

na Fundação Cultural de [araguá do Sul (Rua Ida Bana
Rocha, 101, Centro), o horário de atendimento é das 7h30
às 11h30 e das Uh às 16h30. Podem participar do festival,
pessoas da comunidade em geral que residam e ou

trabalham na cidade por pelo menos um ano e tenham 16
anos. É necessário também entregar a letra da música
digitada, fotocópia de comprovante de residência ou

trabalho, cópia da identidade... CD contendo a gravação
original da música e efetuar o pagamento da taxa de
inscrição no valor de R$ 10. Informações no telefone 3275-
1300.

Festival de Dança JAKSSON ZANCO

Está acontecendo desde ontem as seletivas dos grupos que
participam da' 25ª edição do Festival de Dança de Joinville. A
audição local será hoje e amanhã, no Teatro Juarez Machado,
em Joinville, com a participação do Conselho Artístico do
Instituto Festival de Dança e convidados. A seletiva vai até o

dia 9 de maio. Os resultados serão anunciados no final destemês
e poderão ser conferidos no site www.£estivaldedanca.com.br.

AAcijs é,Apeviteali�zam nadia 15de maío a palestra
"Lideranças e Competência Emocional, como ter razão
semster razão". O foco do evento é a influência do
jnundo emocional sobre os profis-sionais. O palestrante
será. o consultor de empresas, mestre e psicologia,
George Vittorio Szenészi (foto). Informações pelo
telefone 3475-7024.

Palestra

ALMOÇO DIA DAS MÃES

o Restaurante Gredal (antiga Rec. Dalmar),
estará servindo um delicioso almoço com
sobremesa para o Dia das Mães.
Faça já sua reserva até o dia 11/05/07 pelo
Fone: 3371-1991.

Encontros de

atualização
A Unerj está promovendo'

Encontros de Atualização,
com o objetivo de auxiliar os
acadêmicos e demais interes

sados em aperfeiçoar seus

conhecimentos em áreas espe
cíficas. Informações pelo
telefone 3275-8200.

• LOTERIAS

• LOTOFÁCIL

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

Lançamento
Entre os dias 8 e 110 de

outubro Jaraguá do Sul sedia
rá o 4º Fórum Nacional da
Defesa Civil. O evento vai
reunir cerca de 600 partici
pantes de vários estados brasi
leiros. O lançamento do even
to aconteceu na tarde de
ontem na Acijs. Informações
sobre o fórum pelo telefone
3371-6757.

FARMÁCIA FAMíLIA

\

O CORREIO DO POVI

Fugitivo
Um adolescente que
participou da fuga em

massa do CPI (Centro de
Internação Provisória de

Itajaí), no sábado à noite,
foi recapturado às 22h de,
quarta-feira pela Polícia
Militar, na cidade. Ele e

.

outros quatro
adolescentes foram
denunciados por
consumo de drogas em

um çondomínio no Bairro
São Vicente:

Assassinato
Na tarde da última

quinta-feira, suas
pessoas foram baleadas,
após uma tentativa de
assalto no centro do Rio
de Janeiro. Segundo a

polícia, dois homens em

uma moto teriam
tentando roubar uma
senhora que havia
acabado de sacar

dinheiro. A mulher não
quis entregar sua bolsa e'
foi baleada. Um camelô
foi atingido por uma bala .

perdida. '

� OBITUÁRIO

Até o fechamento desta:
edição nenhum óbito
foi registrado pelas
funerárias da região

Festa
A Escola BásicaMunicipal

Hermann Guenther, em Po
merode, realiza a Festa Das
Mães no Parque de Eventos .

A comemoração tem início às
10h, o almoço será servido às
11h30. A partir das 15 horas
acontece a escolha da garota
estudantil e escolha da mãe.

Informações pelo telefone (47)
3387-2091.

,

• INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

, ,

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA <.,

COMERCIAL 2,032 2,035 11:
PARALELO 2,05 2,15 fi::'
TURISMO 1,973 2,133 11

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS

" BOVESPA
"DOW JONES

17,394

t1il'l@iliD
0,6221%
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ma Arena de felicidade

Finalmente chegou o grande
momento da inauguração
da Arena Jaraguá, um
divisor de águas no
segmento de entretenimento
para a região

CARLOS BRANDÃO
JARAGUÁ DO SUL

Sonho. Proeza. Fantástica.
Maravilhosa. Incrível. Adjeti
vos não faltam para dar corpo

. a uma das maiores, senão a

maior, obra pública de Jaraguá
do Sul. A Arena Jaraguá,
como foi batizada, é o exemplo
concreto e sólido de como a

vontade do homem supera as

dificuldades, transformando o

que era apenas um objetivo
distante, numa realização
presente. Transformada em

cartão postal, de Jaraguá do

Sul, a imagem da arena se

destaca e salta aos olhos de

qualquer ângulo que for

apreciada. Suas dimensões

gigantescas, sua arquitetura
moderna e ousada, suas carac
terísticas únicas no sul do Bra

sil, fazem desta obra um orgu

lho, não só para quem atuou

diretamente no seu desenvol

vimento, mas principalmente,
para cada um de nós, morado
res de Jaraguá do Sul, que por
nascimento ou escolha, parti
cipa diretamente do cresci

me!lto da cidade e da região.
Com seus mais de 20milmetros

quadrados de área construída
e pé direito de 32 metros, a

Arena Jaraguá é uma obra

impressionante, não só por seu

gigantismo, mas também pela
rapidez e qualidade com que
foi construída. Foram apenas
19 meses'de obras ininterrup
tas, com a atuação de centenas
de trabalhadores em todas as

fases. Resultado de uma ação
conjunta dos governos Esta

dual, através do governador
Luiz Henrique da Silveira, e

municipal, através do prefeito

32 metros de pé direito
20 mil metros quadrados de área construída

Capacidade para 8 mil e 200 pessoas se,ntadas e até 15 mil na área interna
Shows externos podem reunir 54 niil pessoas
Estacionamento para 1550 carros

Investimento de R$16,5 milhões
350 toneladas é o peso da cobertura
19 meses foram necessários para a construção
R$ 55 mil é o custo fixo mensal de manutenção
20 eventos já estão agendados para acontecer em 2007
São esperadas 8 mil pessoas para a inauguração .

