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ACORDO

_PSDB não lançou
Ninra deputada
em troca da SDR

o PSDB de Jaraguá do
Sul não lançou a

candidatura de Niura dos

Santos a deputada estadual

para apoiar Carlos Chiodini,
.do PMDB. Em troca da
SDR "3'

AGRICULTURA

Encontro de
mulheres
acontece hoje
Epagri espera cerca de

150 pessoas, hoje, na 8ª

edição do Encontro
:Municipal de Mulheres
rurais. Programação inclui
palestras e atividades de
entretenimento. .4

Haje no

ClassiMais

,. ...
-........---..�

MÁQUINA DlGITÃL - Vende-se
maquina, Canon Power Shot
A75, 3.2MG, 512MB,
carregador cf 4 pilhas, capa.
R$ 550,00. Tr: 9607-2022.
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Arena: em busca de parceria
,

CESAR JUNKES/OCP

Gean Fermino, proprietário da empresa que montou' o plano de negócios, apresentou os dados para empresários durante reunião plenária na Arena •

,
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OPINIAO

A grande festa
n Não há como descrever o

c�4na que reinou na noite de

s�!?�do em Jaraguá do �ul com
a i inauguração da Arena
M�ltiuso. Tudo parecia
p1trfeito: milhares de pessoas
16tando as arquibancadas, a

pista e os camarotes para
aébmpanhar a solenidade de
ifi�uguração e o presente da
tWite, o show do cantor

Iseonardo.
". Justa também a homena
g((!ll a Luiz Henrique, feita pela
Ç�mara de Vereadores, que
Ih� outorgou o título de
cidadão honorário de Jaraguá:J

d<;:> Sul. O prefeito Moacir
Bertoldi cumprimentou a

n{ultidão e agradeceu a Luiz
Henríque o apoio financeiro do
@bverno do Estado, através do
Fündosocial e do Baclesc, para
arconclusão ela obra. Foram
investidos R$15,5 milhões na

Temos que ter muita
responsabilidade e zelo
por este patrimônio
construído pela
competência do povo"

construção, e R$ 5 milhões
vieram do apoio do Governo
Estadual.

Com capacidade para 15
mil pessoas, a Arena Multiuso
de Jaraguá do Sul impressiona.
São 31 metros de altura apenas
no pé direito da construção,
equivalentes a um prédio de
dez andares.

Importante destacar que a

Arena vai, indubitavelmente,
mudar o perfil econômico de
[araguá do Sul e Região. Uma

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

área que já tinha o status de
oásis' de desenvolvimento e

qualidade de vida e que agora
também terá o componente de
atrair investidores e. turistas do
Estado, do Brasil e do Mundo.
Para o dia 24 de maio já está

previsto um jogo amistoso de
futsal entre as seleções do
Brasil e dos Estados Unidos.
Para junho, Brasil e China no

vôlei masculino.
Temos a partir de agora que

ter muita responsabilidade e

zelo por este patrimônio
construído pela competência
do povo de Jaraguá do Sul e
Região. Será uma referência
para que outras obras de porte
sejam realizadas, com o intuito
de melhorar a qualidade de
vida e promover o equilíbrio
social tão necessário para
pavimentar o futuro de nossos

filhos e netos.

.,.. �

��i!�i,2. ENTRE ASPAS
OS franceses decidiram romper com as idéias e os comportamentos do
passado".
Do cons.ervador Nico!Çls Sal'kozy, eleito domingo, Ó novo presidente da França.,,�.':"4i-''''';' ",-F.'T._�.·:tJ/';r ,I -¥ ��'':'� :;'" '.

"Com um olhar apt::§lxifÓadó, .sensí.¥e.4e paciente no acervo ,dp museu, é possível ver a
ação do tempo e das mãos humanas. Esse mesmo olhar instiga a procura por pequenos
detalhes tão reveladores que fazem toda a diferença tanto nos objetos do próprio museu
como em nossas vidas".
Ellen Annuseck, responsável pelo Museu Wolfgang Weege, sobre o projeto "Um olhar aproximado ... revisitando
os museus".

"

<'

.. PONTO DE VISTAi;.lf,','.

-POR POLíTICAS SOCIAIS E
ECONÔMICAS DE LONGO PRAZO

Segundo dados elo IBGE,
seremos 260· milhões de
brasileiros e nossa expectativa
de vida ao nascer, será ele cerca
de 81 anos (a mesma dos
japoneses atualmente) em

2050 .. Por outro lado, o

envelhecimento da população
se acentua: em 2000, o grupo
de ° a 14 anos representava
30% da população brasileira,
enquanto os maiores de 65
anos eram apenas 5%. Já em

2050, os dois grupos se igualarão
em 18% e por volta de 2060, a
população se estabilizará em

270 milhões.
Quanto à taxa de mortali

dade, em 2000, caiu para 30
por 1.000, um patamar ainda
alto, se considerarmos, por
exemplo, os países vizinhos: 21
por mil na Argentina, 12 por
mil no Chile e 15 por mil no
Uruguai. No ranking dos 192
países ou área estudados pela
ONU, o Brasil ocupa uma nada
honrosa 100ª posição e que nos

faz perguntar por que, com

tanto desenvolvimento, nossos
índices são ainda tão baixos e

inaceitáveis.
Acredito que alguns leito

res devam se perguntar por que
analisar os próximos 40-50 anos,

. se no curto prazo não consegui
mos dar soluções satisfatórias
aos problemas 'que temos. Por
outro lado, se verificarmos o

comportamento típico brasilei
ro, nosso mal é não planejar o
longo prazo. Influenciados por
uma mídia folclórica e pouco
afeita a dados e fatos realmente
importantes, acreditamos que
no fundo mesmo somos todos
James Deans e Marilyn Mon
roes e que a vida poderá acabar
no mesmo minuto.

É lamentável ver homens
públicos ainda afeitos a atos

grandiloqüentes e de poucos
resultados. E mais lamentável,
verificar que numa população
com crescente vivência escolar,
repetimos os erros do passado e
". •

.-

A ."

Ignoramos a ignorancra
daqueles que são alçados ao
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• DOS BLOGS
I�JMWjltf ALENCAR
Ação do mercado
o ex-ministro da Fazenda
Antonio Palocci Filho
considera que a atual fase
de valorização do real em
relação ao dólar já reflete
a perspectiva de o Brasil
receber o chamado
"investment grade". Em
inglês, literalmente grau
de investimento. Claro que
é uma boa notícia a

recomendação de investir
no Brasil porque sua

economia ficou mais
sólida como um todo.
No entanto, era também
traz reflexos negativos
para alguns setores da
economia, sobretudo o

exportador. Com um real
mais valorizado, os
produtos brasileiros
tendem a ficar menos
competitivos no exterior na
comparação com os

produtos de outros países ..
O mercado ganha dinheiro
quando antecipa
tendências. Claro que a

oficialização do
"investment grade",
será outro momento
importante a influenciar
o câmbio.

4J blog.e.ladao.com.br/blog/guterman

.Randal Gomes
OCoordenador de Relações • D LE ITOR

Institucionais e do curso de
Comércio .Extenor da Fatej.

poder de condução dos rumos
sociais. De outra forma, como
aceitar políticos. sem conhe
cimento de legislação, ou
que sequer sabem se pronun
ciar corretamente em nosso

idioma? Se são nossos repre
sentantes, são exemplos
muito ruins de representa
ção. Ou não sabemos esco

lhê-los mesmo.

. Em termos sociais e

econômicos, tanto a iniciativa

privada, quanto a esfera
pública devem gerar resul
tados: efetivos, reais, palpáveis
e que resolvam ou amenizem
os problemas que vivenciamos.
Que sâo vários, complexos e

começam por pequenas
soluções e tentativas de
resolução real. Porque, embora
nos isolemos confortavelmente
em.nossos automóveis, hão há
como determinar se a criança
que pede ao lado, também não
encoste um 38 na janela e nos

faça compulsoriamente desistir
de nossos sonhos.

O CASTIGO ETERNO

Os babilônicos deseja
vam a qualquer custo afas-tar
omal e viver dias felizes, pois
nomundo damorte, imagina
vam, a desolação imperava.

No livro sagrado do Zo
roastrismo é contado que, se
o defunto tiver cometido
injustiças, será barrado no

meio de uma ponte e condu
zido àCasa daMentira. Nesse
Iugar; passarápor um processo
de purificação. Posteríormen
te, sua alma estará liberada
para aproveitar todas as.
delícias do Céu. Os textos bí
blicos antigos se referem ao

Sheol, como um lugar de
inexistência e inconsciên
cia, não de tortura.

O conceito de castigo aos

IUiliU!iCHAGAS
Seu nome

era Enéas
Lá se foi Enéas Carneiro,
talvez o outsider mais 'bem
sucedido da política
brasileira nos últimos anos.

Cardiologista bem sucedido,
inteligente, viés
conservador, pinta de
maluco. Fundou o Prona e,
sem a ajuda dos grandes
marqueteiros, inventou um
dos melhores bordões das
campanhas eleitorais
recentes: "meu nome é
Enéas". E Enéas foi
guindado à categoria de
fenômeno eleitoral. Acabou
em terceiro lugar na corrida
presidencial de 1994, com
mais de 4,6 milhões de
votos, cerca de 7%. Em
2002, tornou-se o deputado
federal mais votado do país.
Enéas Carneiro foi símbolo
de um determinado estado
de ânimo do eleitor. O
deputado agora se foi, mas
é certo que o mesmo não
ocorreu com o estado de
ânimo do eleitor. A revolta
continua. Ainda não
sabemos o nome, mas que
o sucessor virá.

4J blogdosblogs,bllg.ig.com.br

maus, que é dado pela palavra
Inferno, só entra na teologia
judaica após Israel ter sido

dominado pelos persas, onde
os ensinamentos de Zoroastro
vão se tornar populares entre
os judeus,Adoutrina cristã irá
desenvolver sua idéia de
Inferno, até tomá-lo um lugar
de fogo e sofrimento eterno.

Mas no princípio, muitos
olhavam o Inferno como um
lugar em que a alma permane
ceria até a ressurreição, saindo'
depois para a vida eterna ao

lado.de Deus.
Afirmar que' não existe

castigo após a morte, é um

"Inferno" paramuitos religio
sos. Com essa ameaça por
perto, eles podem intimidar

'MUda-ti GUTERMA�
Mercado dos J

muçulmanos
Os publicitários dos EUA
estão começando a criar }
maneiras de atingir um '

(público que, até bem pouco
tempo atrás, era considerado
complicado demais: os
muçulmanos. As empresas o

também estudam formas de 1

adaptar seus produtos
segundo os padrões J

islâmicos, mostra o New Yor�
Times. Os muçulmanos são i
pelo menos 5 milhões nos

EUA, e estão crescendo.
Segundo executivos da
publicidade, o 11 de
Setembro fez os muçulmano�americanos se retraírem, e
cabe aos publicitários
reforçar a mensagem de
compreensão em relação a J

eles: Uma das reclamações,!
segundo pesquisas, é que os
anúncios ignoram osferiados
e os rituais sagrados do islã.1
Mas isso começa a mudar. A
rede de lojas de móveis Ikea
está mandando )

representantes às casas de 1

muçulmanos para conhecer )

suas necessidades !

específicas. {
I

4J blog.estadao.com.br{blolVuuterman

• Fernando Bastos
Desenhista publicnáno

os fiéis a não cair na tentação
)de transar antes do casamento
j

e nem usar camisinha.
, J
E certo quemuitos cristã�

já descobriram que se trata elf
uma linguagem figurada, np
entanto, grande parte crê nf
forma literal como é descrito o

Inferno. Castigo após a morte

é totalmente incompatível
com um Deus bom e sábio. I

Um pai que ama seu filho
fará de tudo para livrá-lo do
sofrimento, quantomais DeUS,
que pensamos, sejauma Inteli,
gência infinita de bondad I

amor. Parece que seria bat: .' :
te injusto punir alguém qqe
nem pediu para nascer, e ql/e
viverá emmédia 80 anos, corn
uma prisão eterna.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@9correiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, GaixaiPostal19. E obrigatóno informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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OFICIALIZADO: TUCANA FOI NOMEADA ONTEM PELO GOVERNADOR

I
ndicação de Niura para SDR

eria apoio do PMDB estadual
pavan diz que tucanos

abdicaram da disputa
pela Assembléia para
comandar Secretaria

CAROLINA TOMASELLI

JARAGuÁ DO SUL

"Jaraguá é uma Secretaria

do PSDB, tanto que a Niura

Demarchi não concorreu a

deputada estadual com o

compromisso do PMDB de

$anta Catarina de ela ser

indiéada como secretária.

