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Meteorologia prevê ooe

Proposta do veread.

Ronaldo Raulino (PTE
condiciona a liberação
Habite-se à existência

calçadas em todas as

testadas dos terrenos,
edificados ou não. A Ú
do Habite-se pode
inviàbtlizar 'a vendá,
doação, inclusão em

herança ou aquisição I

Depois de uma longa temporada de calor, paréce que fnalmente � frio da o ar de sua graça. As temperaturas para os próximos dias serão baixas 4 financiamento. .3

.PELO MUNDO

G8 debate- ações
para aumentar '0
nível de emprego

Os ministros de
Trabalho e Assuntos

Sociais do G8 pediram
ontem aos colegas.dos

.

estados emergentes que
avancem na implantação
de padrões sociais e rumo a

uma verdadeira proteção
do trabalho. .83

.

(])r. <J1iiago �llonsdJ{Borefi.z
�le.urr em f.,pfdllt�lia.
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Tel.: (41) lI05S.�196
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OGrupo Ofi�ina'Permanente de Técnica Circense

apreséntou,'úntefu à neite, na ArenaJCJ.:ra'guá, o

e�Retá)�lo 1'holL.f'·e�fena�.�o de}um ..�und�
irãaginãí:iÇJ i€vad6'ao pálco por 1 fatores'. A f6tça"tla
interpretação pe19jcor��, a.lvz qu§p-lapm flima
mágico, figurinos e efeitos encantaram à platéia.

CllS$llli Advogados Auoclallll$
(),,\�,se 3')7/99

(47'3171 7$11
Ad"ocacia.�mpresarial

BOA FASE

Basquete vence

todos os jogos
no Catarinense

As três equipes
jaraguaenses que disputam
o estadual, em Itajaí , se

deram bem. Os times
masculino e feminino do
infantil venceram as três no

quadrangular e o juvenil
feminino bateu Tubarão em

casa.

O próximo jogo será no

sábado.•7

o, 1 O

MÁXIMA

1

·APROVADO .

Projeto refor

exigência leg
das calçadas

3055·0070

MíNIMA

Céu nublado de dia e de
noite. CONFIRA O MAPA
DO TEMPO.• 86
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• :DITORIAL

Besc, 45 anos
Não se sabe ainda o des

tino que será dado ao Banco
do Estado de Santa Catarina, .

tudo indica que será incor-

,porado ao Banco do Brasil,
mas' permanecerá com a

mesma bandeira. Será urna

atitude de bom senso de
.

governantes federais e

estaduais, a maioria deles
consciente da importância
que':�. Besc tem para os

catarinenses.
Tanto assim, que pesou na

�alal!ça dos últimos resul
tlados eleitorais no Estado. E
Seria também uma forma de
homenagem a esta instituição
financeira, que nesta semana

deu início às comemorações
dos seus 45 anos. Como mar

�o, -o lançamento no Tea-tro
Álvaro de Carvalho, em

Florianópolis, do Relatório
Econômico, Social e Am

�_�é�tal 2006. A publicação

"O investimento social
confirma uma ligação
cada vez maior às

questões ambientais,
de proteção ao trabalho,
de inclusão social e

digital"
sistematiza e apresenta a

política de responsabilidade
social do banco, que investiu
nos últimos quatro anos R$
2,8 milhões em projetos
sociais e em atividades cul
turais que fazem parte do
patrimônio cultural do
Estado. Em 2006, foram in
vestidos pouco mais R$ 500
mil em 60 projetos, aten

dendo 29 municípios.
O investimento social

"""

OPINIAO
----------------------------------

opiniao@oCorrelodDp.com.br

confirma que o Besc está ca

da vez mais ligado às ques
tões ambientais, de proteção
do trabalho, de inclusão
social e digital. Na opinião de
sua diretoria, o exemplo do
banco é importante para que
a sociedade catarinense es

teja cada vez mais unida, com
metas progressistas e com

mais responsabilidadesocial
e ambiental. O presidente
Eurídes Mescolotto garantiu
ainda que há recursos previs
tos para a área social' este
ano, especialmente para pro
jetos coletivos como de
cooperativas e de inclusão de
jovens de periferia. '"

,.;

Seja qual for o futuro da
instituição, fica aqui a

homenagem e os parabéns
deste Jornal ao Conglo
merado, que reúne o próprio
Besc, mais Bescri, Bescredi,
Besc Leasing e Bescval.

;. ENTRE ASPAS

"
A construção de mais esta estrutura coloca Santa Catarina definitivamente no
roteiro. nacional de organização de eventos culturais, empresariais e

esportivos db Brasil".
Luiz Henrique da Silveira, na mauçuraçao'oa Arena Jaraguá, 'sábado, 5.

"Temos um estoque de jovens que são vítimas do Estado".
Lutz Inácio Lula da Silva, presidente, que culpou OS governos dos últimos 30 anos pela situação que a
juventude se encontra atualmente.

• PONTO DE VISTA

"Olha o golpe aí, gente .. .!"

Sai dia, entra dia e novas
idéias nascem no Planalto
Central, com objetivo único de
manter abastecido o caixa

estatal, sob custeio do já ca

lejado contribuinte. Agora se

pretende mexer no prazo de
pagamento dos Precatórios.

Não é de hoje que após lon
go litígio; ao obter o direito a

um crédito junto aos caixas

gov�rnamentais (indenizações,
tributos indevidos, pensões),
através de decisões judiciais, o
cidadão enfrenta verdadeiro
calvário até a quitação dos ditos
Precatórios (documento atra

�ésdo qual o Governo paga suas

dívidas judiciais). \

.

Em 2000 aprovou-se uma

Emenda Constitucional 'que
permitiu realizar ós pagamentos
em 10 ános, Mas os Precatórios
continuam não sendo pagos ou
são, com muito atraso.

Os maiores descumpridores
são Estaclos Membros e Muni
cípios, que esperam novo alento
com o Projeto de Emenda
Constitucional nQ 12/2006 que

já se encontra em gestação. Dita
EC prevê que União, Estados
Membros e Distrito Federal
somente precisarão destinar ao
pagamento dos Precatórios 3%
de suas respectivas 'despesas
primárias líquidas do exercício
anterior; e os Municípios so

mente 1,5% desse mesmo

montante;
Ainda mais: 30% dessa im

portância deverão ser empre
gados para quitação dos pre-'
catórios em ordem crescente de
valor, dos menores aos maiores;
e somente os 70% restantes

. serão destinados ao pagamento
dos demais precatórios, através
de um sistema de leilão, onde
receberão pagamentos os ere

. dores que concederem os maio
res descontos;
A PEC n? 12/2006 é abso

luta e completamente inconsti
tucional. Submeter contribuin
tes a um leilão, obrigando-os a

conceder descontos sobre seus

legítimos créditos, não é outra

coisa senão avançar sobre

direitos de propriedade vedado

.Célia Gascho CassuH '

Advogada na Cassuli .