Menores de 16 anos so poderão entrar com autorização dos pais

'\

Moacir Bertoldi, da Acijs/
Apevi e demais entidades re

presentativas 'da cidade, a

Arena teve investimentos de

R$ 16,5 milhões. O Governo
do Estado investiu R$ 5 mi

lhões via Fundosocial e a Pre
feitura investiuos R$ 11,5 mi
lhões restantes, oriundos de
caixa próprio e empréstimos
corn o Badesc. O projeto da
Arena Jaraguá é um capítulo
único na arquitetura da cida
de. Encomendado pelo indus
trial Wandér Weege, à Asso

ciação de Arquitetos e Enge
nheiros de Jaraguá do Sul, o

desenho foi concebido de
forma a se destacar em todas
as direções. A obra ficou a car

go da empresa jaraguaense
Proma, do engenheiro Paulo
Obenhaus. Inspirada nos

projetos das grandes arenas

esportivas, a nossa Arena sim-
. boliza, perfeitamente, a qua
lidade e o arrojo presente em

todos os cantos de nossa

cidade.

ra -sa a o

Abertura dos portões 18h
Cerimônia de inauguração 20h
Show com Leonardo 21 h30

Dia 06/05 - domingo
Abertura dos portões 18h
Festival de bandas 19h
Show com Nenhum de Nós 20h30
Dia 07/05 - seçunda-telra
Abertura dos portões 18h
Palestra motivacional e plenária
daAcijs i8h
Dia 08/05 - terça-feira
Abertura dos portões 18h
Apresentação orquestra 19h
Homenagem às mães 19h40

Apresentação grupo circense
Tholl20h

Dia 09/05 -:- quarta-feira
Abertura dos portões 18h
Moda na Area

"Com certeza esta é uma

das maiores' obras .. públicas
do sul do Brasil e a maior

ob�a,Búblic� ge �a�9guá QO
Sul. A Arena não servirá

som�nte a �opyl�ç�o loc�r,
também será utilizàda pará
eventos que vão trazer os
moradores qe toda a região
norte e nordeste de Santa.

Cat�rina. Sérá um pilar para
ampliar as feceltas turísticas
e a economia do município
em geral. É uma conquista
para Jaraguá do Sul" prefeito
Moaçír Bertoldi

Arena empalavras

"A Arena Jaraguá é uma

importante contribuição para o

desenvolvlrnento de Jaraguá do
Sul e região, pois deverá

ampliar a oferta de eventos
dos mais variados tipos e

deste forma fortalecer o

segmento de serviços, a oferta
de empregos nesta área e,
com isso, contribuir para o

crescimento sustentável da
cidade" Paulo Chiodini, presi

dente da Acijs

"Com certeza foi um

orgulho ter participado
deste marco para a história
de Jaraguá do Sul, através

do desenvolvimento do

projeto arquitetônico, que
também representa um

marco para minha carreira

profissional", Renato

Escobar, arquiteto respon
sável pelo projeto da Arena

'p
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'. "Quern.ganh.a com !�)Aren.�é
.

o povÔo de Jàraguá llO Sul; que
terá um local de qualidade
para assistir a shows, espe
táculos em geral, competi
ções esportivas e çulturais.
Além disso a economia local
deve receber incremento com

o crescimento do turismo e

da demanda por serviços.
Jaraguá do Sul está de

parabéns", vereador Rudolfo
,;-G�sger; .president�. :pa C?mara1
Muriiçipal

>

J
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NOVAS CARAS: DOIS REFORÇOS COLOMBIANOS DEVEM CHEGAR NA PRÓXIMA SEMANA

Malweetem série de três jogos em seísdtas pela Liga
Time jaraguaense
enfrenta a Intelli
hoje e o Santa Fé
na sequnda-feíra

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

AMalwee continua a ma

ratona de jogos pela Liga
Futsal. Nos próximos seis dias,
são três jogos, dois deles no

interior de São Paulo e o ter

ceiro em Seara, no Oeste
catarinense. Hoje, às 18h15
com transmissão da SporTV,
eles enfrentam a Intelli em
Orlândia e segunda-feira, às

20h15, é a vez do Santa Fé.
Na quarta-feira, o desafio é
contra Umuarama, em Seara,
também às 20h15.A novidade
deste fim-de-semana é o ala

REFORÇO

Inter troca dois
por um zagueiro
PORTO ALEGRE'

O 'zagueiro Douglão, do
Coritiba, foi contratado pelo
Internacional nesta sexta

feira. Depois de especulações
e quase desistência do
negócio, os dois clubes entra- .

ram em acordo. Na nego
ciação, o Coritiba receberá o
reforço dos atacantes Diogo'
e Gustavo. Os dois terão os

salários pagos pelos gaúchos.
Além disso, o Coritiba

também receberá uma parte
em dinheiro pela negociação .:
Os novos reforços serão

apresentados na próxima
semana. Os valores não
foram divulgados. Nesta
sexta-feira, o Coritiba apre
sentou Dinei, que estava no

Veranópolis (RS).

MILAN

Cafu renova por
mais um ano

MILÃO

OMilan anunciou ontem
a renovação do contrato do
lateral-direito brasileiro
Cafu, 37 anos. Pelo novo com
promisso firmado, o jogador
permanecerá-no clube rubro
negro até o dia 30 de junho
de 2008. Quem divulgou o

acordo foi o vice-presidente
da agremiação italiana,
Adriano Galliani. Ele infor
mou ainda que o zagueiro
Nesta deseja permanecer na
equipe e deve oficializar sua
vontade nos próximos dias.

Márcio, recuperado de lesão.
O técnico Fernando Fer

retti disse que a equipe vem

aproveitando o pouco tempo
que tem para treinar. "O bom
é que já podemos contar com
a volta do Márcio. Aos pou
'cos, o time vai se completan-
do", disse o treinador, que
ainda não pode contar nem

com Valdin e nem com Fio,
ambos lesíonados. O fixo/ala
Chico disse que amaratona de

viagens cansa mais do que a

de jogos. "Não temos tempo.
para treinar, dormimos mal e
não conseguimos nos alimen-

,

tar direito. Fora a saudade da
, família", comentou.

Mas ele acredita que o

time está no caminho certo.

"Nosso objetivo desde o início
é somar o maior número de
pontos para levarmos as finais

para Jaraguá do Sul, já que
teremos a Arena". Sobre os

dois próximos adversários,
Chico prevê dificuldades. "Já
enfrentamos o Santa Fé, na
partida mais difícil que fize
mos na Taça Brasil. Já a

Intelli tem um time rápido e

que joga junto há bastante
tempo", comentou.

CQNTRATAÇÕES - A
Malwee acertou a contra

tação de dois jogadores do
Independiente Santa Fé, da
Colômbia. O ala Camilo e o

fixo Panadero devem chegar
na próxima semana em [ara
guá do Sul, para um período
de testes. Segundo Ferretti,
são dois bons reforços. "São dois
jogadores excepcionais. Va
mos observá-los e ver se con

seguem se adaptar bem ao

nosso estilo de jogo".
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,
YANG FELICITA TODAS AS MA
Presenteie sua mãe com peças que além de I
aquecer este inverno, vai deixá-Ia ainda mais

\ bela.
;

,

São casacos, blusas, túnicas, twinsets,
,:' cachecóís, batas e Max pull, em mousse, ,

, modal, fios e lãs, bem como leggings em lãs e

light nas cores da moda inverno 2007.
'

A linha fitness em tecidos tecnológicos como

o Xtra-life e o Supplex, que dão conforto e

liberdade aos movimentos, como maiôes,
sungas, calças, corsários, tops, regatas e

jaquetas.
\

Yang Fasion, qualidade que valoriza o seu corpo!

Rua Bernardo Dornbusch, 432.

Baependi Jaraguá do Sul

Fone: 47.3275-3290

Fashion
'.

,

�,r�mnrlillmll�lllrlmlr, I'
Inverno:
contagem regressiva

Agora é pra valer! Os primeiros dias frios, ou, no mfnimo mais frescos

começaram a aparecer. Hora de preparar o guarda-roupas e se

esbaldar com as novidades das vitrines.
Confira as dicas para toda a famRia: são achados com preços

, imbatíveis!