Então havia já um compro

misso firmado ainda na.

coligação". A revelação é do

vice - governador Leonel

Pavan (PSDB), que partici
pou da inauguração da Arena
[araguá, no último sábado,
quando o governador Luiz

Henrique (PMDB) confirmou
<if! retorno da tucana para' o

comande da Secretaria de
Desenvolvimento Regional.
r "Ela será secretária e

continuará fazendo um

grande trabalho que já fez

aqui em Jaraguá, indicada
pelo PSDB", resumiu Luiz

Henrique, em entrevista à
J Rádio Jaraguá. Ontem, Niura
e os outros 35 secretários re

gionais foram nomeados

ARQUIVO/OCP

Agora como segunda suplente de senador, Niura Demarchi retoma para o comando da Secretaria

oficialmente pelo governador,
que também sancionou a

terceira reforma adminis

trativa. A nomeação deve ser

promulgada ainda hoje no

Diário Oficial do Estado.

Pré-candidata a deputada
estadual, Niura declinou da
candidatura .para sei a se

gunda. suplente do' então
candidato ao Senádo,"'Rà�
mundo Colombo (DEM).
Com a decisão, os tucanos

abriram espaço para o can

didato do PMDB à Assem-
.

bléia Legislativa, Carlos.
Chiodini, que não se elegeu.
Coordenador regional da
sigla, Chiodini era o nome

indicado pelo partido para a

titularidade da SDR.

"Quando não lançamos
nenhum candidato a deputa
do .estadual foi na tentativa

de que nós pudéssemos, com
isso, também favorecer o

.
Chiodini, que é uma grande
pessoa, de uma família mara

vilhosa, e um rapaz que tem

um {l,I,�V,w(p,1;o,m,ts�o.F. P9. ,q,u�
isso tudo', veio ;d�" uma corn-

' .. "� ',A ••
' 1-. J •• �"j ."_' . .), "1 i I I L ....

posição anterior", refosçeu
Pavan.

Niura agradeceu o gover
nador, o vice e os dirigentes
tucanos, "todas as pessoas que

tiveram comigo este desejo,
esta vontade de participardo
governo, damesma forma que
participamos do outro man

dato". "E o nosso trabalho
com certeza vem mais amplo

Ficou feio
A festa de inauguração da

Arena Jaraguá foimanchada

rPelas vaias de parte do públi-
80 ao prefeito Moacir Ber

tol�i (PR). E lícita amanifes

tação numa democracia,
c(. .

I r
pnnclpa mente se lar como

10rma de demonstrar insatis
%ção com agentes públicos,
�agos corn recurso públicos.
o Todavia, o bom senso e a

�ducação precisam mediar
les protestos. A hora e o local
não eram convenientes.

oi

o

,2Alteração
,; O presidente Lula (PT)
não participará da inaugu
ração da Usina de Foz do

Chapecó, como divulgado
j .

anteriormente. O cancela-
:ltnento é em virtude do
iborário de retorno, que
hnpossibilita o uso do heli
-.CÓptero por ser à noite. Lula
C�lega hoje ao Estado, onde
participa de eventos em São
José e em Campos Novos.

Falhou
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul contratou aAgênciaHeat
Eventos, de [oinville, para
fazer a divulgação das ati

vidades de inauguração da
Arena Jaraguá. Mas, ontem,
quando a reportagem do
Correio do Povo pediu mais

informações sobre o fato, foi
informada pela-Assessoria de
Imprensa da Prefeitura que a

agência não havia preparado
ne-nhummaterial a respeito.
Muito estranho.

Crítica
A . senadora Ideli Salvatti

(PT) criticou a decisão do
secretário' Paulo Bauer

(PSDB) de condicionar o

desconto sindical em folha

dos 22 mil sócios do Sinte a

"nova autorização individual,
com firma reconhecida, em

prazo inexeqüível".
"É uma agressão ao legítimo

e constitucional direito de

organização", disse.

Prol'eção
O vereadór T�rtys"'da

Silva (l?TB) vai propor a

criação de umaComissão de
.

Inquérito para investigar as
constantes denúncias de
abuso e violência paffo
cinada pela PolíciaMilitar.
A iniciativa é louvável e

atende o an�eio de parte da
população, vítima de maus

policiais.

Aliás .

O Centro de Direitos Hu

manos encaminhou por duas
vezes à Secretaria de Seguran
ça Pública e Defesa do Cida
dão e ao Ministério da Justiça
denuncias contra policiais. Em
alguns casos, as agressões
foram a jovens e a ummenor,

.

na época, sem. qualquer
motivo. A polícia é temida.

até na responsabilidade.
·

Quero muito a compreensão
da comunidade, o apoio dos

políticos, da classe empre-

·
sarial, dos trabalhadores. Nós
temos uma vez e uma voz que
émuito importante e que não

é minha, mas das pessoas que
participam do processo demo

cl�ticp.:J/l.)1.)e $�er�m ver, a
R I!iV ' .. "i"'1' II . '.JI1:"":.I.. ; II)
comumuaue caua vez me-

lhor", discursou.
Também presente na'

· inauguração daArena, Carlos
Chiodini afirmou que deverá

ocupar cargo no governo do

Estado, "num acerto com

todos os partidos da coliga
ção". Admitiu a possibilidade
de assumir vaga no Porto de
São Francisco.

O CORREIODOPOV<t

Projeto reformula
conceito de deficiente .

�.
lazer".

Na justificativa do projeto,
Michels afirma "que o concei��J
de deficiência nos dias atua:i�2
foi ampliado e é todo e qual�
quer comprometimento que .

. ':::q
afeta a integridade da pessoa.51
traz prejuízos na sua locomq-,
ção, na coordenação de mo'í!r�
menta, na fala, na compreensão;
de informações, na orientaçãnr
espacial ou na percepção�
contato com as outras pessoas".

Assim, o novo artigo co:t¥,g

sidera a pessoa portadora d�
deficiência "aquela que aprlI.

/. ')1J

senta, em carater permanents;
'lu

perdas ou anormalidades �a
sua estrutura ou função psicHn
lógica, fisiológica ou anatômiq
ca, que gerem incapacidade,
para o desempenho de ativj.,
dade, dentro do padrão cons

síderado normal para o sen

humano".O projeto de lei deve,
ser lido na sessão de hoje e

� .e

encaminhado para análise d�s:'
."

comissões. (CT)

Relatório

Michels apresentou proposta a pedido da Ajadefi

Cancelamento

JARAGUÁ DO SUL

Tramita nas comissões per
manentes daCâmaraprojeto de
lei, assinado pelo vereadot

Jurandir Michels (PV), que
altera artigo da lei municipal
que dispõe sobre o transporte
coletivo de passageiros em

Jaraguá do Sul. A propostavisa

atualizar o conceito de pessoa

portadora de deficiência física,
já que a legislação, de 1996,
sugere alguém "incapacitado
para a vida independente e

para o trabalho". Os defici

entes são isentos do pagamento
da tarifa,. tema abordado no

artigo.
A iniciativa atende pedido

feito pela Ajadefi (Associação
Jaraguaense dos Deficientes
Físicos) que, segundo o verea
dor, "tem se destacado frente a

defesa dós direitos dos defi

cientes nas áreas de educação,
saúde, trabalho, locomoção,
transporte, esporte, cultura �

r

D
Representante
A deputada estadual Odete

de Jesus estará amanhã em

Brasília representando o PRB
Mulher na reunião com as

Coordenadoras Nacionais'de

Organismos de Mulheres. O

encontro, promovido pela
Presidência da República,
debaterá amaior inclusão das
mulheres no cenário político .

.\.

Expogestão
As empresas associadas à Acijs (Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul) terão descontos na compra de ingressos ')'
para o Congresso Nacional emAtualização em Gestão, da rd

5ª Edição da Expogestão. ..h
I

O evento será realizado de 19 a 22 de junho, em [oinville. 10

Além do congresso, os participantes poderão visitar a Feira ; t
Nacional de Serviços e Produtos de Gestão. 'S:

A Organização Internacional do Trabalho e o Ministério .b

do Trabalho lançam 'na quinta-feira, o segundo Relatório
t.
)

Global "Igualdade no Trabalho: lidando com os desafios",
que traz o panorama sobre discriminação no mundo do :;'lo:.
trabalho.
As informações se referem à discriminação de gênero, raça,

1:1

idade, necessidades especiais, estado de saúde ou {
orientação sexual em mais de 170 países e regiões,
identificando os progressos realizados.

f,

O governo federal vai bloquear 330.682 benefícios do Bolsa .:J

Família a partir do dia 18. A medida foi tomada depois de "J

comparar a renda declarada no Cadastro Único de [!

Programas Sociais com a informada na Rais (RelaçãoAnual �J

de Informações Sociais) dos anos de 2004 e 2005, para ; .:�
verificar inconsistências entre as informações. Os bloqueios')

,<

correspondem a menos de 3% do total de 11,1 milhões de i!

famílias beneficiadas pelo programa.
-)
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ÁGUA: UNIVALI VERIFICA A QUALIDADE E A. QUANTIDADE DE FLÚOR EXISTENTE

Secretaria inicia levantamento
da saúde bucal da população
Crianças em idade
escolar recebem a

visita de um dentista
para detectar cáries

KELLY ERDMANN
CORUPÁ

As crianças matriculadas
na rede pública de ensino de

Corupá participam-de um

levantamento que pretende
verificar qual a situação da
saúde bucal da população. As
primeiras 900 analisadas são
da Escola Aluísio de Carva
lho e, a partir de hoje, os

alunos da José Pasqualini
também integram o projeto.

Além dessas duas unida
des, a meta é inserir ainda os

estudantes das localidades de
Pedra D'Amolar e Pedra
D ' Amolar Alta. Conforme a

secretária de Saúde, Alice
Maçaneiro, os quatro grupos
são atendidos pelos PSF' s
(Programa Saúde da Família)
1 e 2, que abrangem juntos o

maior número de-pessoas em
idade escolar de toda a

cidade.
Para colocar em prática os

CÉSAR JUNKES/DCP

Exames iniciais acontecem na própria escola e estudantes com problemas serão encaminhados para tratamento
exames odontológicos neces- motivos seria de âmbito palestras organizadas pelo
sários para o levantamento, a cultural. "Muitos acreditam dentista. O público-alvo
administração pública contra- que só porque o dente de leite inicial é o mesmo do PSF:
tou três profissionais: dentista, vai cair não é preciso cuidar gestantes, diabéticos, idosos
técnico e auxiliar. A coorde- dele", explica. e hipertensos.
nação é de Luís Fernando De acordo com Turino a Além disso, a água con-

Turino, responsável por cárie é uma doença conta- surnida em Corupá também
atender as crianças enquanto giosa e depende de atenção passa por análises feitas pela
estão nas salas de aula. Se- especial para não, danifiear-: Univali-fl.Jnivererdade- do
gundo ele, o estudo vem toda a dentição da pessoa. "O Vale do Itajaí). A equipe de
demonstrando um índice trabalho de higienização deve saúde bucal quer saber qual
elevado de dentes cariados começar antes mesmo dos o nível de flúor existente e a

nesses estudantes que estão dentes nascerem", alerta. qualidade. O projeto iniciou
na faixa etária dos 6 aos 12 Informações como esta devem no último dia 2 e não tem
anos. Um dos principais ser repassadas aos pais em prazo para terminar.

O CORREIO DO POVO

Dois livros lançados
no final' de semana

,
JARAGUÁ DO SUL

Dois livros tiveram lança
mento oficial no sábado passa
do em Jaraguá do Sul. O pri
meiro aconteceu na Megas
tore Grafipel, e trouxe à cida
de o neurologista Paulo Ro
berto Bittercourt. Já o outro foi
da obra de Charles Schau
ffert. O autor apresentou "Pos
sessão", no Scar Lounge Bar.

Escrita em cerca de seis

meses, a história de Gabriel,
um jovem seminarista que
vivencia fenômenos estra

nhos, foi uma das. poucas
esçolhidas pela Editora
Cultura em Movimento, da
Furb (Universidade Regional
de Blumenau). Esta parceria
surgiu três anos depois de
Schauffert enviar o texto para
análise. Agora, a publicação,
de 200 páginas e muito ro

mance e mistério, chega às
livrarias do Norte de Santa
Catarina por R$ 20'.

Para quem gostar de "Pas.
sessão", a notícia boa é que o

escritor pretender lançar
outra trama no próximo ano,

Ainda sem título, ela deve
tratar da imigração italiana
no Estado, expressada através
de ficção e fatos reais, res.

suscitados em pesquisas feitas
pelo escritor.

.