Advogados Associados.

pela Constituiçãoíart. 5º,XXIl).
Atenta ainda contra princípios
da coisa julgada, da dignidade da
pessoa humana, da moralidade
da administração pública entre
outros.

A aprovação da Emenda faz
parte dasmedidas que devem ser

tomadas para a efetivação do tal
Plano de Aceleração Econô
mica.

Ao que tudo indica.io.obje
tivo é primeiro "acelerar eco
nomicamente" a manutenção
dos recursos nos cofres esta

tais, em todos os seus níveis,
às custas da diminuição do
patrimônio dos cidadãos cre

dores do erário, nem que para.
isso seja necessário desprezar
princípios basilares do Estado
de Direito.

É preciso que os cidadãos
contribuintes, pessoalmente
ou através de entidades repre
sentativas, se posicionem de
forma a coibir o avanço desse
projeto, que nada mais é' que
uma legislação oportunista que
fere princípios democráticos,

. t

Os rappers e a

crítica musical

Diretor: Francisco Alves

O COJ.{REIO DOPOVI

o CORREIO DO POVO
Rua Coronel ProcOpio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal19
Centro ,. Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 47 3055-0019
PlantA0 RedaçAo: 8835-1826· PlantA0 comerciai: 8835-1872
E·malls: redaeao@oeorrelodopovo.eom.br

eomerelal@oeorrelodopovo.eom.br .

el reu Iaeao@oeorrelodopovo.eom.br

:. DOS BLOGS

n!l�iNASSIF
A honra nacional
nas irrelevâncias

"

Os EUA impingiram algum
constrangimento a turistas
braslleiros, depols do
trauma de 11 de setembro.
A. mfdia pediu sangue:
fpnstrangimento maior

. âinda aos turistas
)..; (

.

americanos, como se as

pe�soas'·f.ísicas que
visitayan{ o Brasil tivessem
qualquer culpa sobre atos
do governo ..americano. Um
prestdénte de ascendência
fndia perde o rumo e toma
medidas contra o Brasil.
Agora, 'um laboratório
estrangeiro 'fica meses e

meses tratando de um

assunto crucial com o

governo brasileiro, sem
avançar um milimetro nas

propostas. Uma medida
soberana, tomada conforme
as regras diplomáticas e

jurfdicas Internacionais, é
tratada como se fosse ato de
.selvageria ou de pirataria.
Confesso que não entendo'
esse conceito de honra
�acional, que passa ao largo
de questOes relevantes.

4J lul.nH.II.bllg.lg.CDm.br

lu114MENDONÇA
A confusão do .

Banco do Sul
Parece errática a posição
brasileira em relação à
criação do Banco do Sul (ou
del Sur) uma idéia do
presidente venezuelano Hugo
Chávez encampada pelo
argentino Néstor Kirchner:
inicialmente, o Brasil não
morreu nada de amores pela
sugestão; em seguida, o

ministro Guido Mantega,
contrariando a posição
brasileira até então, disse
que o Brasil iria aderir ao
projeto. Logo depois, o

presidente Lula estabeleceu
uma série de exigências e

condicionantes que, na

prática, jogavam para um
futuro bem distante a

montaçern da instituição. Já
na semana passada, Mantega
participou de uma, reunião
com interessados na criação
do Banco. A impressão que
fica é o que o governo não
sabe bem o que quer e não
está conseguindo livrar-se
das pressões de Chávez e

Kirchner para apressar a

instalação do banco.

4]bIOg.estadao.com,brlb!og!josemarCiO

;. CARTA DO LEITOR
"_

UFSC em Jaraguá do ·Sul

A possibilidade de im

plantar um pólo da UFSC em

jaraguá do Sul e posterior
mente uma extensão envolve
em minha avaliação três

qUe'sit0&. básicos;
. .o 'fó'e a disposição política
da reitoria em promover a

interiortsação da Univer
sidade conforme o próprio
reitor já afirmou em Reunião
.na Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul
·(ACjS) . há algum tempo e já
materializada em outros

municípios do estado mos

trando que o projeto apesar de
a�bidoso já está sendo
colocado em prática.:

O 2Q é que em todos os

municípios onde os pólos fo
ram implantados, os poderes
locais se articularam entre si e

ofereceram uma sede com
_

infra-estrutura adequada,
situação que em [araguá do Sul
também já foi oferecida por

intermediação do prefeito
municipal Moacir Bertoldi, em
uma demonstração que o poder
público local além de outros

atores está se esfor-çando para
que este projeto se realize.

O 3Q quesito, é preciso
lembrar que além de vontade
política da reitoria e infra
estrutura local, é preciso re-

.

cursos para a manutenção de

IH i':j3;iU1DIMENsTE�1
s

,11
Não gõsto de rap. Gosto' it
ainda menos daquela
indumentária e dos trejeitos
dos seus cantores, copiaces,
dos americanos, numa

'51
servilidade colonizada - algo

• R
que se ve, na mesma .

medida, com nossa elite, il

curvada para o que vem de ,01

fora. Mas, por outros
.

),

motivos, aprendi a respeitar n!
rap e, por isso, considero lq

injustas críücas lançadas 5

contra o Mana Brown,
. Jb

acusando-o de ter incitado �'1
violência na Virada Cultural: HI
Tais críticas refletem "uma' li)'

visão preconceituosa não
contra um estilo musical,' ni

mas contra a periferia. A )3

violência das letras-de muitosl
rappers refletem '(J,ãrmbiernem
em que vivem, marcado peloul
desrespeito e, por isso,' oj
estabelecem uma vinculação)b
tão forte com jovens da (q
periferia. Testemunhei como Jd
muitos rappers, como Man,o w,
Brown e Happín Hood, se, ;;1
preocupam .em difundir uma iiI
cultura de paz. _lb

4JpalavradOleitor@UOI,com,br

u'.Sebastlão Camargo
Coordenador Regional do 3

SINTE epresldente. .,;1
licenciado do PT

fi

um pólo ou de uma extensêê
universitária. E em se' WI�
tando de recursos financeires
cabe registrar que na legis
latura passada o -feputadci
federal Jorge Boeira - PT' fei
o grande incentivador ..®
interiorização da UFSC em

- Santa Catarina destinando erdeterminados mementos
100% de suas emendas parla'
mentares para a manuténçês
dos pólos da UFSC. . • :J

Infelizmente Jorge' Boei¥a
não foi reeleito depuúdb
federal e com isso teremos qtte
encontrar fontes de retur--sÔs
para que nosso pólo da UFSC
se viabilize. )

, 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@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa) ".

. Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
"

. '1

•

J.
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ROVADA: OUTRA PROPOSTA OBRIGA O PLANTIO DE ÁRVORES'NUS"PJl:sSi 'S PÚBLICOS

rojeto condiciona Ifilêt,' ção de
t .

abite-se à presençadecaíçadas
f

.. Intenção é reforçar
cumprimento das

r�is que já obrigam
ater os passeios

�

CAROLINA TOMASELLI
àARAGUÁ DO SUL

� Projeto de lei, aprovado
ilttteontem pela Câmara em

segunda votação, condiciona
á liberação do Habite-se à

�xistência de calçadas em

todas as testadas dos terrenos,
edificados ou não. OHabite

$5 é um documento emitido

pela Prefeitura que atesta a

1�galidade do imóvel e a falta

dele pode inviabilizar a

vendá, doação, inclusão em

herança ou aquisição por
Íínánciamento.
; Oprojetó obriga o do�o de
'imóvel, edificado ou não, a

construir calçadas e mantê

I'!s em "perfeito estado de

conservação", incluindo em

mas não pavimentadas. O
texto considera mau estado
de conservação os passeios
públicos que apresentem

buracos, ondulações, desní
(\leis ou a presença de obs
táculos que impeçam o trân

sito livre e seguro dos pe
destres.
Autor da proposta, o

OÉSAR JUNKES/OCP
•

r' _". 'I;" j:'j., •

Ronaldo Haullne: "Quero crer que esta iniciativa vai dar re�41!r�o;�; .� ...
vereador Ronaldo Raulino

(PTB) explica que a intenção
é reforçar o cumprimento das
leis que regem a construção
e reparo de passeios públicos';
incluindo o Código de Pes

turas domunicípio. "O poder
público já fez várias leis e

campanhas no intuito da

população entender a neoes
sidade de fazer as calçadas,
mas parece que ao longo do

tempo muitos não se deram

conta disso", comentou, por
conta do não cumprimento

,.

efetivo da.Iegíslação,��dutt1!�
do a fiscalização, que-cabe-à
Prefeitura; 'ri; "';, .'

""Y/<'.

Pela 'PiJ;9�H)jata;!11).!e�u.ma.
edificai:ãh-oo Imt!.amê'tÜo,�e�
aprõvàélõ�sem 'õnpr6féi!€3rldM.
calçada, quedevérá obedecer
as regras estabeh�'c{da§ �bUl.
ABNT (Associação Hr£�ile�r'â
de Normas re2ilÍt�iY); f/M
legislações federais, edta.d��is·
e municipais. ''i\ler'�.é i:J.pil�a

,,<. (0"-,,

não só para quem: vai CQh�-
truir. Se foi refoiínâi''e kri{pli�r
também terá que ter a cal-

rPesquisa
\�

. Pesquisa encomendadapor
'um partido deMassaranduba
;e divulgada pelos interes

·l�ados tem causado agitação
(no meio político. Mais' do
"que as intenções de voto para
i:as eleições do ano que vem,

-� enquête aponta rejeição
�corde de umpré-candidato
'i:a prefeito. Também avalia a

<atual administração.
b}Mas por não ser registrada
�e divulgada, numa ação entre
�inigos, fica comprometida.
Íe

.

t£'·

2�liança
tB.'Peemedebistas de Guara

(}nirirn negam categorica

,(�ente que o partido está

?�nteressado em compor com o

in paradisputar as eleições do
. jlPróxÍffio ano. Garantem que o

�PMDB terá candidato próprio
·,à prefeito e que está nego
ciando a formação de uma

�liança. "O PT deve fechar
I

o
com o PP", aposta um líder do
:PMDB local.
'l

Corrupção
Quando o presidente Lula

(PT) defendeu o controle
externo do Judiciário, "por
que era uma caixa-preta", as
reações foram asmais raivosas

possíveis. Mas as recentes

operações da Polícia Federal
têm revelado muito mais do

que segredos do poder, têm
mostrado a existência de

esquemas antigos de venda de

sentenças e que o Judiciário
também tem sua banda podre.
Infelizmente.

Perguntinha
Quando o vereador entra

de licença, repassa o celular,
que pertence à Câmara, ao

suplente que o substitui? A

mesma pergunta vale para os

secretários municipais em

férias. Se estão de férias,
deveriam deixar o telefone
na repartição pública, já
que o aparelho é do mu

nicípio e um instrumento de
trabalho.

çada 'dentro das especi

ficações quando for requerer
o Habite-se", informou.
O ;ereador também ex

p,lt�a,' que, além da rede de

água esgoto, energia elétrica alcoólicas e cigarros para

e asfalto, os loteadores ficam jovens menores de 18 anos. É
obrigados a disponibilizar cal- .' o que prevê o projeto de lei

çadas em todas as ruas, de autoria do vereadór Luiz

mesmo as sempavimentação. Antônio Chiodini (PP), apro
Raulino entende que, por vado pela Câmara em segun

conseqüência, haverá um
,

da votação na última sessão.

aumento de custos para os A proposta determina que
donos dos loteamentos, mas a cassação do alvará "obede

ql.!e o valor pode ser repassado cerá aos procedimentos téc

para o comprador do terreno, nicos e legais como notifi

cam a vantagem de que est� cação na primeira consta

nàç
.

terá que construir os taçâo da venda e consumo de

passeios. O projeto foi cigarros". Os estabelecimen
eri.'��minhado para o prefeito tos notificados serãomultados

MoaCirBertoldi (PR) e, se for em 113 UFM (Unidade Fiscal
sancionado, a lei será regu- Municipal), que corresponde
IQrn@'1'ltada no prazo de 180 a R$ 5.369,72. Em caso de

dias, a partir da data da pu- reincidência, o valor damulta

blicação. duplicará. E os estabe-

Outro projeto do vereador, lecimentos notificados e

ta::'m:bém aprovado em se- autuados que forem flagrados
gundo turno; determina que pela terceira vez terão seus

a concessão do Habite-se só alvarás cassados e deter

será feita mediante o plantio minado seu imediato fecha

de, no mínimo, uma a duas

árvores nas calçadas, "Temos
por volta de 35 mil unidades

habitacionais, ou seja, esta
remos plantando 70 mil

. árvores, que vão tornar as ruas
fftms' bonitas e sombreadas,
além de incentivar a preser

'vaç,ão ambiental", comentou.

Inspeção_" "

,,> ,', .'i ");'Z:}' �

O presidente�doID€t
'

Carlos Tamanini, e o secre

tário est�dl..iàl de Ínfra-estru-

Empresas podem ficar jJ

sem alvarás de licenç' [
PIERO RAGAZZI/0 p

,1,
,b

'�I;f,
GUARAMIRIM

Bares, restaurantes, pada
rias, lanchonetes e outros es

tabelecimentos comerciais do

município poderão ter cas

sados pela Prefeitura os al

.
varás de funcionamento se

venderem e servirem bebidas

menta.