Presenteie sua mamãe com

uma bolsa. Aprovefie!
Lindas bolsas por R$10.00.

Casaco de fio cf estampa dourada e

Blusa fio cf capuz e bordado frontal,
da Bagatiní.
Ainda: diversas calças mascumas e

femininas por R$ 44.90.
• Na Pittol Calçados,
Av. Mal. Deodoro, 739
Fone 32748715

• Na Moda Mulher e Moda Homem
RuaWalterMarquardt, 1060 (em
frente prefeitura)
Fone 32732127

Colar verde R$ 31.95
Pulseiras diversas por R$ 7,20
Calça preta RS 81.00
'Blusa verde RS 90,00

• Na Betle Blloux By Mlzakl
Bijuterias, acessórios e roupas
tamanho 44 a 58 .

Av. Mal. Deodoro, 739
Fone 3275·2803

Já temos roupas do tamanho
O a 14 para o Invernol
Sapato de Bonaea Krein

Sapatêllis Klein
• Na Sapo Cururu
Rut! Barão do Rio Branco, 411
Fone 3370 2179

,)

FIM-DE-SEMANA, 5/6 de maio de 20071 1

Jaquetas, a partir de RS 89,90
Camisas. a partir de R$ 69,90
Calça, a partir de RS 89,90
Confira o novo deSign da loja e as roupas
da próxima estação!
• Na Ravell� . '. .

Av. Mal Deodoro da FQI1&eC,a, a'64,Sl2 ,.',

Fone: 3:370 1010,
-...,�

,.'
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AB, NGÊNCIA: PROGRAMA TERÁ 100 NÚCLEOS EM 65 MUNiCíPIOS
�"

Ministro do Esporte
I

lança programa em se

Pelo Estado
Governador teme fuga de investim�ntos

Ogovernador Luiz Henrique disse ontem temer que a exposição de Plorianópolis 'fprovocada pela OperaçãoMoeda Verde afugente investimentos bilionáríoapro- jgramados para o Litoral, como aquele de condomínio de alto luxo e campos de golfe t
programado por grupo espanhol para Governador Celso Ramos. O governador en
carregou o Procuradoria Geral do Estado de verificar com a Polícia Federal as .acusa- j 1
ções que existem contra presidente da Santur,MarcílioÁvila. "Não sou irresponsáve�', 8'
de pré-julgar um servidor que está prestando bons serviços ao turismo. Se tiver acu
sação grave, vou afastá-lo", disse. Ao que tudo indica, o mesmo critério deverá ser

" �dispensado ao vereador juarez Silveira que ocupa o cargo de diretor da Codesc,
hi

EDUARDO GUEDES/ALESe
...Segundo Tempo
permite que as

crianças pratiquem
atividades esportivas

FLORIANÓPOLIS

Luiz Henrique passou a maior parte do
dia ontem na Casa d'Agronômica. Deixou
de comparecer inclusive ao Fórum Sul de
Comércio Exterior na Fiesc. Foi no escritório
da residência oficial do governador, onde
costuma trabalhar ouvindo música clássica,
que recebeu o diretor do BancoMundial
para a América Latina, Alvaro Soler (2U
à esquerda). Conforme já estava previsto,
o programa que atende 72mil famílias
de agricultores, com projetos nas áreas
de conservação do ambienté, habitação e

melhoria de renda será estendido de 2008
para 2010, com perspectivas de nova edição,
a partir daí, com o foco nas águas.

O ministro do Esporte,
Orlando da Silva Júnior,
participou na quinta-feira, na
Capital, do lançamento de
100 núcleos do programa
Segundo Tempo, que será

implantado em 65 municípios
c�tarinenses e abrangerá
a��os da rede pública esta

dfij,l com idade entre sete e

1 '�nos. O programa tem ca

p éidade para envolver 20mil
cW'dnças e adolescentes em

a�vidades esportivas, cultu

r� e pedagógicas no período
efii que eles não estiverem na

ele.'pIa. Na região do Vale do
If�ocu as cidades contem

p�das como projeto são Gua

rI'"írím, Corupá
e Massaran

d �a, todas com dois núcleos.
j:\o todo, serão investidos

nf{R$' 4,5 milhões este ano,
com contrapartida de R$ 300
mí] do Besc e R$ 154 mil da
EI�trosul, empresas parceiras

, dü':;Ministério do Esporte no

programa. O Instituto Conta
to firmou convênio com o

Ministério e será responsável

, ti

, j

)
(J

" J

. G

Ministro Orlando da Silva Júnior, participou do lançamento do programa

pela implantação, treina
mento e acompanhamento do
programa, que conta ainda
com a participação de Prefei
turas, organizações não gover
namentais, fundações, uni- .

versidades e da iniciativa
privada. Segundo o ministro,

. nos próximos anos o Segundo
Tempo pode ser expandido
para outros municípios cata
rinenses.

Ontem e hoje os profes
sores coordenadores dos nú
cleos participam do 1º Encon

.

tro Estadual de Capacitação,
que acontece em Floria
nópolis. Os representantes do�

núcleos vão receber um kit
de material esportivo con

tendo bolas, redes, jogos e

camiseta. Para saber mais
sobre o Instituto Contato e o

programa Segundo Tempo
acesse o site www.ínstitu

tocontato.org.br, Acompa
nharam o ministro durante o

lançamento do programa, no
auditório Antonieta de

_ Barros. na Assembléia Legis
lativa, o secretário Nacional
de Esporte Educacional, João
Ghizoni, os senadores Neuto
de Conto e Ideli Salvatti e

deputados estaduais. (CNRI
ADI)

, 1
_�ri�m�e=i�ro�co�n�t=a�to� ----,' :' 3

Gilmar Knaesel recebeu a incumbência de fazer o contato
pessoal comMarcílio Ávila. Os advogados programavam -: .

: '. 1
apresentá-lo ontem à Polícia Federal, mas, no final da ..

J
tarde, informaram que isso só vai ocorrer semana que vem" , .';!quando retomar da Argentina. Contatos feitos por telefone

'

com pessoas próximas do ex-presidente da Câmarade' , I

Florianópolis davam conta de que ele mesmo deve pedir '

.

,. J

afastamento das funções na Santur, até que-sejamcorrcíuídas. t. ::li, l
as investigações da Polícia Federal, pelo ,�o�,.;r�:i' [i f'�, G r. i

:. J

Organização sindical
Em nota à imprensa, senadora Ideli, que,
aliás, em Brasíliamantinha relação amisto-

'

sa com Paulo Bauer, comparQljl a decisão
dele - de condicionar o desconto $i;p.dical
dos 22mil sócios do Sinte a uma autoriza
ção individual- à mesma /Iatitude a��itrá
ria" do então governo Vilson Kleínübíng.
Já pediu ajuda ao ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, para que interceda junto ao ,

Governo de Se.
'

,

,

Sanção da reforma
Governador Luiz Henrique desmarcou da
agenda oficial a ida àAssembléia na segun
da-feira. Deve sancionar a lei da reforma,
que tem prazo até o dia 8, no CentroAdmi
nistrativomesmo. Ontem, chegou a ser cogi
tado o anúncio (e confirmação namaior par
te dos casos) dos 36 secretários de regionais.
Acabou ficando para semana que vem.