Lembrando clássicos do
rock, como David Bowie, Bod
Dylan.Paulo Roberto Bitter·
court veio à Jaraguá do Sul
para divulgar "O ponto G de
[anine". A obramistura todos
eles a nomes de pensadores'
como Nietzsche, Maquiavel e i
Rudyard Kipling.

Este é o sexto livro do'
neurologista, mas, o primeiro'
que tem apenas o intuito del
entreter e não discorrer sobre
a medicina. Ele tem 208 pá-

!

ginas e custa R$ 30. Bitten-
!

court é Phd em Neurologia:
pela University of London,'
(KE) ri

Neurologista consagrado, Bittencourt lança livro em Jaraguá

üomínenl: mudas são sadias

CORUPÁ

Interessados em comprar
mudas de plantas frutíferas �
de rosas podem procurar a

Secretaria de Agricultura e

Meio Ambiente. Até o

próximo dia 31, a relação de
variedades e preços está

disponível para consulta.As
escolhidas serão entregues
na terça-feira, 12 de junho,
durante o horário de expe-

EXPOSiÇÃO
PIERO RAGAZZI/OCP

A Recreativa da Duas Rodas Industrial foi palco da "1 a

Mostra de Projetos dos Grupos de Melhoria", na tarde de
sábado, O evento, que comemorou os dez anos de
existência dos grupos de melhoria na empresa, expôs 30
projetos desenvolvidos por funcionários de sete empresas
participantes do Núcleo Catarinense de CCQs (Círculos de
Controle de Qualidade). Na Duas Rodas, os grupos de
melhoria possibilitaram a implantação de mais de 1.500
projetos em diversas áreas. (Dl)

I',

Campanha de mudas
vai até o final do mês

PIERD RAGAUI/OCP diente do órgão.
No ano passado foram

comercializadas cerca de 2,3
mil exemplares. Conforme o

secretário Júlio César Do
minoni, o número representa
�créscimo de 30 a 40'% em

comparação ao registrado em

2005. Para 2007, a tendência
é manter este quadro. Um
dos mecanismos encontrados
é o fato de serem "sadias e

de boa origem", lembra.
No total, são oferecidas 34

espécies aos produtores.
Além disso, há também dez
cores de rosas, cada uma

vendida a R$ 3. Os valores
.

cobrados pelas frutíferas e

nativas variam de acordo'
com a escolha. A muda de
laranja-tangerina, pêra, uva
e caqui, por exemplo, custa
R$ 3,5. Já a de pitanga, goia
ba e abacate vale R$ 2,5.
Todas são produzidas por uma
empresa especializada do
município de Pouso Re
dondo. (KE)

o COLÉGIO
.....lftft.. MARIS .�
tJIa\l:J SÃO LU is

Al46as para aI/ida.
lIa60rilS para SIlHtprll
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PREENDER: PROGRAMA VISA DESENVOLVER EMPRESAS POR MEIO DO ASSOCIATIVISMO

omitiva participa de treinamento ínternacíonat-
S-Meta é formar �úcleos
O�etoriais nos seis

..

r
I aíses representados

D , •

� I elos empresanos

s\DAIANE ZA�GHELINI
� ARAGUA DO SUL

" Uma comitiva formada por

d' 5 empresários de seis países
) 'eio ontem aomunicípio para

e .

s
rconhecer omodelo de organi-

ização associativa por núcleos
,'setoriais. A comitiva foi re

"1cepcionada na noite de

D'jontem, no Centro Empresari

Dl al, por lideranças empresariais
,1 domunicípio e do Estado.

: Os representantes de seis

>1 aíses - África do Sul, Moça
'mbique, Chile, México, El
i'l Salvador e Colômbia - parti
';cipam de treinamento à

•

n convite da Facisc (Federação

das Associações Empresariais
de Santa Catarina) e perma
necem na cidade até dia 16.
O objetivo da missão é

internacionalizar o programa
Empreender. O projeto é

desenvolvido pela CACB

(Confederação das Associa
ções Empresariais do Brasil)
e o Sebrae e busca desenvol
ver as micro e pequenas

empresas por meio do asso

ciativismo praticado pelos
núcleos seto�iais.
A cidade foi escolhida

para o treinamento interna

. cional por ser referência no

país em ações estratégicas
para o desenvolvimento de
micro e pequenas empresas.
No município, o programa

congrega 27 núcleos setoriais
e cerca de 700 empresas.
Durante o treinamento, os

empresários vão debater o

associativismo, as principais
necessidades das micro e

pequenas empresas e apresen-

tar experiências bem suce

didas de núcleos setoriais no
Brasil.

Um dos cases é o Conselho.
de Núcleos Setoriais Acijs/
Apevi, cujos resultados estão
sendo disseminados em todo
o Estado. O grupo é formado'

por coordenadores de 'cada
um dos núcleos para definir

ações estratégicas em todos os

segmentos. "É uma oportu
nidade de trocar informações
sobre o associativismo em

outros países e conhecer

projetos que contribuam no

desenvolvimento dasmicro e

pequenas empresas", disse a

coordenadora de serviços da

Acijs (Associação Empresa
rial de Jaraguá do Sul),
Rejane Nunes Bassi.

O programa nasceu em

Santa Catarina em 1991 é

hoje engloba mais de 6 mil

empresas catarinenses ligadas
a 340 núcleos.No país são 33
mil empresas e 2.350 núcleos. Comitiva foi recepcionada por representantes de entidades empresariais, no Celas, na noite de ontem

'Tarde Cultural' atrai cerca de 600 pessoas Rede Feminina faz 20 anos de atendimento -',�
'.

as peças ''A visita/Der Bíssu" JARAGUÁ DO SUL ga�rantir o bem-estar dos por-c,�.;�
e ''Alistamento de um Burro". tadores de câncer, a equipe nlI,
No sábado, o salão Aliança A Rede Feminina de

\

conta com médico; fisiotera- . Í
sediou o "1 Q Encontro de Combate ao Câncer de [ara- peuta, terapeuta ocupacionalj ,

Motoqueiros do Clube Pista guá do Sul completou 20 anos emassagistas.' ., h i

Livre", que reuniu cerca de no sábado, contabilizando 55 A entidade fica na Rua';: I

quatro mil motoqueiros de voluntárias e mais de 500 ProcópioGomes, 801, Centro,

vários estados, principal- atendimentos pormês. A en- e funciona de segunda à

mente Santa Catarina, tidade realiza a assistência so- sexta-feira, das 7h30 às -

Paraná, Rio Grande do Sul e cial por meio de exames pre- 11h30e das 13h30 às 17 horas.

São Paulo. ventivos, tratamentos; visitas Informações podem ser

KOLONISTENFEST _ No em residências e hospitais e· Elisabeth Ohde, da Rede Feminina obtidas pelo telefone (47)'';'1;'
dia 2 de junho acontece a distribuição de cestas básicas graças ao auxílio da cornu- 3275-0268, e-mail redefemí

escolha da Rainha da "3ª e medicamentos para nidade, que continua contri- nina@netuno.com.br ou site�§'
Kolonistenfest", que acontece pacientes carentes. buindo conosco", comenta a www.redefemíninajstg'netu-

....

na Sociedade Aliança nos'
Fundada em 5 de maio de presidente da entidade, no.com.br

'dias 20, 21 e 2Jde julho. As 1987, a Rede Feminina co- ElisabethOhde. EVENTO - Na quarta-
'

inscrições estão abertas para meçou a funcionar em espaço A instituição se mantém feira, 9, acontece a tradicio-
.

candidatas acima de 16 anos cedido pela Prefeitura, junto por meio de doações, con- nal "Tarde Cor-de-Rosa", às

deidade. Mais informações ao Posto de Saúde da vênio com áPrefeitura, even- 14h30, no Clube Atlético'.
podem ser obtidas com

Reinoldo Rau. Em 1988, a tos, e de um bazar de roupas Baependi, com baile e café da::'

Waldino Hornburg, pelo' administração muniçipal doou novas e seminovas, que fun- tarde. A Rede Feminina não

telefone 3376-1152. (DZ) um terreno na Rua Procópio dona na própria sede. So- dispõe mais de convites e

Gomes de Oliveira, onde a
.

mente no ano passado, a informa que não haverá

sede funciona até hoje. RedeFemininarealizoumais venda de ingressos no local do

"Conseguimos a sede própria de. 15 mil atendimentos. Para evento. (DZ)

1 JARÂGUÁ DO SUL

Cerca de 600 pessoas

1 participaram da 8ª edição da
I: "Tarde Cultural" no Bairro
! Rio Cerro II. O evento aeon-

) teceu domingo, na Sociedade
j! Esportiva e Recreativa

il liança, e trouxe apresen-

1 tações de teatro, dança e café
da tarde. O encontro, que

n tem o objetivo de resgatar a
I cultura alemã, também con

tou com a "Caravana Cultu
j ral" da Prefeitura, que diver
I tiu as crianças com brinca
" deiras.

A animação ficou por
i conta da dupla Magali &
\ Wanderli, dos músicos Gun
fi ther Reeddeck e Matheus
'. Eskelsem, Companhia Musi
£ cal Euterpe, grupo Estrela de

Grupo Sênior encantou o público

Ouro e dos grupos folclóricos
Grunes Tall e Sênior. Na

oportunidade, o grupo fol
clórico Grunes Tall, da .escola
João Romário Moreira (Rio
Cerro II) recebeu simbolica- .

mente o prêmio "Construindo
a Nação", conquistado
recentemente pelo grupo.

O encontro também
contou com a participação do

grupo teatral Spaz Fur Alle,
de Pomerode, que apresentou

.,

..

omem é acusado de agredir mulher e filhos
JARAGUÁ DO SUL

Na tarde de sábado, a PM
atendeu denúncia de lesões
corporais e maus-tratos no

Loteamento Santo Antônio.
, A sOlicitante S.R.B.S, de 37
anos, acusou o marido WR,
·43, de ter lhe agredido e de
queimar os quatro filhos com
cigarro. O casal, que estava

embriagado, prestou depoi
mento na delegacia. O
Conselho Tutelar enca-

.

minhou as crianças de 6,4,3
1 ano de idade para uma,

'" casa de apoio.

ACIDENTES - Por volta
das 16 horas de sábado, a

gestante Rosane Zurrach, 47
anos, foi assaltada na Mare-

.

chal Deodoro. Segundo os

bombeiros, ela desmaiou de
susto e feriu os joelhos. Na
madrugada de domingo, um
automóvel Fusca capotou na

\

Rua Carlos Ramthum, no

Santa Luzia, e caiu num rio.

Omotorista Sidnei da Rocha,
31, conseguiu sair sozinho do
veículo e não se feriu.

INCÊNDIOS - Os bombei
ros atenderam dois princípios
de incêndio no sábado. O

primeiro aconteceu no sábado
a tarde, na Rua Heinz

Mahnke, na Vila Lenzi. O
automóvel Uno começou. a

pegar fogodentro da garagem
de uma residência. A corpo

ração suspeita que a causa do
incêndio tenha sido' um
curto-circuito no compar
timento do motor. Por volta

das 23 horas, os bombeiros

atenderam a um início de
incêndio no depósito da

empresa Carinhoso, na BR-

280. O fogo foi controlado

rapidamente e ninguém se

feriu. (DZ)

Moradores ficam sem água em Guaramirim
Cerca de dez famílias do

Beira Rio estão sem água, por
conta de obras que estão

acontecendo na localidade.
Há 15 anos, elas são abas
tecidas por 12 poços que
foram desativados pelo pro;
prietário do terreno.

Segundo os moradores', a

rede de abastecimento daCa

san, não chega a todas as

casas. "Estou há dez dias sem

água", .reclamou Valdemar

Dias, informando que procu
rou a companhia de abaste-

cimento para reclamar da

situação, mas até ontem nada
tinha sido feito.
A moradora Bernadete da

Silva garantiu que não houve
acordo com o novo proprie
tário do terreno. "Não somos

contra as obras, mas preci
sávamos de um tempo até a

Casan deixar tudo pronto.
Não podemos ficar sem água,
temos família", queixou.

CONTRAPONTO - Fami-:

liares do proprietário do ter

reno afirmaram que, "muito

antes das obras começarem,
todos os moradores da loca-"':,)
lidade foram comunicados.j
para que tomassem as provi
dências necessárias".