Chiodini também teve

aprovado, em segundo turno,
projeto que dispõe sobre a

colocação de banheiros

químicos adaptados às neces

sidades de pessoas com defi

ciência nos eventos realizados
no município. A proposta

O CORREIO DO'POV�

;Jg
.

a5

oo
:

ip

''Xi)

Chiodini quer reforçara pro�biç2 iff

obriga a disponibilizaçãõ ,.'IÊ
banheiros adaptados I IR
proporção de um para ca. W
mil e quinhentos parti I)J

pantes do evento. No caso
. I}

d
' da Ié FI

escumpnmento a �1, 3-
multa prevista é de 23 UF "d
ou R$ 1091,12 por dia ,t'?
evento. O valor deverá ,,..,r.

repassado a entidade o

município que trabalhe có'll

portadores de deficiênc ,.

"Os deficientes físicos '�
Guaramirim têm deixado. ,§
comparecer nos eventos pel
que não são oferecidas COD -

ções de acesso para eles.J» s

em breve estaremos realiza -

do a Expofeira e temoSi:�"e
. pensar nisso", comenãous.h
vereador na tribuna. ,.

'

; I. :11
Os dois projetos for, ,1

'encaminhados para sanç-ss
ou veto do prefeito Már o

Sérgio Peixer (D�M): (CTi;

Pioneiro
Santa Catarina pode se tornar o primeiro Estado a ader:

ao SistemaUnificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.,
A sinalização foi dada pelo secretário de Agricultura e.!,olítiLJu
Rural, Antonio Ceron, durante audiência pública sobre '!O

terna realizada pela Comissão de Agricultura e Política Rur ss

da Assembléia Legislativa. O debate foi proposto p�l(;"?j
deputados Dirceu Dresch (estadual) e Cláudio Vignarr�l
(federal), ambos do PT. ;,q

. IU

Segundo o secretário estadual de Fazenda.i.Sérg ')lJ
Rodrigues Alves, de cada real arrecadado pelo Estado, sobre IJ.J

apenas três centavos para custeio e investimento'; "Isto - 3'B

angustiante, nos obrigando à austeridade nas contas pa ip

tentar equilibrar o orçamento por meio da contenção l'�

despesas e a busca de formas para aumentar a arrecadação 't�
discursou.

:N

, ,

Rejeição f ;. d

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) recomendou a r�j�ig' 1ft
das contas do candidato a presidente, em 2006, Geralc.o,
Alckmin (PSDB). A rejeição foi recomendada por caUS8'll1P
-ausência de doações estimáveis em dinheiro, relativas' w;s�

gastos do comitê financeiro do partido em benefício oe

Alckmin, o" que violaria dispositivos legais. ':'�
Alckmin terá 72 horas para se manifestar, a partir

' ,?
publicação da intimação no Diário da Justiça. ,,' e .. ,i.�

,

tura, Mauro �Çl!riant; �stive
ram na região para. ínspecío
nar duas pontes 'feitas 'e

parceria coin ogoverno do
Estado. Ul'na' ng localid'ã:de ,'!;

de Itoupava-açu (Schr6�de'r).
e à outra em Corupá.

":,

,

Homenagem ',,,;�,I,': Óbito
O vereador RonaldoRau- O ex-candidato a vice-

lino (PTB) homenag��rá:,p� lp;ef�1��, de Jaraguá cÍa Sul nas
expedicionáriosde.jaraguá.do ,�le,i!S6es municipais de 1996,
Sul, na sessão.da-Câmara-de Pedro Fagundes (PDT), mor
amanhã. A, referênq;�.:é; .em ,.r�ú, no, final de abril, em

função doDiada'Niltótia, .
Curitiba.

comemorado oritem-data'qne -Após-a eleição, a Família

marca o Fírn ; da',· Segll'riHa Fagurrdes mudou-se para

Guerra, e do DiaNacional dos '�B'lJrriériàu e depois para os

� fm·�aPl'oed,·..,iCiO�á�i9�;,)�,9;(�\W,.���4\é
'

:?cl."a:��.al�,td.',ié,lb;i··�.p':�a·rnaln'.daoesn·sEelea ensetgaO�Cal'OnSa... ",;:1 f"' ·!;;_'�.t�,;·;qp �! .I,� t ;·-;t:,\i14! I \

, j£i' .

Recursos
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METEOROLOGIA: RAJADAS DE VENTO E UMIDADE DE 100% DÃO CLIMA DE INVERNO

Norte do Estado tem a prírneíra
onda de frio intenso do ano
Temperaturas devem
baixar e a sensação
térmica pode ficar
perto do zero grau

I

KEÚLY ERDMANN
RE�IÃO

O. clima ameno, os mo

mentos de calor e o céu claro
vistos em maioria desde o

começo do outono vão sumir
nos próximos dias. É que antes
mesmo do inverno chegar, o
Sul do Brasil deve voltar a

sentir o gosto do frio típico
desta estação.

iSegundo as previsões da

Eçagri/Ciram (Centro de

Informações de Recursos Am
bientas e de Hidro-meteoro
logia de Santa Cata-rina) esta
noite 'será a mais gelada de
2007, considerando os cinco

primeiros meses do ano. Nas
áreas mais altas do Estado há,
inclusive, uma pequena
chance de ocorrer neve. Já no
Oeste e na Serra Catarinense
a probabilidade de geadas
isoladas é grande. Tirdo isso

porque os dois ingredientes
propícios aos fenômenos estão
presentes: frio e umidade.

Para a região Norte, o

meteorologista Marcelo Mar
tins avisa que os termô-me-

Chuva e frio já fizeram a população retirar os casacós e as roupas de lã do armário, ontem·
tros não registram mais de
20ºC, pelomenos, até o ama

nhecer de sábado. De hoje
em diante eles ficam na altura
dos 9ºC e 10ºe. Quem não
se familiariza com o frio terá
muito do que reclamar. Já as

pessoas com preferência às

temperaturas baixas podem se

alegrar: a sensação térmica

chegará a zero grau. "O vento

e a umidade próxima a 100%

TRANSTORNO
.'

CÉSAR JUNKES/OCP

rV;lotociclistas ainda são pegos desprevenidos com as

poças que se formam na lateral da Rua Quintina Bocaiúva,
np Centro de Jaraguá do Sul. Nos dias de chuva intensa a

água chega a cobrir os pés.

incrementam esta condição",
explicaMartins.
A responsabilidade por

tudo isso é de uma massa de
ar frio vinda da Argentina.
Antes dela, uma frente fria
trouxe chuvas moderadas,
que deixam o Estado aos pou
cos. Mas, a instabilidade só
vai emboramesmo no final de
semana, quando o céu vol-ta
a abrir e o sol reaparece. No

JARAGUÁ DO SUL

Ocorreu ontem a 8ª edição
do Encontro Municipal de
Mulheres Rurais de Jaraguá
do Sul. A reunião começou
às 7h, em um café da manhã,
e seguiu ao longo do dia com

término por volta das 16h30.
A estimativa era de que em
torno de 150 pessoas integras
sem o evento, mas o Parque
de Eventos acabou rece

bendo cerca de cem.
. Estas agricultoras partici

param, logo no começo do en
contro, da palestra ministrada
por Bernadete Panceri.: Ela
falou a respeito do meio

ambiente e de atitudes que

giram em torno desse tema.