Vestindo a camiseta
Os jogadores do Criciúma e da Chapeco
ense voltam a exibir as camisetas da cam

panha "O que você tem a ver com a cor

rupção?" antes de começarem a partida
final do Campeonato Catarinense, domin
go, no Heriberto Hülse.

Camiseta verde
E os movimentos sociais e ambientalistas
da Capital programam para este sábado,
às 14h, um ato de aplauso em frente à Su
perintendência da Polícia Federal, na Ave
nida Beira-mar Norte. Camiseta verde e

cinco minutos de palmas é o que propõem
para mostrar a aprovação popular à Ope-
raçãoMoeda Verde. .

Sem bairrismos
Com a substituição da ministra Dilma
Rousseff pelo secretário do Comércio e

Serviço, Edson Lupatini, a propaganda do
PAC, durante o Fórum Sill de Comércio
Exterior, ficou por conta da senadora Ideli •

Salvatti. A petista insistiu que os empresá
rios têm de pensar o desenvolvimento em

termos de Brasil e não apenas do Sul.

Governo de se publica
edital de NF eletrônica

MOBILIZAÇÃO
SDRs do Sul :, > i

"Fiesc apresenta
campanha

1\ Fiesc (Federação das
Indústrias) recebeu nesta

quinta-feira o deputado fede
ral Paulo Bornhausen e o se

nador Raimundo Colombo,
que apresentaram a diversas
entidades empresariais de
Santa Catarina a campanha

,

contra a aprovação da CPME
Intitulada "Xô CMPF", a

campanha visamobilizar o em
presariado e a população em

todo o país contra o imposto;
que terá sua prorrogação
votada no Congresso Nacio
nal em setembro.

"Temos que nosmovimen
tar aqui em Santa Catarina,
dar um exemplo de união para
todo o Brasil contra mais esse

imposto, que não pode conti
nuar", afirmou o presidente
da FIESC, Alcantaro Corrêa.
O objetivo é pressionar depu
tados e senadores para que
não aprov�m a continuidade
daCPMR

Lideranças do Sul do Estado apostam quç
Ademir Mattos vá permanecer na SDR de
Tubarão, com o vereador Jaime Cascaes
(DEM) na diretoria-geral. Este, deve assu
mir no lugar de Gelson Padilha. O tucano,
por sua vez, seria promovido à: titularida
de da nova SDR de Braço do Norte. Deste
detalhe, LeonelPavan cuidou pessoalmen
te durante a semana.

FLORIANÓPOLIS Sérgio Alves, secretário da
Fazenda.

No dia 18 de maio, a

Fazenda fará a abertura das
propostas durante um pregão
presencial no Centro Admi
nistrativo do Governo. A
meta é admitir 100 empresas
no sistema no ano de 2007, e
ter pelo menos dois terços das
empresas e indústrias utílí
zando a NF-e até 2010.

COMO FUNCIONA· A NF. ,

e é um documento emitido e

armazenado eletronicamente,
de existência apenas digital,
que serve para documentar
uma operação de' circulação
de.mercadorias ou prestação
de serviços. Sua validade
jurídica é garantida pela
assinatura digital do emitente
e pela recepção, pelo fisco,
antes mesmo do trânsito da
própria mercadoria. (SE
COM/SC)

O Governo do Estado
publicou edital para aquisição
de um sistema de recepção e

processamento daNF-e (Nota
Fiscal Eletrônica). O projeto
é coordenado pela Receita
Federal e, além de Santa
Catarina, participam também

.I os estados de São Paulo,
Bahia, Goiás e Rio Grande do
Sul. Com à NF-e, a Receita e

as Secretarias de Fazenda
passarão a ter uma ferramenta
importante de fiscalização de
tributos como o ICMS e o IPI.
O sistema da NF-e nacional
começou a ser testado há um
ano com empresas piloto. "Os
principais benefícios do uso da

..

NF-e serão economia de
tempo e de papel, maior
confiabilidade da informação,
combate à sonegação fiscal e
maior arrecadação", explica

Pressão
, Os deputados Odacir Zonta, Valdir Colat- ,

to, Celso Maldaner, Nelson Coetten, Edi-
000 Bez, Acélio Casagrande e o presidente
daACCS,Wolmir de Souza, empenharam-
se em cobrar do ministro-adjunto da Fa
zenda, Nelso� Machado, a compraefetiva
e imediata de came suína pela Conab.

Quilombolas, "

'

Proprietários de terras requeridas pela co
munidade quilombola tem assembléia hoje
noMeio-Oeste. Se preparam para apresen
tar a defesa nos processos junto ao Inera.

Associação dos Diários do Interior· ADI/SC colunaadl@cnrsc.com.br
ADRIANA BALDISSARELU COM COLABORAÇÃO DE THAiS V1CTER/BRASlLlA, CRISTIANO CARRADOR/TUBARAO, PATRiCIA
GOMES E ROBERTA KREMER/FLORlANÚPOLlS,

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

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

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correlo do Povo - Correio Lageano - 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 RElgioÍlal ',\,

L__ � �'..._,._,'-+'.... ,.,

Associação dos Diários do Interior

r',
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�Presidente disse que
entre o econômico e

a saúde, o governo
optou pela saúde

BRASíLIA

o presidente Lula (PT)
assinou ontem o decreto de

licenciamento compulsório
(quebra de patente) do

medicamento anti-Aids Ef;3.
virenz. Pelas regras da OMe

(Organização Mundial do

Comércio), o governo poderá
substituir a droga fabricada

pela Merck por genéricos
produzidos na Índia, pagando
cerca de um quarto do preço

praticado pelo laboratório

estadu-nidense.
"Estamos aqui dando um

passo importante, isso vale

com esse remédio, assim como

vale para outros ... Se não ti

ver preço justo, temos que to
mar essa decisão", disse o pre
siderite durante a cerimônia.

Esta é a primeira vez que
o g�verno brasileiro recorre ao

PANORAMA
,tiS

FIM-DE-SEMANA, 5/6 de maio de 2007138
cadernob@ocorreiodopovo,corn)lr

CÉSAR JUNKES/OCP

,.'

Lula: "Não é possível alguém ficar rico com a desgraça dos outros"

licenciamento compulsório,
previsto no acordo de pro>

.

priedade intelectual (Trips)
da OMe. "O Brasil não pode
ser tratado como se fosse um

país que não pudesse ser res

peitado", discursou, aprovei
tando para criticar o preço

praticado pelo laboratório.
"Não é possível alguém

ficar rico corn a desgraça dos
outros ...Não só do ponto de

. vista ético é uma grosseria,
como do ponto de vista po
lítico-econômico é um des-

respeito. Entre o econômico e

a nossa saúde, vamos ficar com
a nossa saúde", completou.

O Efavirenz é consumido

por 70 mil dos 180 mil

pacientes com HIV que têm

tratamento gratuito pelo
SUS. Segundo o Ministério

da Saúde, o substituto do '

Efavirenz pode ser comprado'
na Índia por US$ 0,44 a

unidade, contra os atuais US$
1,65 cobrado pelo laboratório
Merck antes do início das

negociações. (Reuters)

PESQUISAS À PRESIDÊNCIA O candidato conservador à
Presidência francesa, Nicolas Sarkozy, consolidou a liderança na

disputa do segundo turno, que ocorre amanhã. Segundo
pesquisas divulgadas ontem, Sarkozy aparece com 9 'pontos
percentuais à frente da socialista Ségolêne Royal.