Por outro lado, a Casan.
informou que desconhecia o.:

problema. Garantiu, porém,
que já foi feito o levan- "

tamento da situação e que
ainda esta semana inicia os

trabalhos para o abaste
cimento de água. A previsão
para a finalização das obras
é de duas semanas.
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Vestibular
DIVULGAÇÃO

iAs inscrições para o Vestibular de Inverno do Sistema Acafe
iniciam na próxima quinta-feira, dia 10 de maio e seguem até
1 '1 de junho: Participam do vestibular 13 instituições de ensino
superior de Santa Catarina. Será aplicado duas provas, a

primeira com 25 questões objetivas de Língua Portuguesa,
Literatura e Língua Estrangeira e de Redação. A segunda terá
50 questões objetivas de Matemática, Física, Química, Biologia,
Geografia eHistória. As inscrições são feitas apenas pela internet
no endereço www.acafe.org.br e custam R$ 55. As provas
acontecem no dia 1 º de julho e o resultado será divulgado no

dia 11 de julho. .

"

� '. ,LOTERIA FEDERAL

• LOTERIAS> extração: 04.135
1 ° Prêmio: 28.725 � R
300.000,00

"

18.000,00concurse: 553
3° Prêmio: 15.742 - R$
12.000,00

G Sorteio:
09 - 13 - 18 - 26 - 41 - 43

4° Prêmio: 63.274 - R
9.000,0013 - 17 - 20 - 35 - 36 - 44

�
" .

5° Prêmio: 28.668 - R
6.000,00 ' , ,'1••

: 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.

ALMOÇO DIA ,DAS MÃES
NA A.A.B.B.

RESERVAS TEL. 3372-0528

correio,com@ocorreiodopovo,com,br

Simpósio de Perícia MédicaInauguração
A Sociesc (Sociedade Edu

cacional de Santa Catarina)
inaugura amanhã, às 19h, o
laboratório de ensaios de mo
tores elétricos. O espaço faz
parte do projeto de pesquisa
"Desenvolvimento de novas

topologias de motores elé
tricos para utilização em

motores herméticos". Infor
mações pelo telefone (47)
3461-0245.

Acontece hoje o 1º Simpósio de Perícia Médica promovido
pelo Issem (Instituto de Seguridade dos Servidores
Municipais) de [araguá do Sul. O evento inicia às 8 horas, no
Parque Malwee. Com o simpósio o Instituto pretende ampliar
o conhecimento de gestores, profissionais de instituições
públicas e privadas. O evento contará com duas palestras. A
primeira inicia às 10 horas com o médico Cláudio Trezub, que
abordará o tema: ''A perícia médica no contexto dos regimes
próprios da previdência". A tarde a especialista emmedicina
de trabalho Kate Stylianos Patsis que falará sobre acertos e

equívocos na avaliação.

CÉSAR JUNKES/OCP

Voluntários
O CW (Centro de Valo

rização da Vida) está preci
sando de voluntários. O
horário de atendimento é das
11 às 13 horas pelo telefone
3275-1144. Para os que
solicitam o serviço o aten

dimento é feito em todos os

dias do ano. A entidade fica
na RuaAntônio Cunha, 160,
Sala 09, no pisosuperior del
rodoviária de Jaraguá do Sol,

Convocação

São convocados os associados da Sociedade
Desportiva e Recreativa Amizade para se reunirem em

Assembléia Geral Ordinária, conforme determina o seu

estatuto, no dia 23/05/07, as 19:30 h, na sua sede
social situada à rua Roberto Ziemann, 3.174, Bairro
Amizade, Jaraguá do Sul, se, para deliberar sobre a

seguinte ordem do dia:
1- Alteração do Estatuto Social;
2- Outros assuntos de interesse da Associação.

Jaraguá do Sul, 98 de Maio de 2007.

José Augusto Demarchi - Presidente

Prêmio
A empresa Onduline do

Brasil concedeu a rede de
lojas Breithaupt o prêmio
Destaque 2006. A Onduline
fabrica telhas com materiais

ecologicamente corretos. A
rede recebeu o prêmio pelo
bom desempenho nas vendas
em 2006. A preferência por
produtos ecologicamente
corretos cresceu significati
vamente no ano passádo.

Sarau
Acontece em Floria-nópolis

o Sarau de Outono do
OSSCA (Coro Lírico da Or
questra Sinfônica de Santa
Catarina). O evento será nes
te sábado, 12, a partir das 15
horas, na sede da Associação
Comunitária Jardim Santa
Mônica, localizada na Rua

NeryCardoso Bitencourt, 505.
O objetivo do evento é reunir
cantores e admiradores da
música para uma confrater
nização e arrecadar fundos
para a manutenção do grupo.
Além de pequenas apresen
tações de repertório lírico, será
servido um café colonial. O

con�te custa R$ 20 e pode ser
adquirido com os coralistas.
Mais informações, pelos tele
fones (48) 3028-8581 e 3249-
7133.

Adiamento
O Instituto Joinville Jazz

informa que a realização do 5º
Joinville Jazz Festival, pré
agendada para 7 a 10de junho,
será adiada para o 2º semestre.
A decisão se deve aos pro
cedimentos de captação pela
Lei Rouanet; em andamento.
Assim que fer definida a nova

data, será divulgada a pro

gramação.

Site
Para promover o relan

çamento do achocolatado
Muki está há mais de um ano

com um website exclusivo do
produto. O endereço já teve

450 mil visitas e cerca de 1,7
milhões de páginas visua
lizadas. O website pode ser

conferido no www.muky.
com.br.

OBITUÁRIO

O CORREIO DO PO��

Faleceu ás 01 :30h do dia
05/05, a senhora Madalen
de Campos com idade de 5
anos. O velório foi realizado
na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no
cemitério Municipal do
Centro.

Faleceu ás 01 :45h do dia
05/05, o senhor René
Bruno Patzch com idade de
72 anos. O velório foi
realizado em sua residênci
e o sepultamento no

cemitério em

Massaranduba.

Faleceu ás 1 0:25h do dia
05/05, a senhora Relindes
Strelow Ristau com idade �
de 45 anos. O velório foi ,.

realizado na Igreja da Paz s

em Schroeder e o

sepultamento no cemitério:
de Schroeder.

Faleceu ás 16:30b do dia 't,
05/05, o menor'wilian

.

lietzenberper com idade d��
7 anos. O velório foi
realizado em sua residência
e o sepultamento no �

.�
cemitério de 1 °Braço do �
Norte em Massaranduba.

Faleceu ás 08:30h do dia
06/05, a senhora Elizabeth)'
Bollauff Celestino com idade
com idade de 69 anos. O
velório foi realizado em sua,I
residência e' o sepultamerm,
no cemitério da Barra do RiQ
Cerro.

•

li

Faleceu ás 05:00h do dia 1(

07/05, o senhor Rudibert
Zastrow com idade de 76 "

anos. O velório foi realizado:
na Capela Mortuária Senhor
Bom Jesus de Guaramirim ê'
o sepultamento no cemitériQj
Municipal de Guaramirim. �

Faleceu ás 13:15h do dia
07/05, a senhera Maria 'I

Malheiro Kniss, com idade 5

de 82 anos. O velório foi :)

realizado em sua residência
e o sepultamento no

cemitério Municipal do ".

Centro.

IIIIINDlCADORES ECONÔMICOSg

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA ':\�

COMERCIAL 2,035 2,036 ,,:i
PARALELO 2,10 2,20 1Jll
TURISMO 1.953 2,130 ,,�

• BalSAS DE VALORES

PONTOS

"Ie BOVESPA 50.281

Ie MERVAL (B, Aires)
" NIKKEI (Tokio) 17,669
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cínios e da promoção de
eventos. A intenção é fazer
uma parceria com a iniciativa

privada. Uma empresa de

Florianópolis foi contratada
para estudar e fazer-a gestão
da Arena.

Para realizar o plano, uma
pesquisamercadológica, con
siderada inédita no Brasil,

organizados para o local.
Entre eles, está previsto para
o dia 24 de maio um jogo
amistoso de futsalmasculino
entre as seleções do Brasil e

dos Estados Unidos. Para o

mês de junho está sendo acer
tada a vinda do jogo entre as

seleções masculinas de volei
bol do Brasil e da China, que
se enfrentam pela Liga Mun
dial da modalidade. Pava-

nello disse ainda que será

feita uma quadra provisória
para o local, pois está sendo
articulada a compra de uma

quadra móvel, pioneira no

Brasil, que- deve vir da

Espanha ou da Itália para

equipar o espaço.
O prefeito MoacirBertoldi

cumprimentou a multidão e

agradeceu ao governador Luiz
Henrique da Silveira o apoio

esporte@iornalcorreiodopovo,com,br

avaliando outros espaços
multiuso. A previsão de gasto
mensal é de R$ 55 mil e,

de cadeiras, que ficariam

nomeados com a marca da

empresa. Além disso, será
organizado um hall de fun

dadores, onde os interessados

TERÇA-FEIRA, 8 de maio de 200717 .;

I

Show do Leonardo, no sábado, levou cerca de 10 mil pessoas à Arena Jaraguá; o cantor sertanejo reunião fãs que entoaram os clássicos da carreira

Depols da festa de inauguração �

empresários conhecem Arena
19 .

.

I
I

! Ontem, durante a reunião

fl_enária da Acijs realizada
fl� Arena Jaraguá, foi apre
I �ntado o Plano de Negócios
ara a gestão da obra inau

fura?� no s�bado. Os em

presanos conheceram como

h Arena será administrada,
para que ela se torne sus-
,I I

fentável por meio de patro
l 1
(l

Iinauguração leva milhares de pessoas à Arena
I
! Os dois primeiros dias de
�ventos na Arena J araguá
reuniram mais de 20 mil

pessoas. No sábado, durante
�fcerimônia de inauguração
� o show do cantor Leonardo,
I

p público foi de cerca de 10,2
�il pessoas. No domingo, dia
Cia apresentação da banda
g\l.úcha Nenhum de Nós,
'Cerca de 12 mil pessoas esti

�'eram presentes. "Foi um

, �rande evento, digno do es-

1�aço que inauguramos. Temos
�erteza que a população
jaiaguaense terá outras gran
des oportunidades de ver

eventos como este dentro da

rtrena [aragua", disse Leut

�recht.
'. O presidente da Fundação
Catarinense de Desportos,
_Cacá Pavanello, destacou que
Vários eventos estão sendo

segundo o plano, dentro de
cerca de 18 meses, a Arena

J araguá se tornará total
mente sustentável. Os em

presários da cidade poderiam

teriam as marcas expostas em

um espaço nobre da Arena

Jaraguá. Depois da reunião,
os empresários conheceram a

estrutura da obra.

Flashes da inauguração (de cima para baixo): Caca Pavanello, Wandér

Weege, Aécio Vasconcelos (presidente da CBFS) e Tatiana Rosa;
governador Luiz Henrique da Silveira e prefeito Moacir Bertoldi

enaltecem a obra e, por fim, autoridades descerram aplacá
.

•entrar como parceiros com

prando camarotes ou setores

Leonardo elogiou a estrutura da Arena e entoou os sucessos da carteira

financeiro do Governo do

Estado, através do Fundo
Social e do Badesc, para a

conclusão da obra. Foram
investidos R$ 15,5 milhões na
construção, e R$ 5 milhões
vieram do apoio do Governo
Estadual.

arenas multiuso, o Estado vai

passar a'contar com amelhor
estrutura do País para à

promoção de eventos. Disse

também que até o final de seu

inandato, em 2010, a infra
estrutura de apoio ao turismo

de eventos será ainda mais

ampliada. "É isso que chamo
de organização do lazer",
disse. Thedy Corrêa, do Nenhum de Nós, cantou para mais de 12 mil pessoas

'1

O governador destacou
que ainda este ano" com a

inauguração de diversas
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!EQUILíBRIO NO VARZEANO: MAIORIA DOS CLASSIFICADOS SERÁ CONHECIDA NA ÚLTIMA RODADA

Apenas uma equipe garantina na próxima fase
Rodada de sábado
teve 27 gols em .

seis partidas, média
de 4,5 por jogo

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

A rodada do fim-de
semana do 250 Campeonato
Varzeano de Futebol - Raul
Valdir Rodrigues, definiu o

primeiro classificado para a

próxima fase. O Barrabaxo/
Tranze o Pé venceu o [u
ventude/ADD Makler/Bar
do Paraná por 1xO e chegou
aos seis pontos no Grupo B.
A equipe só pode ser supe
rada pela Kiferro, que tem

quatro pontos e pode chegar
a sete na última rodada. Já-o
Juventude precisa vencer o

Juvenil do Caxias e torcer

para que o Barrabaxo vença
a Kiferro.