Às 10hlS foi a vez da ginás
tica laboral. Na volta do inter
valo, Leonete Langa, Ivanilde
Rompellotte e Sueli Ross
mediaram a mesa redonda ''A

sábado e no domingo a

tendência é de que apenas o

anoitecer, as madrugadasze o; ...

amanhecer do� .dias Ts'é)'am
,.,

gelados. Segundo o Ciram,
ventos fortes prejudicam as

condições do mar no Litoral
de Santa Catarina também
até o fim desta s�mana, Du
rante este período, a ten

dência é de ondas com cerca

de quatro metros de altura,

PIERO RAGAZZI/OCP

Evento reuniu cerca de cem pessoas

mulher na agricultura fami
liar".

Após o almoço, a agenda
ficou voltada à descontração,
com atividades culturais e

café da tarde, O encer

ramento e a avaliação acon

teceram às 16h30. O encon

tro foi organizado pela Epagri
de Jaraguá do Sul.

Além de Jaraguá do Sul
outras cidades da região
também fazem este tipo de
evento. É o caso de Guarami
rim, Corupá e Schroeder, que,

.

por enquanto, ainda não defi
niram a data da reunião. (KE)

O CORREIODO POVO

Simpósio discute
perícia médica
JARAGUÁ DO SUL

O presidente da Socie
dade Brasileira de Perícias
Médicas, Cláudio Trezub,
esteve ontem em Jaraguá do
Sul. Ele foi um dos pales
trantes do simpósio organi
zado pelo Issem (Instituto de
Seguridade dos Servidores
Municipais) sobre o assunto ..

Conforme o especialista, é
preciso modificar a imagem
que a população tem dos
profissionais desta área e dos
próprios em relação ao tra

balho exercido. "Estamos num
limbo de atuação", disse. A
afirmação é explicada pelo
fato de não haver reconhe
cimento no âmbito da perícia
e, ainda, ocorrerem constan

tes embates entre médicos e

pacientes.
Para Trezub isto acontece

porque é necessário mudar a
cultura previdenciária exis
tente no País atualmente. Um
exemplo é o fato de poucas

pessoas prestarem atenção à�� �obrigações da atividade."�
I

diagnóstico feito por nós não �
é da doença e sim do quanto �

esta doença gera de incaJ�
pacidade", explica.

Além de contar com �!
presença do especialista, o 1�
Simpósio também teve pales
tra da perita judicial Kat�
Patsis, com o tema ''Acertos eJ5
equívocos em avaliação del.
capacidade laborativa", Dee
acordo com o diretor-presí.v 1

dente do Issem, Giulianrn �

Nora, o objetivo do encontrm
foi tratar sobre a situação dal]'
perícia médica tanto naJq I

região. de Jaraguá do SuliEI 1

quanto no País inteiro. "Estel
é o início de uma discussãod
ampla que queremos levar pas: I

radentro das prefeituras ernUl
geral", comentou. Entre osJ!

participantes estiveram: ad-e
'Vogados, médicos de empresas
privadas e públicas e funcioes
náriosde secretarias de Saúdeu
das cidades vizinhas. (KE) 15

Trezub: "Estamos num limbo de atuação",

JARAGUÁ DO SUL

Começa hoje à noite a 3ª
edição da J ornada de
Enfermagem do Hospital ·e

Maternidade Jàraguá. São
três dias direcionados à dis
cussão sobre assuntos que en
volvem a saúde e o bem-estar
da população. A programação.
inicia às 19h40 com o

workshow "Sanduíche de ovo
e bêicon - uma história de
envolvimento e compro
metimento", do adminis
trador Darvino Concer.

Amanhã é a vez de duas
outras palestras voltadas à

prática diária da enfer
magem, A partir das 19h30 a

médica sanitarista do Minis
tério da Saúde, Daphne Rat
tner, fala a respeito do parto
humanizado. Mais tarde, por
volta das 20h30, quem assume

a atenção dos participantes é

Alexandre Dahmer, pesquibq
sador da área da medícinag
preventiva e pós-graduaduj
em sexologia humana. QÚíl
tema do bate-papo é "Segreíob
dos da fisiologia cerebral". 3 o

-

Para finalizar, a Jornad�)1j
ainda traz .joacír da Sílva.,
advogado e enfermeiro d�Vj
Florianópolis, na palestra ''Atqr,q
médico: o que-realmente 'eu'
posso fazer?". Já Lidv_ina I;IorrA
do Conselho de E(iq"dcj1
Coren (Conselho Regional de tEnfermagem) catarinens'e�
finaliza com "Ética e suas

implicações legais".
Conforme Ana ClaudüFb

Paganelli, da organização, (flj
evento é aberto a tod#O
população já que trata deJq
assuntos importantes não s&Cj
aos profissionais da enferjlb
magem. No total, são 3S(Yb
vagas, sendo que a maioria jáO
está ocupada. (KE) Sq!

oU

� �

�__� �5m

sVt

Encontro. integra Jornada de Entermaçem;
mulheres agricultoras discute parto humanizad�
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� PUNiÇÃO: SE PROVADO ABUSO, AGENTES ACUSADOS PODEM ATÉ SER AFASTADOS DA CORPORAÇÃO

·polícia Investíga denúncias de violência
a�o Comissão de Inquérito
.0 po�e ser aberta em

o 90 ;dias pela
�� Câmara de Vereadores

�! AI�NE ZA�GHELINI
� JARAGUA DO SUL

O comandante da PM,
César Roberto Nedochetko,

garantiu que as denúncias de

violência policial estão sendo
v investigadas. Segundo ele,
somente este ano, o 14Q

Batalhão abriu dois inqué
ritos e três sindicâncias para

apl,lrar casos de má conduta,
mas até o momento nenhum

poÚcial foi afastado. Nedo
ch�tko disse que, se provado

, o abuso, o acusado pode ser

pup-ida com perda de pro ..

oção e até mesmo desliga,
menta da corporação.

,Ele afirmou que já houve
Rn' casos em que policiais foram

punidos. O maior número de
denúncias de violência está

relacionado a confrontos
entre' policiais e pessoas que'
estariain transgredindo a lei.
"Casos de desvio de conduta
existem, mas geralmente os

policiais usam a força para
conter agressões", justificou,

.

contando às vezes os agentes
são recebidos com pedradas e

garrafadas por pessoas
acusadas por perturbação,
agressões e depredações.