ACIDETE CLIMÁTICO Pelo menos 11 pessoas morreram ontem

em diferentes pontos do Sri Lanka em conseqüência das fortes

chuvas e inundações no país, que causaram o bloqueio de
várias estradas e afetou cerca de 10,000 pessoas.

, ESTADO DE EMERGÊNCIA A Itália declarou estado de

emergência nas regiões centrais e do norte ontem por causa de

temores de uma seca depois do tempo quente e seco incomum

no país. Fazendeiros têm ficado aflitos' à medida Que o maior rio' ,

da Itália, o Pó, vem secando nos últimos meses.' o,,'

Salvar planeta
custa US$ 862

bilhões, ou 2%
do PIB mundial

Diz Quarto
Relatório das

Nações Unidas

. �: �--

, Salvar o planeta da' crise climática já tem um preço:
cerca de 2% do PIS mundial. O número é do IPCC, o painel
do clima das Nações Unidas, que apresentou em Sancoc, � r
Tailândia, a terceira e última parte de seu Quarto Relatório r; �

l> ,

de Avaliação. O texto, cujo sumário executivo é dirigido aos

formuladores de políticas públicas, trata da diminuição do

efeito estufa. , i8�
Ainda não se sabe quanto o custo pode representar em "!la

dólares. O valor do PIB mundial é de US$ 44,6 trilhões '�u
(medido em 2005), mas não é possível estimar quanto seráSI1:J
em 2030, ano de referência com que o IPec trabalhou. Hoje, fits
2% desse valor são US$ 892 bilhões. O relatório apresenta
três futuros possíveis para a humanidade, na forma de trêsij ":I'
cenários de redução de emissões de gases de efeito estufa,

..! I

em especial o dióxido de carbono (C02),
No mais otimista, a concentração de C02 na atmosfera J

� limitada a 450 ppm (partes por milhão) - o dobra do que: 'lO
havia no ar antes da Revolução Industrial. No mais rsq

pessimista, ela fica em 650 ppm. Este último cenárioiB�colocaria o planeta no rumo de um aumento de 4C na)O
temperatura em 2100. ;352

DECISÃO: LULA ASSINA DECRETO QUE QUEBRA PATENTE DE REMÉDIO ANTI-AIDS
• PE lO

Medida reduz em 75% o

preço pago ao Efavirenz
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COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Ift.,-.m.&

,

----------------------_..... ,' �>

Maior capacidade de carga da Categoria. :11

O menor custo operacional por KM rodado. ' GJ
o

.a
• Caminhão urbano liberàdo para circulação
• Carga e descarga sem restrições
• Volume de carga útil com baú:J 1 m3
'. Carga útil: 1550Kg
• Baú e caçamba de aço (opcional)
• Plataforma de cargà 720mm do:'solo
• Direção Hidráulica Progressivª
• Paróis de neblima

u2

J8

j
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PÁGINA DA .CRIANÇA

recepcao@ocorreiodopovo.com.br
As fotos deverão ser enviadas até às 12h de

Os pais corujas Geraldo e Vanuza
mandam os parabéns para Airumã Aiyra
Caires da Silva que completou seu 10
aninho dia 01. A festinha será realizada

neste domingo. Felicidades

A babá coruja Cris homenageia a gatinha Eduarda
que completou rescentemente g meses

Em pose para a coluna as irmãs Lara e Jade Pereira
filhas de Márcia e Valdemiro

Jhulieny Stefa�y de Souza completa hoje 4
aninhos e recebe a homenagem da mãe Jocemara

e dos avôsMaria e José

O CORREIO DO POVO

Participe do sorteio NICOLODELLI!
Os participantes nPágina da criança" terão a oportunidade de

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

Nasci entos

Para alegria dos pais Alcir e Carla soprou 6
velinhas dia 3, a gatinha Emily Isabelle

Rahn. "Parabéns, muita saúde e que Papai
do Céu continue te iluminando sempre"

,

Os avós Ademar e Waltraud e a tia Charlene
mandam muitos beijos para a fofinha Caroline que

completou 10 semanas de vida

A pequena Bruna Marques Friedel completa 3 anos no

próximo dia 9.A festinha será comemorada com muita
alegria neste sábado.Parabéns dos pais Darlei e Claudiana

É só sorrisos o fofinho Erick Osvaldo Montoski que
completa hoje 2 anos e recebe todo carinho dos pais

Anabel e Maria Luiza

27/04
Morgana Hanemann
Eduarda Luiza Rippel
Larissa Antunes Borges
Isabella Stechechen
landra Manus

28/04
Mariane Torres Barbosa de
Oliveira
Gabriel José de Matos

02/05
Otavio Moschettà Alvarez

Rindo
Um cara morreu, chegando
ao céu foi fazer a entrevista
çom São Pedro.

São Pedroperguntou:
-Qual seu nome?
respondeu:
-Raimundo de Jesus
-Suaidade?
- 45 anos.
-Morreu de que?-
-De tosse.
São Pedro disse:
-Ah de tuberculose você quer
dizer.
Raimundo respondeu:
-Não tosse dentro do armário

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO

Umolharaproximado ... r
evisitando os

museus". Este é o nome do

projeto que ganha os três

museus da cidade a partir
da próxima segunda-feira,
7. Com a idéia de mostrar
esses ambientes através de

um ângulo diferente, a
organização resolveu

-

imortalizar impressões a

respeito do acervo

presente em cada um dos

espaços. Quem fez este
'l!l.(j)",foram três

,'- ":(�,

Ja�aguá do
os peia equipe
orst Dieter
ísa Petters

rrol Sasse.
do pode ser

ia3 de junho
mílio da Silva,
rédio da

!,tlU;.ijj) da Weg, .'

�Wolfgang
que Malwee.
n Annuseck,
lo ultimo, a
montada

Museus de Jaraguá do Sul instigam a

curiosidade do público com atividades lúdicas e

criativas. Objetivo é comemorar semana nacional
destes espaços

I jaraguaenses a sair de casa

e embarcar nesta "viagem
pela história", ocorre
também uma espécie de

caça ao tesouro. A caça
fica por conta de um

folder distribuído

gratuitamente nos museus.

Nele há 12 fotos a serem

analisadas por aqueles que
quiserem participar da
brincadeira. Depois de

-

responder às perguntas, é
necessário passar em cada
um dos museus para
validar o papel e, no final,
deposita-lo na urna. Já o

tesouro é uma máquina
digital sorteada no dia 18
de maio, às ISh, no
Emílio da Silva.

ADMINISTRAÇÃO 2005 • 2008

GUARAM'IRIM
O trabalho faz a diferença
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• PROGRAME-SE
� CINEMA

, "

Jaraguá do Sul

Cine"SQQHpingJ,
'

Homem Aranha 3
(13ti(15h4D, 1'8h2'0, 21 h -

SexJSabtElom/Qila/Qui) :

(15MQ!,1�heO,,21h - Seg(Ter)
Cine"S�9Pping ,2. ',,'
A Família'do Futuro' ,,'

(f4h40':' Sab/Dom/Qua)
Homem Aranha 3
(18)120, ,21 h - Sab/Dom/Qua)
HannibaJ,-:-A Origem do Mal
(16h40:'19h, 21 h20 ...:

SeX/Seg/Ter/Qui)
.'