No Grupo A, o Bazar do
Rau venceu a Here/Nicopel
por 5x1 e lidera com quatro
pontos, mesmo número do
Atlético. O Rubro Negro tem

l:�UTSAL

Equipes sub-11
e sub-15 vencem

Aequipe Aurora/CEJ/FME
conquistou sete pontos no

returno da 1 ª fase do Cam
peonato Estadual de Futsal
Sub-11 Masculino, realizado

.
,

no :tm;,-de'-s'emarm, no Ginásio
daEmbraco, emjoinville. Com
os resultados, o time terminou
com 14 pontos e em primeiro
lugar no Grupo A. Já a

Malwee/CEJ/FME confumou o
primeiro lugar do Grupo A, na
primeira fase, com 15 pontos.
No returno da 1 ª fase, realiza
do no fim- de - semana em

Jaraguá do Sul, o time somou

seis pontos, perdendoapenas
para Timbó. As duas equipes
aguardam a divulgação da
tabela da 2a fase, que deve sair
amanhã.

YÔLEI DE PRAIA

Duplas ficam em

segundo no circuito
As duplas de vôlei de

praia da Soletex/FME partici
param da 2ª Etapa do 4º Cir
cuito Amivôlei, em Jaraguá
do Sul. No feminino, Silvia e

Daniela ficaram em segundo
lugar, perdendo a decisão'
para Sueli e Rúbia, de Pome
rode. No masculino, a dupla
Ricardo e Leandro terminou
em segundo, sendo derrota
dos na final por David e Lud
gero, de Penha, por 21x16.

r

três e também briga pela vaga
e a Here/Nicopel está elimi
nada. No Grupo C, o Gesso
Jaraguá venceu o Garibaldi
por 2x1 e chegou aos seis
pontos. Mas tanto o Garibal
di como a Galvanização
Batisti têm três pontos e

podem empatar com o Gesso
Jaraguá.

O Botafogo goleou o

Operário por 6xO e assumiu
a liderança do Grupo D com

quatro pontos, empatados
com o Amizade/Rozzaco/So
letex, mas levantando vanta
gem no saldo de gols. O Ga
lácticos, com dois, também
tem chances. No Grupo E, o
Amaury Motos venceu e

Metalúrgica TS por 4x3.
Com isso, as duas equipes,
junto com o Supermercado
Brandenburg e JJ Bordados,
estão com três pontos.

No Grupo F, .o Estrada
Nova venceu o Serysyl por
3x1 e assumiu a ponta com
quatro pontos. Serysyl e Jogo
Bonito com três, e No.stra
Incorporadora, c'à'm' um,
continuam com chances de
classificação. Barrabaxo/Tranze O Pé (branco) venceu por 1xO e assumiu a ponta do Grupo B, se garantindo na próxima fase

7 centavos o minuto para
sua mãe falar com qualquer TIM
e fazer l'igações 001.*

00
,

nó plaHti P!}s-P�b
TIM Bràsil1�o

Sony EricssonbODOâitlM
*7 centavosominutolocal. Ligandopelo41 ,são20minutospormêsdeDDlparatelefonesfixos e móveis nos EUA e para fixos na Alemanha, Itália, Espanha e no Reino Unido.
Até 31/12/07, ligações locais ilimitadas para acessos TIM por R$ 0,07/min e ligações lnternaclonais, via CSP 41. com limite de 20 min/mês para acessos fixos nos EUA, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido, além de móveis nos EUA,por R$ 0,07/min. Período de adesão: de 19/4 a 31/5/07. Planos elegíveis: pós-pagos - nM Familia Pós, TIM Brasil, Meia Tarifa, Light 40 e Conta Fixa; pré-pagos - TIM+25, TIM+5, Meu Jeito e TIM Família Pré. Adesão: ativar a promoçãoligando *222 do seu TIM ou enviandoum TIM Torpedo gratuito para 4141 com otexto "7 CENTAVOS". Os atuais clientes nos Estados de SP, PR, SC, AM, PA, AP, RR, MA, PI, CE, RN, PB, PE e AL pagarão pelaadesão uma taxa única novalor de R$ 9,90, sendo que os clientes Conta Fixa e pré-pagos devem ter saldo de R$ 12,00 em créditos de recarga para conseguir efetuar a adesão. Esta é uma promoção ofertada pela TIM, operadora de STFC na modalidade LOI, emconjunto com a TIM operadorado SMP. Outras informações, vejao regulamento em www.tim.com.brouligue*144doseuTIMou0800741 4141. Sony Ericsson K310i eW300i: preços válidos para novas habilitações no Plano Pós-PagoTIM Brasil 120, mediante compromisso de permanência de 12 meses. Sony Ericsson K790i: preço válido para novas habilitações no Plano Pós-Pago TIM Brasil400, mediante compromisso de permanência de 12 meses. Esses aparelhossó funcionam com o TIMChip e para desbloqueio do SIMLock será cobrada taxa de serviço. Sujeito à análise de crédito e disponibilidade de estoque, A condição de parcelamento inclui juros e taxa de administração, dependendo daforma de pagamento. Imagens meramente ilustrativas.
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Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

A befissíma Aline Essermerece o destaque de hoje na coluna

RESERVAS PARAA DEEP
Fechando os últimos deta/hespara a inauguração da casa no
próximo dia 18, os organizadores da Deep Choice Club

avisam que as reservas de mesas e camarotes já podem ser

feitas através dos fones 9958 2864 ou 9958 2254. Em recente

visita às instalações, comprovamos o prometido: Jaraguá vai

ganharuma ótima opção em entretenimento noturno.

BIERBUDE
A ChoperiaBierbude esta deparabénspelo seuhappyhoure
novo cardapio oferecidos. A grande vetteaede de pratos fica
aindamaisapetitosa com o descontooferecido no horário.

LEITURA RECOMENDADA
As curiosidades, os bastidores e todo o

processo de produção de The Dark
Side of the Moon (1973) são revelados
no livro "Os bastídores da obra prima
do Pink Floyd", do autor John Hettis. A
obra inclui imagens inéditas e

entrevistas exclusivas com os

integrantes da. banda. Leitura

indispensável para qualquer amante
do álbum que vendeu mais 30 milhões
de unidades no mundo e permaneceu

pormais de 724 semanas nasparadas da revista Bil/board. O
livropode serencontrado ao valordeR$39,90.

AGENDA DA L/CO
O brother Luciano Junkes mende a programação deste mês

da Licoreria e a gente repassa: domingo dia 13 de maio rola

um especialHip Hop, comDJ Piguimeu. Já no domingodia 20
quem se apresenta é DJ David. DJ Maxin fecha o més
tocando no domingo dia 27. Luciano avisa também que todas

as quintas até as 23h e todos os domingos até as 20h é

oferecido double coquetelpara elas .

QUATRO RODAS EXPERIENCE

Nos dias 2, 3, 9 e 10 de junho, o Autódromo e

Inter/agos recebe o Quatro Rodas Experience, '1

.

evento que traz aos motoristas a oportunidade de t

drives com os carros de seus sonhos. Desde à Fe ri·

F430, BMWZ4 e Citroen C6 até o pequeno FordKa

integram a lista de mais de 80 carros que esta o

presentes - é só escolher a marca, modelo, o di :;l

horário. Maiores informações no site www.qrx.cQm.br

ABERCROMBIE NA HERING
Você sabia que uma boa parte da produção �

badalada marca americanà Abercrombie & Fitei é

fabricada aqui pertinho, pela Hering? O boa notic é

que é até possível comprar camisetas da marca :?

algumas dasmegastores daHering espalhadaspor

-

Michele Camacho e Jean Lenzi, na Sexla House do
Kanlan Sushi Lounge

• •
•

Malhas San Remo

Rua Martin St�'al, 638 - Vila Nova
',i: ,F

Jaraguá do Sul
Fone (47) 3370-7313
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o objetivo é ampliar o embarque e desembarque de mercadorias

no [oinville Tênis Clube.
Além da imprensa, o evento
reuniu também, o diretor pre'
sidente do Porto de São Fran,
cisco do Sul, Paulo Côrtes
Corsi, e representantes da
iniciativa privada.

"Com o aporte financeiro
que o porto de São Francisco
do Sul está recebendo na'

modernização de sua infra,
estrutura poderemos triplicar
a atual movimentação de
embarque e desembarque de
mercadorias", afirmou Corsi,
destacando a excelente per,
formance que o terminal vem
apresentando, mesmo estado
passando por obras, o que o

impede de operar com sua

capacidade total. "A tendên;,

e ainda os maiores investi,
dores.

O Governo Federal foi
representado pelo secretário
do Comércio e Serviços do
Min'istério do Desenvolvi,
menta, Indústria e Comércio,
Edson Lupatini. O secretário
limitou sua explanação sobre
o tema dizendo que "o PAC
tem um grande volume de
investimento em infra-estru-
tura, principalmente na área
de logística, que é o escoa'
menta da produção, para que
possamos ter esses gargalos
portuários e aeroportuários
livres e desimpedidos' e, assim,
ter maior competitividade".
(CNRlADI)

COMUNICADO

I.-I

IN' /' iTIMENTOS: DE 2002 ATÉ 2010 OS RECURSOS SERÃO DE R$ 140 MI�
- I,.. •

" . _f' '�',
,

q�verno quer triplicar
o'movtmento no porto
�'

, '.:l /;,; .

DIVULGAÇÃO
Os, 30 quilômetros ........
'qlle ligam o porto
à aR�1 01 devem

s��, duplicados
·�;�·;t�
��-':t. +

sAQ FRANSCISCO DO SUL
'_',"\:"'"

:;��l;
.' 0'9 porto de São Francisco

d,q,Sul receberá um aporte de
s'$;;)140 milhões no períodot,·; ..

eompreendido entre os anos

1002 e 2010 em recursos daII .... ' �

ttiiãO,
e provenientes do

v�,mo do Estado. Do total,
5� milhões já foram inves

t!ilos'desde o início do pri-�r�. I',
.

ni\irbmandato do governador
l,.�iz�Henrique da Silveira e,

�. R$ :82 milhões restantes,
s�rãg investidos no período
"""

'

,

qpmpreendido entre os anos

q� 2007 e2010.
r:il "Se analisada toda a região
�Q1t'reerfdida pela Secre-
� ,',

IHa
de Desenvolvimento

�gional d� Joinville, o valor
. �ge R$ 366 milhões, sendo
?�e somente o município de

J�lnville recebeu R$ 248
tfiiJhões'\disse o secretário de

��senvqJvimento Regional
de [oínville, Manoel Men,/",�.r ,. ;:

qónça, em entrevista coletiva
.,,.

Prefeitura Municipal de Jaragua do Sul (PMJS)- Secretaria de Obras Públicas
ê,Habitação, comunica que requereu junto à FUJAMA (Fundação Jaraguaense.

(lo Meio Ambiente), licenciamento Ambiental (LAP, LAI)', para a atividade
, Loteamento residencial populat com localização a rua 887 - Domingos
Anacleto Garcia - Bairro Tres Rios do Norte- Jaragua do Sul- se, MI-48660.
o prazo para impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da
data desta publicação, sendo que o licenciamento será concedido se atendida
a legislação ambiental.

cia é que melhoremos ainda
mais com a duplicação dos
cerca de 30 quilômetros que
ligam o complexo por-tuário à
,BR 101", complementa.

Entre os investimentos que
o porto está recebendo, com
recursos do PAC (Programa
de Aceleração do Cresci,
mento), do Governo Federal,

,

estão o realinhamento e

reforço, estrutural do berço
201 (para carga geral e con'
têineres), a construção de um
novo berço, inclusive acesso
rodoviário " obras de dena,
cagem de laje de pedra do ca
nal de acesso e bacias de

evolução e obras de drenagem
do canal de acesso e bacia de

evolução.

RECURSOS

, R$9,7 mi para,
Municípios

, As obras de infra-estrutura
viária, estaduais e munici

pais, danificadas ou destruí,
das por enxurradas, nos 20

municípios que serão con,

templados pelos R$ 9,7
milhões repassados pelo
Ministério da Integração
Nacional para o Governo do
Estado, serão reavaliadas por
técnicos do Deinfra.

COMPROMISSOS

Lula visita
o Estado
o presidente Lula faz hoje

a sua primeira visita a Santa
Catarina depois de reeleito.
A agenda inclui compromissos
em Campos Novos e Chape
có. Lula inaugurar as turbinas
da Usina Hidrelétrica de
Campos Novos e assinar a

ordem de serviço das obras
principais da Usina .Hidre
létrica Foz do Chapecó, uma
das mais importantes promes
sas do PAC para a região Sul.

TERÇA-FEIRA, 8 de maio de 2007 I'

Pelo Estado
Presidente Lula em Santa Catarina

Opresidente Lula chega a Santa Catarina, pela primeira vez neste segun
do mandato, hoje, às vésperas da chegada do Papa Bento XVI ao Brasil.