As denúncias de violên
cia po.liciallevaram o verea

dor Terrys da Silva a sugerir
a abertura de uma Comissão

Especial de Inquérito para

investigar os casos. "Nessa

semana, dois jovens me dis,
seram que foram acusados de

depredar um automóvel e

agredidos por policiais", con,
tau.

Terrys disse que pretende
. abrir a comissão se as denún
cias de maus-tratos continua,
rem acontecendo nos próxi
mos 90 dias. Antes disso, o

assunto deve ser abordado na

Câmara de Vereadores,
quando o comandante for ex,

por os projetos do batalhão,
em data a ser definida.

Nedochetko destacou que
está à disposição para escla
recimentos e que qualquer
pessoa que perceba abuso por
parte dos policiais deve

procurar a PM. "Somos os

maiores interessados em

investigar e coibir irregu
laridades, pois a má-conduta

compromete a imagem da

corporação", salientou. Em
2006, a PM registrou 2.300
ocorrências de perturbação
da sossego alheio, brigas e

depredações. Neste ano,

foram 800 casos do gênero.
CDH - O coordenador do

Centro de Direitos Humanos
de Jaraguá do Sill, Sérgio
Homrich, disse que o debate
vai contribuir para a pu'
blicidade das ações de maus

policiais e para reduzir o

número de casos de agres
sões.
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CÉSAR JUNKES/OCP

Maioria das denúncias de agressões e ameaças envolve policiais do GRT

I

JA!b\GUÁ DO SUL

o Hospital São José está'

preocupado com a queda no
fi número de doadores de

angue nos últimos 20-dias, o '

que tem ocasionado o adia,
fi mento de algumas cirurgias.
� Na semana passada, apenas
Ij cinco doadores foram levados
Iq

i
I
�

I
i

para fazer a coleta do sangue
no Hemocehtro de Joinville.
fé então, a média de doa,
dores era de 70 por semana.
A enfermeira responsável

pela Agência Transfusional,
Mií.rcia Regina Silveira,
informa que seriam neces

sáfios pelo menos 100 doa,
dores nomunicípio para suprir
o estoque do Hemosc (Cen
trd de Hematologia e Hemo,
terapia de Santa Catarina);'
evitando a falta de sangue
para cirurgias e transfusões.

CÉSAR JUNKES/OCP

Número de bolsas de sangue reduziu

Os tipos sangüíneos que mais
estão em falta no hospital são
A, e O"

"Dependemos dos doa-
.

dores para continuar receben
do o número de bolsas neces

sárias", disse Márcia, acres,

centando que Q tempo frio
contribui com a queda de

doações. Mensalmente, o

Hemosc distribui 300 bolsas
de sangue para os dois

'.- » _ti I

Cursos gratuitos capacitam pessoas carertes-,
.

�

hospitais domunicípio e o de
Guaramirim.

Desde fevereiro, o São José
está construindo uma uni,

dade de coleta de. sangue
para que os doadores não

precisem se deslocar a

[oinville. Quem quiser doar
sangue pode agendar a ida ao

Hemocentro pelo telefone

(47) 3274,5000. As viagens
acontecem as quartas e

sextas-feiras, e o ônibus sai do
Hospital São José às 8h30.

PARA DOAR ' Pode doar

sangue quem tem idade entre
18 e 65 anos, peso superior a
50 quilos e boa saúde. Não

pode doar quem teve hepatite
após 10 anos de idade; estiver
grávida ou amamentando; se
usa ou j á usou drogas
injetáveis e teve múltiplos
parceiros nos últimos 12
meses. (DZ)

�cijs' e ·'Sociesc promovem curso de finanças
JÀRAGUÁ DO SUL

, .

,

A Acijs (Associação In' ,

dlfstrial de Jaraguá do Sul), .

eIfl parceria com a Sociesc
(I¥lstituto SuperiorTupv) , vai

prprnover o curso "Finanças
P�-ra não financistas" nos

dias 16, 17,23 e 24 de maio

dtt2007, das 18h30 às 22h30.
0Jobjetivo é proporcionar aos
participantes conhecimento
dos fundarnentos econômico,

financeiros aplicáveis às em,

presas em geral.
O instrutor será Iton da

Cunha Barros, mestrando-em
Administração com Enfoque
em Marketing pela ESAG e

analista financeiro do Insti

tuto Pró-Rim, de [oinville. A
capacitação é direcionada

para profissionais que atuam

em áreas relacionadas, mas

não diretamente ligadas a

finanças ou planejamento

JARAGUÁ DO .SUL

depósito via internet", disse.
Oprofessor de informática

básica, Pedro Lopes de Oli
veira, também voluntário. da

•

Associação Phoenix, destaca
que as escolas do município
deveriam realizar mais ações
voluntárias para "gerar mais
oportunidade de aprendiza
do". Instituições interessadas
em desenvolver projetos
comunitários com o auxílio da
associação podem entrar em
contato com o professor Pedro
pelo telefone 9118,6301 ou e

mail plo@netuno.com.br.

Mariana sente mais independente fazendo o curso de informática

Exposições Perfeito Manoel
de Aguiar,' jantar para as

mães. Na oportunidade,
haverá sorteio de brindes, al
guns produzidos pelas crian
ças a tendidas nos programas

dade.
Aos 42 anos, a aposentada

Mariana Klug Grimes come'

çou um curso de informática
básica na Fatej. Vítima de um
tumor na medula que causou

perda de sensibilidade 'em
parte da perna esquerda, Ma
riana foi convidada a parti
cipar do curso pela Ajadefi,
entidade em que é associada.
"As aulas me deram mais

independência e levantaram
a auto-estima. Antes não

conseguia nem ligar o com'

putador, e hoje sei até fazer
. ,

Bem Estar Social homenageia mães de Guaramirim
.

oferecidos pela administração
pública.

Atualmente, cerca de 300
j

mulheres que participam do :

Clube. de mães e do Clube de ,I
idosos. �f)

A Fatej (Faculdade de

Tecnologia de [araguá), na
Vila Lalau, está oferecendo
cursos gratuitos de informá,
tica e matemática básica em

parceria com a e a Ajadefi
(Associação Jaraguaense des
Deficientes Físicos) e a asso

ciação de voluntários Phoe
nix. O projeto, que visa pas,
sibilitar a inserção social e a

·

qualificação profissional,
engloba 30 voluntários e

atende cerca de 150 alunos
carentes.

Os cursos duram até julho
e acontecem nos sábados pela
manhã e.à tarde. As aulas de
matemática básica aeon,

tecem desde o segundo se,
·

mestre de 2006. Já o curso de
informática começou emmar,

ço deste ano e engloba duas

turmas, sendo uma com-posta
por idosos e outra por jovens
de 12 a 20 anos. A faculdade
também realiza o. "Cine Fa,

empresariale pessoas intere- tej", exibição de filmes quessadas em esclarecer con, ·

acontece um sábado par mêsceitos e aplicações práticas .

dos fundamentos econômico- e é aberto à. toda comuni-

financeiros.