(15h50 - Sab/Dom/Qua)
Cine Shopping 3
As Tartarugas Ninjas: Uma nova
aventura
(141'110, 16h, 17h45 - Todos os

dias)
.,

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

Joinville

Cine Cidade 1 '

Homem Aranha 3
(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 -

Todos os dias)
300. '

(19h, 21 h15 - Todos os dias)
Cine Cidade 2
Homem Aranha 3
(18h50, 21 h30 - S,ab/Dom/Qua)
Deu a Louca em Hollywood,
(15h30 - SeX/Se'grrer/Qui)
(13h40' - SablDom/Qua)
O Bom Pastor
(17h30, 20h40 - SeX/Seg/Ter/Qui)
(15h3D:>sBab/Dofn/Qua)
Cine Mueller 1
Homem Aranha 3
(14h, 16h40, 19h20, 22h - Todos
os dias) ,,"

Cine Mueíler 2
A Estranha Perfeita
(17h30, 19h50 - Todos os dias)
As férias de Mr. Bean
(13h45, 15h40 - Todos os dias)
Hannibal - A Qri,g�m dQJV!al., '

(22h10 - Todos .os dias) .

Cine Mueller;3
' ,

Homem Aranha.3
..

(13h30, 16hl 0;'18h50, 21 h30-
Todos os dias) :

.

,

Blumenau ;

Cine Neumar;kt r
Homem Aranha 3

.

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

Todos os dias)
.

Cine Neumarkt 2
Homem Aranha 3
(14h, 16h40, 19h20, 22h .,. Todos
os dias)
Cine Neumarkt 3
O Cheiro do Ralo
(15h10, 17h1 0, 19h1 0, 21 h1 0-
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, 21MO - Todos os dias)
Cine Neurnarkt 6

.

As Férias do Mr. Bean
(15h40, 17h30, 19h30 - Todos os
dias) : .

,

Ponte para Terabítia
(13h40 - Todos os .dias)

,

Sçpo,p:-; p Grand� Furo

(2;WpQ -:;-Jo���,os ,dias)

� SERViÇOS
Festa,,'.
SCHROEDER
Clube de Caça e Tiro sracnho
Festa de Rei e Rainha "

Hoje, � partir das � 3 horas
'". 'I,

Encontro
JARAGUÁ DO SUL
Recreativa Duas Rodas

'

110 Encontro Festivo - Centro de
Cultura' Alemã

.

11 de maio, às 20 horas

Extra
extra@ocorreiodopovo.com,br

.• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
Rede de Combate ao Câncer dia 5

Uma nova entidade filantrópica estava nascendo em Jaraguá do Sul, segundo a

matéria do Corréio do Povo, edição semanal de 2 a 8 de maio de 1987.
Exatamente no dia 5 de maio de 1987, há 20 anos, foi fundada a Rede
Feminina de Combate ao Câncer de Jaraguá do Sul.
A iniciativa era de um grupo de senhoras da sociedade local, apoiada pelas
demais redes já existentes no Estado. A comissão organizadora havia
determinou para aquela data, a ratificação do nome da nova organização,
apresentação, discussão e aprovação dos estatutos, eleição da primeira
diretoria e conselho fiscal, registro inicial de voluntárias que auxiliariam a

entidade, além de outras questões relativas as atividades da nova organização.
A Rede, que contava com o apoio da Prefeitura, iniciaria as atividades em

julho, atendendo na Unidade Sanitária da Rua Reinoldo Rau.

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

Esta linda gatinha é a Jadis, ela foi clicada pela leitora Márcia.

• UTILIDADE PÚBLLCA
�Festa
A Sociedade Recreativa
Vitória Rio da Luz promove
hoje, tradicional Baile de Rei
e Rainha, Os festejos
iniciarão às 14h na sede
social. O baile terá início às
22h30min.

�Beneficente
Rede feminina de
Combate ao Cancer:" -.
.prornove dia 9 de maio às
, 14h30 no Clube, Baependi
a Tarde Cor-de-Posa. O

.

valor é do ingresso é de
.

R$ 18 antecipado.

�Baile
A Sociedade Recreativa

Desportiva 25 de Julho
promove hoje o Baile de
Rei. A concentração será
às 14h30 na sede social.
E o baile a partir das
22h30.

• PREVISÃO '00 TEMPO

Tempo estável no Estado

Tempo estável com formação de nevoeiros ao

amanhecer na maior parte das regiões de
Santa Catarina. Temperatura amena na

madrugada e amanhecer e em elevação no

decorrer do dia. Ventos de nordeste a noroeste
fraco a moderado com rajadas.

� Jaraguá do Sul e Região.

Sol com nuvens Sol com nuvens

� Fases da lua

SEGUNDA

MíN: 16° C
MÁX: 23° C
Chuvoso

TERÇA
MíN: 15° C
.MÁX: 22° C
Chuvoso

CHEIA MINGUANTE, NOVA CRESCENTE

.

1./

� Legendas
'.,

�C)00G",
Ensolarado Parcialmente Nublado instável Chuvoso trovoada

nublado'
.

• ANIVERSÁRIOS

O CORREIO DO POV

Ô
LORIANÓPÓLlS
MíN: 200j MÁ)(: 26'
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OVO' :

NOVELAS·

Em função do término�a novela ain�a
essa semana, a eml�sora �refenu
manter sigilo em relaçao aos ultimas

caprtulos.
I

�;�
A�thur mandá t�tuar o n�me_de Gul

0'9.[110 prova dearnor �ana nao.ouve
o Que tance fala, pots a bateria do

�1�lar acaba .. Vanessa
conta seu

pl�no para. EII.?abeth, que. ,gosta.
T�eu desconfia ao ver Giacomo

éllbroso Plácido é grosseir.o com

o'orinha e Tadeu se aborrece com ele.

Vanessa, sugere que Gui, Lance e

Arthur visitem um hotel temático. Gui

buve Arthur gemer e pensa que ele

está fazendo tratamento para o tumor.

Rosa diz a GUi que pode ser armação
de Arthur. Miriam assedia Lance, que
foge. Arthur mostra a tatuagem
minúscula quetez. Lance se chateia,

pois Gui recua na hora de conversar

com Arthur. Celina mostra o resultado
do exame que prova que Ultimo e

Elizabeth não são parentes.

Paraíso Troplcal

Beijo de Drica e Bernardo. Drica cai
em si e afasta-se. Drica diz que
Bernardo tem namorada. Ele diz que
hão tem mais. Drica diz que não quer
mais causar a infelicidade de

I ninguém. Bernardo .diz que ficou
m'uito feliz. Bernardo sai. DricaJecha
a porta e não consegue controlar um
'sorriso. Freddy no quarto, se

arrumando !para dormir, Stella,
percebe Freddy incomodado com

algo. Stella pergunta para Freddy se
ele estatenso. Ele diz que não gostou
de ver Bernardo entrar no quarto de
Drica. Stella ri e, diz que ele está com
ciúmes. Bernardo indo embora,
sorridente, feliz da vida, passa pelo
hometheater, onde está Isabela. Ela o

vê e corre pra ele e pergunta se ele
querver um filme com ela.