Visita econômica para duas inaugurações - da cidade postal em São José e da
Usina Hidrelétrica de Campos Novos - que foi, justamente, abreviada para
não comprometer a seqüência da agenda do presidente. O Brasil inteiro ocu

pa-se esta semana da chegada do chefe da Igreja Católica. A propósito, será o
vice Leonel Pavan quem vai representar o Governo do Estado em São Paulo
na programação oficial da visita do Santo Padre. O governador Luiz Henri- I

que vai acompanhar a agenda de Lula tanto na Grande Florianópolis quanto
em Campos Novos, mas diferente daquele início do primeiro mandato, sem
grandes intimidades. Cada um vai se movimentar com equipamentos aéreos
e equipes diferenciadas;

A foto aí é de fevereiro, quando o presidente Eurides
Mescolotto apresentou os números do banco. Ontem
à noite, ele vestiu figurino de festa para acrescentar
ao resultado econômico -lucro líquidode R$ 71
milhões, com evolução depatrimônio líquido de

, 96% - o desempenho sócio-ambiental do banco dos
catarinenses,O Besc também festeja seu novo destino
com a incorporação ao BB que, na avaliação de
Mescolotto, permitirá que o banco siga "servindo aos
catarineoses" sem "depender do governo de plantão".

Questões de terras
oMST ampliou em 24% as ocupações de'
terra no primeiro mandato de Lula em

relação ao do antecessor Fernando Henri
que Cardoso. Foram 1,7 mil invasões en
tre 2003 e 2006. Dados da Comissão Pas-

,

toral da Terra. Em Santa Catarina, há hoje,
além dos 135 assentamentos qlle abrigam
5,5 mil famílias, outros oito acampamen
tos com 1,4mil fanu1ias que esperam pela "

desapropriação de terras. Mas, os confli
tos agrários mais candentes na atualidade
relacionam-se às reparações étnicas para
quilombolas e indígenas.

Movimentação
Ainda que não vá até Chapecó, por res- '

trições climáticas ao tráfego aéreo, o pre
sidente Lula deverá enfrentar,manifesta
ções contrárias de proprietários de terra
em Campos Novos.

Entrevista (oletiva
Empresário Fernando Marcondes' de
Mattos disse não acreditar ria existência
de "quadrilha" para acobertar crimes
ambientais na Capital. Segundo ele, os
empresários precisam ter bom relaciona
mento nos órgãos ambientais para con

seguir agilidade nos processos.

Apoio eleitoral
Confirmou que ajudou a campanha a de
putado estadual do tucano André Luiz
Dadam. Disse que teria autorizado a do
ação de R$ 3 mil e a declaração pública
do seu apoio na área de Biguaçu, onde
Dadam teria feito "de 500 a 600 votos".
Na declaração do candidato feito à Justi
ça Eleitoral constam R$ 10,4 mil doados
pela Inplac, empresa da qual participá o
dono do Costão do Santinho. Dadam fez
9.582 votos no Estado.

Novos recursos
Com novas liberações autorizadas emMP
do presidente Lula, o Governo de Santa

.

Catarina espera receber até o final demaio
R$ 20 milhões referentes a ressarcimentos
da Lei Kandir. Valor já deduz a parcelas
dos municípios e do Fundeb.

Semassento
O deputadoOdacir Zonta não gostou na
dinha de que a Fecoagro, que representa
as cooperativas e tem uma indústria de
fertilizantes tenha sido barrada em au
diência pública em Brasília, enquanto
empresas intermediárias que nem pro-:

, duzem o insumo no Estado conseguiram
assento. O preço dos fertilizantes tem le
vado às alturas os custos de plantio da
safra agrícola. A explicação é de que a,
elevação ocorre em razão das intenções'
de plantio intensivo de produtos para
geração de energia renovável,Na China,
na India e nos Estados Unidos!

'

Ou uma ou outra
Na mesma audiência de semana passada, ,

Ronaldo Caiado, aquele da UDR (para
quem lembra) e que faz parte da bancada
ruralista defendeu a criação de agência re
guladora para o setor. Ou, que o governo,
se não consegue mecanismos adequados
de controle, que pague subsídios como os
EUA e países da União Européia.

Resgate de créditos
Com um novo sistema automatízado de
transferência, a Fazenda calcula que será
regularizado o resgate de R$ 500 milhões
em créditos pelas empresas catarinenses.
PedroMendes observa que a complicação
vem desde 1999, quando o governo pas-'
sou a gerir as operações. Agora, a empresa
que tem crédito em impostos vai solicitá
lo pela internet. O pedido passará on-line
por um auditor e 'outro gerente regional
da Fazenda para líberação em cerca de 25
dias. A partir do que, as empresas pode-,
rão negociar os créditos entre si; à razão
de uma transferência por mês em percen-'
tual estabelecido pela Fazenda.

'�Tudo muda ano que vem
:

,

o deputada Genésio Goulart coaseguíu
emplacar Ademir Matos na SDR de Tuba
rão, mas daí a limpar campo entre gover
nistas para as eleições municipais vai certa
distância. Os democratistas não escondem
a prioridade que darão a ter candidatos
ano que vem. No caso, Geraldo Althoff.

Associação dos Diários do lnteríor- ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BALDISSARELU, COM COlABORAÇÃO PATRíCIA ijOMES/FLORIANOPOUs.

Associados: AGazeta· Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo- Correio Lageano • Correio do
Sul- Destaque Catarinense • Diário da Cidade·
Diário da Manhã • Diário do Iguaçu • Diário O
Tempo- Folha da Cldade- Jomal da Manhã -

Jornal O Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil- O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarinense-Voz Regionai'

�e:gião Sul perde
o

�spaço em exportações
1', '

�LORIANÓPOLIS
.j', .

l:"A queda de 5% (R$ 14,2
biíhões) nas exportações do
'"

Paraná, Rio Grande do Sul e

��hta Catarina entre 2002 e

�OO6 foí.o principal assunto do
�Órum Sul de Comércio Ex,
terior, que ocorreu na última
sextà�feira, na sede da Fiesc.
Há quatro anos, os três esta,
dos. do Sul respondiam por
25% das exportações brasilei
ras.·No ano passado esse

desempenho caiu para 20%.
, I"
Ná oportunidade também
foram premiadas as empresas

Ida região que, apesar das
dificuldades, conseguiram
exportar mais no último ano

lj

II I]', se
Associação dos Diários do Interior
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Brasil deve terminar

010 com a dívida

o setor público em

6% do PIB

RAsíUA

)0

O CORREIODOPOVO

'vB

PANORAMA
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

. www.planejamento.gov.br

Ministro afirmou que massa salarial cresceu 7,2% em 12 meses até março

Ao apresentar indicadores

de melhora do mercado de
consumo e de venda no co-

mércio varejista'o ministro

disse 'que o Brasil' fern taxas

"quasechinesas". Ele sustenta
esta avaliação, ao citar, por
exemplo, que amassa salarial

Para ministro, mercado
financeiro deve crescer em ritmo

mais forte nos próximos anos

Equipe econômica acredita em
.

crescimento de 4,5% do PIB este

ano

Quadro macroeconômico tem
resultado condizente com o

cenário previsto pelo PAC no

período

PINIÃO: MINISTRO DA FAZENDA DIZ QUE BRASIL TEM 'TAXAS QUASE CHINESAS'. PELO

antega avaíía como �-=::"""::_=-=���I111""'Allpo·'s"ser eleito presidente da França, o conservador

,

-li. Nicolas Sarkozy, 52 anos, enfrentará diversos desafios, como

Após ser eleito, implementar o prometido pacotede mudanças econômicas,O'
OSI·tl·'�O O·S meses do BlA �C Sar.kozy planeia e na área da segurança, além de alcançar o controle do;'

. l ' � Parlamento para as eleições de junho.
"

pacote de "O povo francês escolheu a mudança", disse ele a

partidários durante o discurso de vitória. aD
Mudanças n,a Sarkozy, derrotou a candidata socialista, Ségolêne Royal, 'up)
França por 53% contra 47% na votação do segundo turno deste3.é

domingo, que teve a participação de 84% dos eleitores-

franceses. .sa
Durante a campanha, o conservador prometeu empreender :.

a liberalização do mercado de trabalho, o aumento da jornada'
de 35 horas de trabalho semanais e a adoção de medidas Aa
mais duras contra.o crime e no controle da imigração.

No entanto, implementar as mudanças prometidas não .

será tarefa fácil. Sarkozy deve enfrentar 'resistência dos b
sindicatos e uniões trabalhistas devido a seus planos de �5:I
reforma.

'
(j..

Ele deve tomar posse em 16 de maio, e o novo 90verno i�f
será instalado em 19 ou 20 de maio.

.

�ti
I

o ministro da Fazenda,
uido Mantega, avaliou

ositivamente o andamento

o quadro macroeconômico

os primeiros meses de
. plantação do PAC (Pro-
rama de Aceleração do

rescimento): Segundo o

inistro, a economia brasi

eira segue em ritmo compa

ível corn a necessidade de

quilíbrio fiscal das' contas

úblicas, inclusive, com

r�l�or� nas projeções para os

roximos quatro anos.

De acordo com o cenário

presentado por Matega, o

rasil deve terminar 2010

om a dívida líquida do setor

úblicó em 36% dá PIB (Pro
u�q)PJterno Bruto). Este'
úmero é menor que a pre
isão anterior de 39,7%,
nunciada durante o lança
ento do PAC, no final de
aneiro. Esta melhora de

enário foi gerada pela nova

�etodologia de cálculo do

rIB e pela expectativa do
ercado financeiro de que a

conomia deve crescer em

itmo mais forte nos próximos
nos. Apesar disso, a equipe
conômica mantérri a aposta
e que o crescimento nominal

�o PIB deve ser de 4,5% em

t007 e 5% em cada um dos

I
rês anos posteriores.

r-:��� ,

I Wagner diz que Lula

f está 'incomodado'
�
I, BRASíLIA

, o governador da'Bahia, Ja,
quesWagner (PT),'afirmou

j que o presidente demons
� trouincômodo com o.anda
mento das obras gue cons

tarrí no PAC.A preocupação
I >é que, apesar de o governo
federal ter disponibilizado
verbas para.obras, estados e
municípios ainda não apre
sentaramProjetos.

! "Um processo todo novo de-
r .'

I' mora pata engrenar. Opresí-
I�
dente me disse quegostarja

j. de uma velocidade de cru

zeiro maior (para o PAC)",

afirmou após encontro com
Lula: Para ele, o PAC deve

deslanchar somente "no

segundo semestre". "Em

algurismomentos amáquina
pública não anda na veloci
dade que a gente quer",
áisseWagner.
O governador explicou que .

Lula colocou metas para os
\.

resultados de o segundo
manâato superarem os dó

primeiro. "O presidente sabe

que a economia está boa, 1

mas ele tem expectativa
sobre todo o process,o de
crescimento da economia",
disseWagner.

cresceu 7,2% em 12 meses até

março. Outro número citado

porMantega é o aumento das

vendas no comércio varéjista,
que't�in âeseirip�clt� prÓ:illno:
de 9% em 12 meses até feve-:
reiro.

O cenário macroeconô

mico positivo,' destacado pelo
ministro, é completado pelo
aumento de 21% ao final do

primeiro trimestre, na com

paração com igual período de
2007, do crédito bancário,
queda das taxas de juros reais
e o aumento do investimento
na indÓstria. Com este

cenário, Mantega avalia que

o quadro macroeconômico

tem resultado condizente com

o cenário previsto pelo PAC

neste período.

SUPLENTE

Dentista assume

vaga de Enéas
A dentista Luciana de

Almeida Costa assumirá a

vaga do deputado Enéas

Carneiro'na Câmara dos

Deputados. A suplente do PR
obteve 3.980 votos nas

eleições do ano passado.
Luciana- foi assessora de
Enéas e concorreu a deputa
da federal pelo Prema, fun
dado por ele em 1989 e trans

formado no Partido da Repú
blica (PR) após fusão.com o

Partido Liberal (PL) em 2006.
Formada emOdontologia, ela

. tem 33 anos e é natural de
Barretos (SP).

Enéas morreu domingo,'
aos 68 anos,de leucemia.

Conservador
Deve enfrentar
Trabalhadores

SEM SOBREVIVENTES
As operações de resgate dos restos do avião da Kenya Airways,
que caiu no sábado, começaram ontem no sudeste de Duala,
Camarões, e as equipes que trabalham no Ideal não encontraram

nenhum sobrevivente entre as 114 pessoas a bordo.

TRAFICANTES EXECUTADOS

Dois tailandeses foram decapitados ontem na Arábia Saudita,
após serem condenados à morte por narcotráfico. O Ministério

do Interior afi'rmou que os dois tailandeses foram executados

depois que o Tribunal de Cassação ratificoU a sentença.