Inscrições podem ser feitas
até sexta-feira pelo telefone
(47) 3275,7017 ou pelo e,

mail treinmentotgiacijs
.com.br, com Letícia, Taciana
ou Renato. O valor é de R$
240 para associados e R$ 290
não associados.

GUARAMIRIM

O Setor do Bem-estar

·

Social da Prefeitura promove
na quinta-feira, 17, a partir
das 19' horas, no Parque de
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DIVULGAÇÃO

I -

r:A Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul registrou 885

tranç�s vacinadas na abertura da Campanha Municipal
d� Vacinação Antigripal, que teve seu dia "D" realizado
np último sábado. Na abertura do evento, as crianças que
iVustram as peças de divulgação da campanha foram
li>menageadas com brinquedos. As vacinas são destinadas,
Matuitamente, a crianças com idade de seis meses a cinco

I, .

aros incompletos. A campanha tem encerramento

previsto para o próximo 18 de maio e as doses estão

c{i�poníveis nos postos de saúde do município, de segunda
alsexta,feira, das 7h30min às 16h30min. Além disso,
thmbém há vacinação nos centros de educação infantil.

eoncurso em itapema
;jAs inscrições para o concurso da Prefeitura de Itapema vão
afé sexta-feira, 11. No total são 272 vagas para cargos nos níveis
�' alfabetização, fundamental,' médio e superior. As taxas

vp.riam de acordo com o cargo desejado, entre R$ 30 e R$ 70.

�s inscrições podem ser feitas pelo endereço:
V{Ww.itapema.ieses,sc.org.br, o local e horário do concurso

�tarão disponíveis no site a partir do dia 31 de maio. Já as

provas serão realizadas no dia 3 de junho. A prova é objetiva e

de conhecimentos .gerflis·e específicos conforme o cargo. O
edital também está disponível no_§ite:'

. ,"

AlMOÇO'DlA DAS MÃES
M,_
i;
,; O Restaurante Gredal (antiga Rec. Dalmar), estará
�:servin�o um delicioso almoço com sobremesa para o
'.� Dia das Mães. -

�.' �aça já sua reserva até o dia 11/05/07 pelo Fone:

�_� 3371-1991.
M

.

•

I. ALMOÇO DIA DAS MÃES
, '

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

_. �::"".:.·'i�'·" ,

,

O CORREIO.COM
ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br·

Rã-Bugio Processo Seletivo
O Instituto Rã-Bugio vai

aparecer mais uma vez na

televisão. Desta vez será no

programa Santa Catarina em
Cena, na RBS. O programa
foi gravado nas escolas
públicas de Jaraguá do Sul e
tem como tema: Ecossistemas
Catarinenses: Natureza e

vida. O programa vai ao ar

nos dias 19 e 26 de maio, ao
meio dia.

A prefeitura jaraguaense está com inscrições abertas ao

processo seletivo para a admissão em caráter temporário de dois
médicos veterinários. O expediente de trabalho é de 20 horas
semanais e o período de inscrição encerra na sexta-feira, 11,
sendo que os interessados devem se dirigir à Secretaría de
Desenvolvimento Rural (naRuaWalterMarquardt, 1111, Bairro
Barra do Rio Molha), das 8h às Uh e das Uh às 16h. Os
documentos necessários para a inscrição podem ser consultados
no edital disponível no site wwwjaraguadosul.sc.gov.br.no
quadro de publicações legais da Prefeitura de Jaraguá do Sul e
na Secretaria de Desenvolvimento Rural.

festival de Dança
Qlnstitpto .Festival d� Dan�ª, lan��.hojey�s 11 �ras,

no Centro de Convenções Â1fredo Salfer, anexo ao

Ceatreveatos Cau Hansen, emloinville, a l�ª ediç�odQ" 3
Festival de Dança. Além de apresentar a programação do I

evento paraa imHrensa, promotores cpltura�!profis�iQnais
'

da área de-turismo; representantes de grupos b academias,
apóíadores e autoridade�, o l��ame�tº tr�.�m pritlleira
uma exposição inédita sobre oJubileude Pratada Festival.
São image�s e dados�J?�rt�tes SOb?é uma. histó�ji que
começou em 10 de julho de .1983 com um gruJjj.o de
pioneiros apaixonados pela cultuja e que, ganhou
díraensõesa ponto de constar naediçãôdoGílinneslOOok %

2005, como o maior Festival de Dança do mundo.

a influência do mundo emo- Outro roubo aconteceu na

cional sobre os profissionais. O , segunda-feira, por volta
palestrante S€Fá QFcons�lt9r.de�-�l gas -��;O{,;fla �ua-'28 d�. -

empresas,'mestre e psicologia," ; �go��O'1 Centro d� �
George Vittorio Szeriészi Guaramirim. O'
(foto). Informações pelo proprietário de mercado
telefone 3275-7024 ficou preso dentro de um 1

banheiro após ter sido "

I
assaltado. Os homens, J
armados com revólver,
roubaram cerca de R$50

I

mil em dinheiro e
II

fugiram. Até o momentosi
eles não foram
encontrados.

Exposição,
A Casa da Cultura de Gua

ramirim promove até sexta- • INDICADORES ECONÔMICq5feira a exposição da "Oficina
de Pintura em Tecido". Além
de expostos, os produtos tam

bém são comercializados,
como opção para presentearno.
Dia das Mães. A exposição
está aberta para visitação das
8 às 12h, das 13 às 17h e das
17 às 20h.

Orientação
A Secretaria de Educação

de Pomerode está criando uma
.

ementa para que a disciplina
de "Orientação Sobre Drogas"
seja incluída oficialmente na

proposta curricular do
município. Desde 2005, a lei
municipal tomou obrigatória a .

aula mensal de 48 minutos
sobre o assunto para todas as

séries do fundamental.

Palestra

•... Secretaria deAdministração'
• • Diretoria de Recursos Fisicos

=:':m Coordenadoria de Licitações e Contratos

EDITAL
PREGÃD PRESENCIAL N° 52/2007

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SECFlETARIA DE URBANISMO
Tipo: Menor preço POR LOTE

OBJETO: Aquisição de materiais de construção diversos, destinados para uso da Secretaria de obras
públicas e HaMação, Secretaria de Urbanismo e Secretaria de Desenvolvimento Rural, para realização
de diversos serviços, conforme especificações no ANEXO II deste edital e Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal na 4.698/2002, de
03 de outubro de 2002. DATA, HDRA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas
do dia 21 de maio de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de'Jaraguá do Sul,
sita na Rua Wa�er Marquardt na 1.111 , bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura
dos envelopes serão as 09:30hs do dia 21 de maio de 2007, na sala de reuniões da Coordenadorià
de Lic�ações e Contratos. VALDRTOTAL ESTIMADO DA COMPRA: R$122.246,93 (cento e vinte e pois
mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa etrês centavos).INFORMAÇÕES: A integra do Ed�al e
esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: RuaWalter Marquardt na 1.111 , bairro:
Barra do Rio Molha, municipio de Jaraguá do Sul-SC, ou via Inlernel no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 07 de maio de 2007.