6'

Pé de Pato e Zaqueu combinam de
Comprar veneno de rato para colocar
na comida de Jacson e também um

presente para enganar o patrão; No

;WQ\el;" .P,,*r�ia quebra a timidez de
'I'l�redo cem suaves beijinhos e acaba
despertando um furbr apaixonado no

rapaz, que a agarra na cama. Mariana
se assegura que a mãe não chegará
cedo e leva Carlinhos para sua casa.
No restaurante, Miguel conta a Erinia
que Joana o trocou por um traficante.
Na boca, Joana sente o olhar de ódio
de Zaqueu sobre ela. Nervoso,
Alfredo falha na cama. Patricia o

tranqüiliza e o faz relaxar, até que se

beijam de novo, com paixão. Jacson
quer que Joana largue o trabalho, mas
ela ainda avisa que irá dormir em sua

casa, pots tem provas a corrigir.
os resumos são de responsabÍlidade das:!mlI�sóra§t

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��PERSONAGEM
Além de. ser um dos
atores preferidos do
mulherio, Reynaldo
Gianecchlnl caiu no gosto
popular. Depois de viver o
borracheiro em

"BeUssima", ele Interpreta
um taxista em "Sete
'Pecados", próxima novela
das sete da Globo.
Gianecchini vai viver um

triângulo amoroso com

Priscila Fantin e Giovanna
Antonelli. O bonitão
começa a trama

"caretinha", mas promete
surpreender.

'

��VISITANTE
As cidades catarinenses de

Urubici e Bom Jardim da Serra
recebem um visitante ilustre. O
ator escocês Ewan McGregor, 36
anos, chegou no Estado, na
quinta-feira, para gravar um
comerciai de perfume. ClnqUen
profissionais estão hospedad
num resort localizado na ser

do Rio do Rastro e em chalé

região. As gravações começ
neste final de semana no Cân
das Laranjeiras. A direção do

resort não informou quantos di

McGregor permanecerá na

cidade.

��PREPARAÇÃO
Bianca Rinaldi começou a

fazer aulas de luta para se

preparar para sua nova

personagem, a fug�lva Maria
da novela Caminhos do

Coração, da TV Record. liA,

preparação é necessária, A
Maria será uma herofna de

ação. Vou precisar de muRo

fOlego", disse ela. Na trama
de Tlago Santiago, ela será I
uma fugitiva e irá se unir a um i
agente policiai para provar a :

sua inocência. Caminhos do

Coração tem estréia prevista
para agosto.

• SUDOKU

.'

,

Mande sua piada para o Extra: ;
extra@ocorreiodopovo.com.br ,

i
------------------------------------------------- ,

• DIVIRTA-SE

Ligação Maluca

Toca o telefone no hospício:
- Alô!
- De onde que estão falando? É do hospício?
- Não, não é. Nós aqui nem temos telefone!

Mateus insiste que deseja ir para a

casa de Cássio. Lúcia �n'ega. Cássio
concorda quando Mateus sugere que
Lúcia vá junto ..Romeu exige a chefia

prometida. Olavo manda ,Jáder
procurar as prosas no quarto de
Romeu. Muita confusão 'em volta do .

Copamar, solano surge na sacada

ameaçando Dinorá. Jáder avisa Olavo
que está com o Re.n d�ive. D!norá joga
água fervente em SOland, que acaba
preso. Lúcia e Cássio reprimem a

atraçao que sentem, Umberto sugere
ficar o mês na casa e Tlago (>,on!3l)f'da,<· :
Daniel recebe um enVeIO�;?��O��u:;�:(,�
com as provas contra Olavo'. tJlavo
enfrenta Daniel e dii'qlJe'dispensouo 'l�mJlíij�
ônibus dos funcionários por. uma
medida de economia. Antenor quer
saber a motivo d,aj�riga,dOS dois.

! .

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

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

cada quadrado de 3x3.

Marido e Mulher
'

Chefe e secretária estavam em viagem de negócios e quando
chegaram ao hotel, havia apenas um quarto disponível.
Apesar da insistência, não houve jeito e tiveram que d'ividir o
apartamento com uma só cama de casal.

Assim que tiraram as coisas das malas, o chefe falou:
- Bem, vamos logo decidir como é que vamos dormir. O que você

acha? Vamos dormir que nem marido emulher?
- Clarol - respondeu a secretária.

E assim eles deitaram na cama, cada um virou para um lado e
i

dormiram a noite Inteira. 'I�------------��--��------�
..�,�,'\'���,d-J�.�'''�.--�----�

,C,�.oI,,-, '" , r
--------------------------�--------��---------;

• HORÓSCOPO
Libra 23/9 a 22/10

Você tem algo dizer e provavelmente não vai

conseguir descansar até que ponha pra fora ..

Esperar mais pode fazer com que você se sinta
um pouco indeciso (alguma novidade?), sem
saber como usar seu charme para a conquista.
Ponha de lado seja lá o 'lue tenha acontecido na

última vez em que Insistiram para lhe apresentar
alguém",

Capricórnio 22/12, a 21/1
, Pedras, você é mestre na arte de carregá-Ias.
Mas existem outros usos para elas, é hora de
lembrar disso. Elas são ótimas pra decorar o

jardim, por exemplo, realçando as flores e os

temperos plantados. Pedras também, sAo
perfeitas pra Jogar amarelinha". Você atira o
peso longe e val do Inferno para o céu nuns

poucos pulinhos de cabrito, Obal

Touro 21/4 a 20/5
Macaquinhos nõ sótão e ratos no porâo?
Imagine o que deve haver embaixo do tapetL
Oruzes! Sua faxineira o abandonou?1 Você foi
deixando passar, quando queria mais fez que
não queria nada, trocou o sim pelo não, o dito
pelo não dito e deu no que deu. Suas mãos
estão vazias, mas seu coração está chela. Há
coisas que você pode mudar.

Leão 22/7 a 22/8
Deixe Isso pra lá, o que é que tem? Pisaram na

sua cauda, doeu? Pols é, Só que parece que
você não está lembrando de um detalhe: você é
que cºlocou a cauda no caminho para o outro

tropeçar. Perdoaram você em tantas sltuaçOes
em que salram cheios de arranhOes, ag'ora é a
sua vez. No armarlnho.do banheiro tern gate e

esparadrapo.

r Escorpiio23/10a21/11
Nossa, esóorplâozlnhol Seu lança-charmes tá
COm tudo hoje, Mini Multa gente está querendo
seus calores, andaMo ao seu redor, esperando
uma chispa, um olhar." Multas são as ofertas,

,
mas o que você procura? Nessas horas, mande
o ego se aquletar e deixe o coração fazer a
escolha. Verdade, qualidade e Intensidade: não é
assim que você gosta?