, COMBATE AO AQUECIMENTO
A ONU defendeu ontem, em uma conferência sobre o clima da

qual participam 166 países, a adoção de medidas mais drásticas

nocombate ao aquecimento do planeta apósrelatónos .
,

. �qyertindo sobre o� perigos que o tenômeno pode provocar.
.

Navio de 800 anos será resgatado
Exploradores chineses e britânicos iniciaram operação de

salvamento na qual içarão, pela primeira vez com o lodo que o

cobre, um navio mercante que naufragou há mais de 800 anos

com cerca de 70 mil relíquias.
.

O "Nanhai I", que data do princípio da Dinastia Song do Sul

(1 '127-1279), foi localizado em 1987 a cerca de 20 metros de

profundidade no Mar do Sul da China.
,N.

"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 a compreensão do publico em geral, pelo
período em que o atendimento clínico eventualmente tenha sido

prejudicado.
"

Jaraguá do Sul, maio de 2007.

r.
' • .4 •
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E Par franclene Fagundes
publicidade@jotnalcorreiodopovo.com.br

Felicidades ao casal Richarde e Paula que hoje
completam 3 anos de namoro .. "Que Deus os

ilumine sempre!"

"Homenagem Dias das Mães, a uma mãe muito especial Eleanor Lamp,
obrigada por você existir." Os filhos desejam com muito amor e carinho

Evanir H. Heinert completou idade nova dia 2. Parabéns do marido e

dos filhos
.

Parabéns a Hilberto Hamburg que aniversariou no último
dia 03. Homenagem de Luis e

família

-"fo'w' i�--�;'"
BODAS"

qOmef'@oraram hôje BtltJas de Prata o
!

C�.��I Arlete �Alui�io Fr�rzner. A f��Ja foireáiizadà no (lia 5rra Retreativa da Duas
Rodas, "

0'<:'.

;i PARABÉNS .

'Aniversariou dia"?, Jairo Andrade,
proprietário Op Vico Farftla. üuern deseja
são os funcionários, a esposa e os filhos.

O CORREIO DO POVO

Jaqueline Schimanski aniversariou dia
2.Parabéns dos pais Natalício e Cecília, "

e das irmãs Vanessa e.Ialita

RuthJ Juâase,
Rosanpela .�
Franciene ná
comemoração
do aniversário
áe Isabelle; Ii

Krawulski
Mineliho ú�rimo J

gia 2ªJ�

'íl

. rI�
jj

.J

Jenison Ci'istian Todt comemora hoje
.aníversérlo e completa 15 anos.

Felicidpdes da prima Juli e da Tia
Úrsula

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Desde
pequeno, ele

já sonhava com a

música. Quando
adolescente, tinha

ensaiado todo o repertório
de Chitãozinho e Xororó e

queria tentar a vida na

cidade grande. Foi assim
que Emival Etero da Costa,
ou Leonardo, começou a

vida artística ao lado do

irmão, José Luis Costa,
que depois veio chamar-se

Leandro.

Hoje, após 25 anos de

carreira, Leonardo mostra

que sua trajetória de
.

sucesso não é fruto do
acaso. Dono de voz rouca

e doce e de um jeito
simpático e brincalhão, ele
levou mais de 10 mil

pessoas à Arena Jaraguá
no sábado, onde fez o

show de inauguração.
Músicas consagradas da
carreira como "Eu Juro" e
"Pense em Mim"
embalaram o público e

deixaram no ar o pedido
d "B' " El

'

e IS. e, que veio ao

município especialmente
para inaugurar a Arena,
não esconde a admiração
pelo Estado. "Santa
Catarina é maravilhosa;
parece outra parte do
mundo", disse o cantor,

que já veio três vezes para

Jaraguá do Sul.

r

Em relação aos projetos
para este ano, o cantor

afirma que se dedicará

apenas aos shows. "Não
vou lançar CD neste ano

porque o mercado

fonográfico passa por um

momento ruim, por causa
da pirataria", comentou
ele, que lançou dois
volumes de "Leonardo
canta grandes sucessos",
em 2004 e 2005. Os
trabalhos primam por um

repertório romântico,
popular e consagrado,
composto pelos melhores
hits das décadas de 60, 70
Ie 80.
Em 12 anos de carreira, a

dupla sertaneja Leandro
& Leonardo vendeu 20
milhões de discos. Com a

- morte do. irmão Leandro

em junho de 1998,
Leonardo começou uma

nova fase da vida artística

e lançou o CD solo

"Tempo", que estourou

nas parádas com a

"Música 120 ... 150 ...200
km por hora". Nesse

primeiro trabalho, ele
, revela na música "Mano'"

a admiração pelo irmão e

falta que ainda sente dele.

Outro grande sucesso da

carreira solo de Leonardo

.
é o hit "Deixaria Tudo",
do terceiro CD.

>-

J

O CORREIO DO POVO

ADMINISTRAÇÃO 2005 • 2008

GUARAMIRIM
,

':
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

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

Sex/Sab/Dom/Qua/Qui)
(15h40, 18h20, 21 h - Seq/fer)
Cine Shopping 2
A Família do Futuro
(14h40 - Sab/Dom/Qua)
Homem Aranha 3
(18h20, 21 h - Sab/Dom/Qua)
Hannibal - � Origem do Mal
(16h40, 19h, 21 h20 -

Sex/Seg(Ter/Qui)
(15h50 - Sab/Dom/Qua)
Cine Shopping 3
As Tartarugas Ninjas: Uma nova
aventura
(14h10, 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 - Sab/Dom/Qua)
Deu a Louca em Hollywood
(15h30 - Sex/SegfTer/Qui)
(13h40 - Sab/Dom/Qua)
O Bom Pastor
(17h30, 20h40 - Sex/SegfTer/Qui)
(15h30 - Sab/Oorn/Oua)
Cine MuelLer 1
Homem Aranha 3
(14h, 16h40, 19h20, 22h - Todos
os dias)

.

Cine Mueller 2
A Estranha Perfeita
(17h30, 19h50 - Todos os dias)

IAs férias de Mr. Bean '

(13h45, 15h40 - Todos os dias)
Hannibal - A Origem do Mal
(22h10 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
Homem Aranha 3
(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30-
Todos os dias)

,

Blumenau

Cine Neumarkt 1
Homem Aranha 3

.

(13h30, 16h1 O: 18h50, 21 h30-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Hoinem Aranha 3
(14h, 16h40, 19h20, 22h - Todos
os dias)

, Cine Neumarkt 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 - Iodos 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)
Scoop - O Grande Furo
(21 h50 - Todos os dias)

� SERViÇOS
peneficente
JARAGUÁ DO SUL
Clube Atlético Baependi
Tarde Cor-de-Rosa - Rede
Feminina de Combate ao Câncer
·9 de maio, 14h30

Encontro
JARAGUÁ DO SUL
Recreativa Duas Rodas
110 Encontro Festivo - Centro de
Cultura Alemâ
11 de maio, às 20 horas

"

Extra O CORREIO DO POV
extra@ocorreiodopovo,com,br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS • ANIVERSÁRIOS

• PREVISÃO DO TEMPO
,

,

• O DIA DE HOJE

Tempo instável no Estado

A frente fria ainda mantém o tempo instável
com condições de chuva em boa parte do dia,
de uma forma geral com fraca intensidade.

,

Temperatura declinando ainda mais e o ar
.

secando devido ao avanço de uma intensa
massa de ar frio e seco pelo Sul do Brasil.

� Jaraguá do Sul e Região '

Câmara rejeita projeto pOlêmico

A falta de atendimento hospitalar aos previdenciários foi destaque em
matéria do Correio do Povo, edição de 2 a 8 de maio de 1987. Segundo a

matéria o assunto mereceu destaque na sessão da câmara daquela
semana, com posições conflitantes de vereadores e críticas às partes
envolvidas, que deixaram a comunidade privada de internações e

atendimento médico-ambulatorial através do Inamps, desde 10 de abril.
No entanto a rejeição do projeto de lei 'que reconhecia despesas de
exercícios anteriores da municipalidade tol o que tomou conta das '

discussões e comentários. A Comissão de Legislação e Justiça,
controlada por vereadores contrários à linha de ação e

comportamento do prefeito Durval Vasel, deu parecer contrário, em
vista do "conflito de valores", isto é, diferença de Cz$ 0,60 na soma.

• O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodo�ovo,com,br

Passeando pela praia de Barra Velha, uma aranha foi clicada pela leitora
Samantha Rodrigues.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Curso

, A Acijs promove nos dias
16 e 17 de maio, o, curso
"Gerenciamento da
Rotina". As inscrições
podem ser feitas atét í

de
maio. Informaçóes pelo
fane, 3275-7017.

�Curso
O curso "Investimentos -

Mercàdo de Ações,
Renda Fixa e Fundos"
acontece nos dias 12 e

19 de maio, no Centro

Empresarial. Inscrições
pelo fone 3275-7017.

')

HOJE

MiN: 17° C
MÁX: 210 C
Chuvoso

MiN: 120 C
MÁX: 180 C
Chuvoso

QUARTA r>.
�

� Fases da lua

'0QUINTA
MIN: 110 C
MÁX: 200 C
Nublado

SEXTA

MiN: WC
MÁX: 210 C
Sol com nuvens

CHEIA . MINGUANTE

O 02/03' "\) 10/03

NOVA CRESCENTE

• 16/03 � 23/03

� Legendas

.JAil A.)��G"¥ \.._,._.-- � � II,��, ,�
Ensolarado Parcialmente Nublado instável Chuvoso Trovoada

nublado
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{NOVELAS
� GLOBO -18H

o Profeta
Gilberta e Wanda fingem q�e o cerro

estâ consertado. Moreira diz aos

aliciais que eles caram em um truqu�
�e Clóvis. Ruth se assusta ao ver ClóvIs

escondendo Sônia no sótão. Diógenes
consegue habeas coipus para Marcos,

Raj e Rúbia. Marcos sal �balado_ao
saber do seqüestro. Gabriel depoe que

foi obrigado por Ruth a .mentir. Mor�ira
vai ao casarão. Ruth eXige que C�ÓVIS
assine um papel em branco, senao o

entregará à policia. Marcos pede seu

dom de vo�a. Ruth diz a Moreira que

Gabriel está mentindo. Moreira vê

Waldomiro, mas ele foge. Gilberto pega

Clóvis e Sônia. Jeremias confessa que

planejou o flagrante contra Gabriel a

lÍ1�ndo de Ruth. Marcos tem uma visão

de Sônia.
.

� GLOBO -19H

Gili começa a chorar ao saber do

resu�ado do exame de Arthur e sai.

Arthur acha que ela aceitou se casar

com ele. Barrão e Nuno apartam a

discussão entre Elizabeth e Leila. Leila

acusa Elizabeth. Leila desmaia e

Elizabeth foge. Rosa acha que Gui não

deve desistir de Lance só porque Arthur
. tem seis meses de vida. Marquinho dá

força para Lance pressionar Gui. Tadeu
insiste em conversar com Dorinha, mas
Débora interrompe. Maria mostra para

Morgana o exame de DNA de Elizabeth e

Ú�imo. Sebo é atropelado antes de

contar a Gui que a ressonância é de

Lance. Gui aceita se 'casar com Arthur.

Lance ouve e fica desorientado. Arthur

convida Lance para padrinho. Maria
paquera Raul. Elizabeth desliga todos os

aparelhos e Laura tem uma patada
cardfaca. Os enfermeiros afastam
Elizabeth.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Mateus conta para Lúcia que Cássio

propôs ser seu arriigo:pois não qaer
assumir ser seu pai. Gustavo decide
vo�ar para o trabalho, para tristeza de
Dinorá. Jáder manca Bebel se afastar de
Olavo. Rodrigo avisa Tiago e Daniel que
Fabiana esta bem. Bebelqarante a Olavo

que é inocente. Antenor e Daniel
discutem. Rodrigo e Tiago hospedam
Umberto. Bebel diz a Tatiana que quer
mudar de vida. Daniel e Paula trocam
juras de amor. Ana Luisa e Antenor, com
seus advogados, se reúnem. Antenor diz

que separação só litigiosa. Fabricio e

Zélia, produtores de moda, observam
.Ivan e Mateus na praia. Daniel apresenta
Paula a Fabiana, ROdrigo e Tiago. Ana
Luisa vai à casa de Daniel e é Lucas

quem abre a porta.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Lorena diz que Leonardo é viciado em

jogo, que já pagou para 'uma mulher
fazer aborto e deu dinheiro para ela sair
de cena. E que Leonardo matou um

homem em um acidente de carro porque
ele estava bêbado. O ma1tre chega Com
a conta, entrega para "Bily". Ele olha para
Verônica, que parece absorta, sua
atenção voltada apenas para o pianista,
tocando. Ela toda animadinha, se
balançando ao som da música. Tom
olha a conta e engasga quando vê o

valor. Verônica diz para Tom se ela ia
mesmo acreditar que ele tinha um irmão
gêmeo chamado Billy. Tom fica furioso.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
?lar1� aconselha Mariana a sair fora de
(��r1lnhos, que entrou num caminho sem

vó�a, e consola a amiga. Nogueira se

irrita com o desarmador que o acusa de
estar em pânico, podendo atrapalhar o
desligar a bomba. Pé de Pato e Zaqueu
trocam olhares ressentidos quando
Jacson chama Carlinhos para falar em
particular. Alfredo vai à casa de Patrícia,
toma coragem e declara sua paixão por
ela. O desarmador trabalha na bomba ,

com nojo, pois Nogueira borrou-se todo.
Assistindo pela tevê, Pavio e Sovaco
torcem para a bomba explodir e ambos
têm certeza que o atentado foi armado
pelo gringo.

/'
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��FOTOS
O tablóide britânico News

of The World publicou,
neste domingo, fotos de

. Lindsay Lohan, 20 anos,

cheirando cocaína. As

fotos teriam sido feitas em

março deste ano no

banheiro do um clube, em

Hollywood. As fotos foram
tiradas de um vídeo

secreto feito no banheiro

do clube. O vídeo foi feito

apenas 20 dias depois de

a atriz deixar uma clínica

de desintoxicação.

��E,seERANDO
":

Sabe quem está louca

:. pra �2�trártuq9.·hª
-. 'révi�ta PlaYboy?Tªti'
Quebra-Bârraeo: E a",
funkeira avisou: não. tira

a roupa por mehos de. R$
500 mil. Ela, que já fez

quatro cirurgias de

lipoasplração e está
prestes a enfrentar a faca

de novo - vai tira[ uma
costfllapra dar q:qpele
annada no corpinho " so

está esperando as
$'

pro�ostãs.

......•...�.�"sl.M"
. �\'DepQIS gé Qúase'�q
r anos juntos, Carolina

� •.QléC�m�np eTla
(Woi'êmani Oficiãllt â
r união com uma fes a neste

domingo. Na ocasião, eles
aproyeltaram pàra 'a�9nclar

. o nome do nerdeíre:' o bebê
vai se ehámar José. Os

f;

� �BILHETERIA' {"�O

�I
.

Homem-Aranha 3 ficou em ! •
�<

. primeiro lugar nas bllhàterlás ;; -,

norte-americanas neste f.ln�l, :�
.

de semana. O longa tornciU�sé J '

a melhor estréia de um,fllme . i,
na história, com arrececaçao: ;"
de US$ 148 milhões. HoniàlTl�!
Aranha 3 tirou Paranóia do

'

.. I
topo das bilheterias, 9 ..

, '

,

O filme Shrek Terceiro, que estréia no Brasil no dia 15 de

junho, traz uma çrande novldace. Shrek e Fiona serão pais de

três ogrinhos. b casal se apaixonou no primeiro longa, e Shrek
conheceu seus sogros na segunda seqüência. Os filhos do
casal é uma decorrência lógica, segundo o diretor do filme
Chris Miller: "Burro e o Gato de Botas estão sempre junto ao

casal. Eles são titios agora", completou Miller.

emocionados. Ex-marido de

Carolina, Marcos Fr9t�
também;saiu feliz c�tn{a

• festa: ''A cerimônia está
; linda e multo alto-astral. Foi
I:ushow"

suspense, sobre um

adolescente convencido de

que seu vizinho é um serial . i
.

,

killer, estava no primeiro lugar :
das bilheterias dos EUA por
três semanas consecutivas.

.·SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e víclante, O objetivo é
preencher um quadrado 9x9 corn 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.

• DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extra:
extra@Qcorreiodopovo.com.br ,

,

RIl1 HORÓSCOPO

Ah! Pensei q ia pescar . :
Um velho meio surdo ia passando com uma vara de pescar na frente da casa

.

i
de outro velhinho que disse...

.

,

- Vai pescar?
.

E ele respondeu ...
- Não, vou pescar!
E o curioso respondeu ...
. Ah! Pensei que'ia pescar!

,
.

,
,

. : .

Seqüestro
O Joãozinho pedia todo santo dia para que ganhasse uma bicicleta:
. Papai do céu eu prometo ser bonzinho por um dia se eu ganhar uma
bicicleta.
Não funcionou, depois ele tentou de novo: I�
- Papai do céu eu prometo ser bonzinho por uma semana se eu ganhar uma.
bicicleta,
E assim ele totlndo um mês, seis meses, um ano. Até que ele cansou, foi até
a capela do colégio pegou a estátua de Maria, a mãe de Deus, amarrou, bOt9U : '.'

fita crepe na boca dela e disse: , .

- Papai do céu se você quiser ver sua mãe de novo me da uma bicicleta.

I.:'
I
,
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,
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,

.
'

Libra 23/9 a 22/10
Precisa acabar aquele projeto, falta o último

traço? Então faltava. Este já foi dado pelo
cosmos e seu trabalho pode ser finalizado com

muito êxito. Vai dar tudo certo, amigo libriano.
Confie em seus talentos e deixe sua inspiração
fluir livre, não dê ouvldos à conversa da critica.

Depois você faz os necessários retoques e dá o

verniz.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Caixa postallotada? Você só não tem uma vida
social mais agitada porque não quer. Mesmo

.

com esse jeitão todo sério, meio distante é

sempre preocupado com o amanhã, o pessoal
acha você divertido ... Será a sua mania de tudo
ironizar que deixa você engraçado? Sua

.

presença é fundamental. Vamos lá, compareça,
caprlcal

.

'.

Câncer 2.1/6 a 21/7
Navegue nas ondas da interação, amigo

, caranguejo. Relacionar-se é preciso e o verbo
.

hoje é circular. Troque, compartilhe. Dividir seu
espaço com seu semelhante (ou com alguém
completamente diferente) e deixar suas águas
invadirem outras praias será superestimulante.
Quem sabe, na continuação, um programa mais

romântico, doces mergulhos ..

Áries 20/3 a 20/4
Muito bem, ariano, continue no ritmo,
exercitando-se com vontade. Você está pra lá
de energizado e bem-disposto, com vários
watts de potência para colocar em ação. E tudo
ficará ainda mais divertido se as atividades

.

forem coletivas ... Com você à frente do bando,
obviamente, mostrando pra essa gente como é

que se faz.

Touro 21/4 a 20/5
Aquilo que você quer e pensa depende de sua

coragem. Você ensaiou, repassou todas as falas,
trocou o figurino e agora vai deixar passar seu
aniversário em branco? O Sol está ai, todo
animadinho, iluminando seu caminho. Claro,
não esqueça o protetor solar. Sua pele é
sensível a altas temperaturas, mas seu coração
bem que merece fortes emoções.

Leão 22/7 a 22/8
Você tem fome de quê, rei Leão? Para sentir o
doce da vida não precisa detonar uma caixa
inteirinha de bombons numa pocada, zerar a
despensa. Volte para sua dieta saudável de

gatinha manhoso, com raçôes generosas de

carinho e muito mimo, cerque-se dos amigos e

amores que admiram você e adoram sua

companhia. Seu coração agradece.

E'scorpião 23/10 a21/11
Meditando sobre as intempéries da existência?
Quando você reconhece suas fragilidades, as
emoções ficam até mais palpáveis. Essa loucura
de querer ser fortão o tempo todo cansa, não é?
Sem falar nas ferroadas que, sem querer, ou

querendo, você acaba acertando em si mesmo.

Relaxe, deixe o sentiménto fluir, as águas
rolarem: ..

Aquário 21/1 a 18/2
Ficar sem gás no meio da rota,não tem a

menor graça. Você mal chegou à primeira.
estrela que apontou ... Distraia-se, mas não se

traia. Você tem muita energia, frater aquariano;
só que de tanto virar seu regador galáxia afora .

você acaba se deixando no seco. Busque o

alimento que dá força direto na fonte do afeto,
qualidade total.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Seu interlor anda borbulhante, em franca

revolução? Calma, geminiano, daqui a pouco
tudo fica mais sereno. Essa tase que você está

vivendo, antes do aniversário, é movimentada
mesmo, afinal você está se preparando pra
nascer outra vez. Camadas se revolvem,
algumas partes se desajeitam, outras se ajeitam.
Tudo certo, é a vida em renovação.

Virgem 23/8 a 22/9
Uma vontade muito forte de agir em nome de
sua sobrevivência? Comece pelo que deve ser

eliminado de vez. Se você acredita que cada um

colhe o que planta, é melhor deixar o terreno
limpo e adubado para novas sementes. Parece

que você tem protelado algumas decisôes ...

Cuidado pra bola de neve não cair na sua

própria cabeça.
.

Sagitário 22/11 a 21/12
Emoção não é doença, sagitariano querido.
Mesmo que á talta de explicação para muitas
coisas possam deixá-lo meio maluco (afinal
você odeia perder o controle das coisas e nada
é mais incontrolável que a emoção), ainda
assim, mesmo que não consiga entender
direito suas vontades, permita que elas

comandem o jogo de vez em quando ...

Peixes 19/2 a 19/3
Encontro marcado? Dia cheio de manifestações
artisticas e românticas? Legal, o mar está para

.

Peixes e aquela declaração de amor que você
vem ansiosamente aquardendo pode acontecer...
Mas também pode começar por você. Que tal

revelações? Suas águas são tão cheias de

mistérios, às vezes o pessoal fica com medo de
dar o salto.
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PRA FICAR
MARCADO
A Arena Jaraguá,
inaugurada no sábado (5),
sinceramente é um daqueles
empreendimentos pra ficar
na história. Dificilmente
veremos novamente algo
parecido em nossa cidade.
Obra espetacular, de alto
nível, que com certeza vai

agregar, e muito, para
cotidiano das pessoas - que
moram na micro região do
Vale do Itapocu. E olha que a

Arena não está 100%
concluída. Para aqueles que
não acreditavam no sucesso

e tiveram que aplaudir de pé,
foi um cala boca daqueles. E
ainda, somos obrigados a

fazer continência pela
coragem e ousadia do

prefeito Moacir Bertoldi que
foi literalmente "chacinado"
pelos opositores. Vale
também' um agradecimento
ao Governador Luís Henrique
,que prometeu e cumpriu com
a palavra liberando parte da
verba prometida. Parabéns
Jaraguá!!!

SEMINÁRIO
EMPRESARIAL
Hoje à noite acontece na

Acijs, às 19hs30min, um

importante Seminário'
E m p re s a r i a I, c o m a

participação do renomado

palestrante Elias Lourenço.
Mais informações pelo fone
9953-9383.

PRA AGENDAR
Dia 26 de maio tern show com

a dupla César Menotti &
Fabiano. 'O b a b a d o

acontecerá na Arena

Jaraguá. Promoter Chico
Piermann encabeça a

organização da festa.

DISFUNÇÃO
GENÉTICA
O vereador Jaime Negherbon
sugeriu ao prefeito de

,

J a r a g u á f,a z e rum a

campanha de desratização
na cidade, pois assim
diminuiria a proliferação das
ratazanas. "São tantos e tão
bem alimentados, que já tem
rato do tamanho de uma

capivara" afirmou o

parlamentar. E pensa' ainda
em orientar' à população na

compra de Racumin, Fubarih,
ratoeira e porretes como

alternativas de combate aos

roedores. Agora, cá entre

nós, rato do tamanho de uma

capivara??? Menos, Jaime,
porfavor.

COMEMORAÇÃO
É bem nesta Terça- feira que
o empresário Dorval Marcatto
Jr. e sua esposa, a dentista
Cleunice Marcatto,
completam mais um

aniversário de casamento.

IMPERDíVEL
Hoje às 20 horas, na Arena,
em homenagem ao Dia das
Mães, tem apresentação do

grupo circense Tholl. Quemjá
assistiu, diz que é imperdível!

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

O CORREIO DO POVO

5 - P�ul() Obenaus, diretor da Prema, responsável pela construçãO
da"Arena, com sua esposa Sheila",

.

•

.

� 6 - O chefe de gabinete da prefeitura. Celso Piermann e esposa
5 ,

" Caroline Hanssen
.J ,'W

�s�7f��
(47) 3370-6845

!

Frase do dia

, , ���n�:a�::
, trumbica"

(Chacrinha) (47) 3370-4522
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