Aquário 21/1 a 18/2
Como bom visionário, vooê tem Lima alma livre,
que nem sempre está presente onde seu corpo
se encontra, VlajandAo, diriam alguna. Inspirado,

,

diriam outros. E o fim de semana co.meça
. beneficiando o terreno em �ue você se sente tao
bem. Coloque sua fantasia no ar, ponha.8
Imaginação em ação e avance muitos anoa
luzzzz ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Conhecer, perguntar, formar palavras, sua(s)
cabeça(s) vive(m) repletas de questões e

curiosidades. Talvez mais interessante que
buscar as respostas do unverso seja fazer
parte delas. Conhecer o ambiente e as pessoas
e interagir com o meio e é da natureza de
Gêmeos. A sinopse está na sua mão, falta só

. escrever o roteiro. Faça a história.

Virgem 23/8 a 22/9
o M.V.E (Manual do Virginiano Feliz) é

categórico: reserve penedos generosos para
seu total relax e para atividades completamente
prazerosas, ao menos nos fins de semana.

Carinhos e outras delfcias, vinde! Pessoas
chatas e seus papos chatos, tchau! Não deixe

que nada perturbe a sua paz. E não esqueça de

desligar o celular.
'

Sagitário 22/11 a 21/12
Eia! Sacuda as crinas e solte as rédeas. Tudo

legal no seu astral. Hãn? Uma coisa
incomodando? Pare tudo, desça do cavalo e

dance um samba, um rock. Chacoalhe e exorcize,
dê um sai pra lá na incomodação. Viu? Já

esqueceu. Não caia nas armadilhas da mente, no
labirinto da suposição. Siga seu trote livre. Se a

porteira está fechada é s6 abrir.

';

Peixes 19/2 a 19/3
Mergulhe fundo nos prazeres da alma. Quê? Do

corpo também, claro. Toque a parede da onda,
sinta a 'Vida deslizando por suas escamas,
peixinho. E aproveite esse clima para amar:

banho de espuma, massagens, boa música,
boa comida .. Sem companhia? Como pode?1
Trate-se bem, agrade-se infinitamente que
daqui a pouco rola.

Câncer 21/6 a 2t/7
As últimas peripécias de lua Cheia deixaram
você meio cansado, lunático caranguejo?
Relaxe em sua concha doce concha, abrace seu

benzinho (ou seu travesseiro) e se entregue aos

enlevos de sono e sonho, sem hora pra nada.
Uaaah ... Aproveite bastante, pols na segunda
feira voltam agendas, trânsitos e buzinas.
Garanta sua cota de poesia.

Áries 20/3 a 20/4
Tudo aoontecendo muito rápido. Ora parece

,

que o mundo desaba: ora tudo se ajeita ... Soa
chato sempre pedir paciência aos arianos,
afinai eles amam a velocidade e o agito, mas
às vezes é questão de saúde mental. Algumas
coisas não dá pra deixar para depois, mas
outras é melhor esquecer e esperar o tempo
esfriar. UII
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NIVER À FANTASIA
O empresário e camarada
Silvio Mondonese, dono da
Exin e detentor da marca de
azeite' de oliva português
Montijo, para comemorar a
idade nova no ·próximo dia
19 de maio, recebe com

todo a fidalguia de sempre,
na sua paradisíaca
residência, no condomínio
fechado Flamboyant, um'
seleto grupo de 50 pessoas
para uma festa à fantasia.

Que luxo!

LEZALEZ
Hoje à noite, com a

participação do Dj Carlos
Fuse, um dos mais

badalados do .mornento,
acontece no complexo

. Combat, em Jaraguá do SuI,
"Lez a Lez - a festa" .

.FEIJOADA.
É neste sábado que o

gourmet Julmir Rozza volta
à cena e promove em sua

residência a tradicional
feijoada, aquela bem
brasileira.

ARENA
Pra . quem ainda não

agendou a programação d�
shows de inauguração da.
Arena Jaragua neste final de
semana, aqui vai: hoje às

20h 30min tem show com o

cantor Leonardo e amanhã,
domingo, às 20h 30min, é a

vez do grupo Nenhum: de
Nós.

VENDE-SE TV DE
PLASMA
O empresário Arnaldo
Lenhert, mais conhecido
como Oca, apaixonado' por
futebol, comprou para seu

bar uma TV Plasma LCD

42", último tipo. Lógico,
para assistir os jogos dos
seus times do coração, o

Vasco e o Corinthians. Mas,
infelizmente deu azar: os

dois clubes foram
eliminados dos
campeonatos de seus

estados. Agora Oca,
inconformado

.

com a

situação, quer vender à

aparelho. E olha, está uma

barbada! Como ele fez um

financiamento em 10 vezes

no carnê e a primeira ainda
não venceu, é só assumir.
Êtadureza!

\

IDADE NOVA
, I .

E bem neste sábado que
Ana Lúcia Rozza, esposa do
juiz de direito Márcio René

Rocha, corta e bolo e recebe
merecidos cumprimentos
iela idade nova.

".

O CORREIO DO POV

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

A modelo iaraquaense Érica Baade de 17 anos, é a beldade da semana.

mCA DE SÁBADO "

�------------------------------------Assistir o programa Moa Gonçalves, às 18h 3Dmin,
a RedeTV.'

.

.

o Prefeito de Jaraguá Moacir Bertoldi é um dos anfitriões hoje a noite
na inauguração daArena Jaraguá.

I'
f

Quem canta,
seus males
espanta."

( Ditado popular)

(47) 3371 7551 .

www.tropicalmaquinas.com.br <

Máquinas de costura, Assistência'
.

Técnica, Peças e Acessórios

�beillarte

• �rE COr�TEU
Quem está mals feliz que ganso novo na lagoa é o

empresário Jurgen Joesting, o popular Igue. O motivo da
alegria é que ele não foi citado na minha lista de
barrigudinhos que pretendia adquirir a pílula Acomplia, que
age diretamente no abdômen e chega diminuir a cintura em

apenas um mês de tratamento, em até quatro centímetros.
Émole?!
**

Fala sério: o cantor e compositor Fábio Jr está totalmeme
decadente no Quesito namorada. Nãó é? Olha, tanta mulher
bonita caindo em seus pés, e ele foi escolher pra namorar a

mais decadente ainda Mari Alexandre. Sinceramente, não dá
pra acreditar!
**

\

A empresária Llrls Bogo, ',proprietária da Vídeo Locadora
Matrix, é mais uma das patrocinadoras desta coluna. Com
isso, o leitor terá diariamente as dicas dos melhoras
lançamentos em DVD. Valeu!
**

-,

Olha só, tem jaraguaense Que já afivelou, malas rumo a São
Paulo. Aficionados por música eletrônica, .asá.PE}izeJoi curtir o
Skol Beat, o maior evento do. gênero\ há'Afllética' Latina. O

.

babado começou ontem e terminá hóje. Serão 30 horas de

pura adrenalina musical.
.
"', .

**

E o meu abraço de hoje cheio de energias positivas vai para(

o leitor assíduo da celuna e boa gente, o juventino Silvio
Kiztberger, de Schroeder, um dos maiores corneteiros do

Moleque Travesso.
**

..

Corre nos bastidores polfticos que o nome no advogado
Osmar Graciola não é o preferido do Prefeito Moacir Bertoldi
para ser o novo procurador da prefeitura de Jaraguá, no lugar
de Jurandir Bertoldi, mas sim, o nome do presidente do PÓT,
Rui Lesmann. É o Que se comenta. Quem viver, verá!

. Ana Lúcia Rozza troca idade hoje.
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