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Adrrmlstração

AAcijs e Apevi realizam no

dia 15 de maio a palestra
"Lideranças e Competência
Emocional, como ter razão sem
ter razão". O foco do evento é

Exposição
A Casa' da Cultura de

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

produtos também são comer

cializados,
.

como opção parq
presentear no Dia das Mães:
A exposição está aberta para
visitação das 8 às 12h, das 13
às 17h e das 17 às 20h.

SESlsc

• LOTERIAS

S/st.m� F&derag/Jo chis IndústJju
do Estado de S�nt..�wl�

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

N° 041/2007

-e LOTOFÁCIl.

concurso: 217
fó'2 - 03 ",04 - 05 - Oü'
07 - 09 - 1 O - 11 - 12
16 - 17 - 19 - 21 - 25

o SESI - Serviço Social da Indústria - DRlSC, toma público aos interessados que realizará
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n." 04112007,
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telentrega de
medicamentos da Unidade Farmácia 511 da Regional do SESI de Jaraguá do Sul- SC. O
edital contendo as instruções. especificações técnicas e condições para participação, estará à
disposição dos interessados no site leilao,sesisc,org.br-.
As propostas serão recebidas eletronicamente, a partir das 9h'do dia 81512007 até às 9h do dia
2115/2007, com abertura dos envelopes prevista para as 9h15min do mesmo dia.

Florianópolis, 8 de maio de 2007,
Alexandre Teotônio da Silva

Pregoeiro

O CORREIO DO POV

APAE-Assoc. de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Jaraguá do Sul - SC

GALETADA
R$10;00

DATA: 19 de Maio de 2007
LOCAL: Igreja Matriz São Sebastião - Centro

HORÁRIO: 12:00 horas

Sua Presença é muito Importante

Corrupção
Na segunda-feira, 7, por
volta das 23h30, a PM foi
acionada na Rua

Joaquim Francisco de
.

Paula - Chico de Paula,
em Jaraguá do Sul. No
local, a senhora R.D.
acusou se ex

companheiro E.E, 54, de
assediar sexualmente
sua filha de 14 anos. A
mãe o agrediu com uma
faca e foi contida pelos
familiares.

Roubo
Também na segunda
feira, por volta. das 21
horas, na Rua 1138,
Resi�encial Kritzmacher,
na Vila Rau, em Jaraguá
do Sul, o condutor e o

carona da motocicleta
HONDA CG, abordou comi
um revólver a: vítima que
teve a sua motocicleta
roubada. Até o momento
o veículo não foi
localizado.

RoubQ2

OBITUÁRIO
.

Até o fechamento desta)
edição, nenhum óbito

S

foi registr�do pelas
funerári'as da régião

- MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DQLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIÀL 2.020 2,022
PARALELO 2,06 2.16 11

TURISMO 1,973 2,110 jt�L

':1'

1'7.656 -0,07
d

...

tI#lll@1II1i-0-8"1"1:.-,-'III'-
0,6545% . 797,30 9'1'!
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BOM COMEÇO: NO FEMININO, AS EQUIPES DE JARAGUÁ DO SUL VENCERAM TODAS AS PARTIDAS • LINHA DE FUNDO Julimar Pivallll

I
,PlEAD AAGAZZI/DCP

.éssica (12) foi a destaque da equipe juvenil na vitória em cima de Tubarão, marcando 28 pontos e sendo a cestinha da partida

�asquete vence os sete jogos
fHSptttados· no fim-de-semana
Wróximo sábado, o versários no primeiro qua- nadara Vivian Campos. Esta

li venil masculino drangular emBlumenau. No equipe conquistou o terceiro

; . . _ próximo sábado, que joga é o lugar no Estadual Mirim do
usca a reaoütação juvenil masculino da Uni- ano passado e o objetivo deste

m Xaxim med/FME, que enfrenta ano é brigar pelo título no

Xaxim, fora de casa, pela infantil. Os maiores adver

segunda rodada do Estadual. sários nesta briga são 'Floria

N a primeira partida, eles nópolis, Chapecó e Xaxim.

perderam por 69x45 para Jogando em casa, as me-

Itajaí, no litoral. ninas do juvenil da Facul-

O infantil feminino da dade J angada/FME ven-'

Elian/FME venceu Balneário ceram Tubarão por 1l0x35,
Camboriú por 53x12, Flo- com destaque para a alai

rianópolis por 45x35 e Itajaí armadoraJéssica, cestinha da

por 59x19. "Esperávamos partidacom28po'ntos. "Nos
maior dificuldade contra so time anda muito igual.
Florianópolis. Mas jogamos Não tivemos uma jogadora
muito bem e mostrando que despontasse na pontua
muita vontade", disse a trei- ção e todas tiveram pratica-

ULiMAR PIVATTO

,ARAGUÁ DO SUL

As três equipes [aragua
ses . de basquete que

entraram em quadra no fim-

�-semana
se de�am bem. As

eninas do infantil vence

m.��'trê� partidas na estréia

�o
Estadual em Itajaí, as do

uveníl venceram em casa a

I,-,nisul/Tubarão e o infantil
masculino bateu os três ad-

pase do Juventus
astréla no Estadual
JARAGUÁ DO SUL

As equipes do Juventus/
FME estréiam neste fim-de
semana pelos Campeonatos
�tadual de Juniores e [u
veniL' Os jogadores 'ernbar
!"m na sexta-feira, 11, para
�iciúma, onde enfrentam-o
f[me da casa no sábado. As
C1nas equipes, representarão
jwgl:lá dç Sul, respectiva
mente, nos [oguinhos Abertos
e nos [asc Gagos Abertos de
.santa Catarina) .

Biro-Biro comanda time de base

":,'"
'

REINíCIO .

PEe vai atender
6 mil crianças
Depois da renovação, re

começara na segunda-feira as

atividades do PEC/Segundo
Tempo. Em 2007 serão

atendidas 'cerca de 6 mil

crianças em 170' pólos
distribuídos em 40 escolas da
rede pública de ensino. São
110 profissionais em 12
modalidades - handebol, ,

futsal, voleibol, basquete,
vôlei de praia, tênis de mesa,

tênis de campo, xadrez,
atletismo, natação, caratê e

futebol.
": "

.

\.

'mente o mesmo aprovei-ta
menta", disse o técnico Júlio
Patrício. O próximo desafio
da equipe será no próximo
dia 26, fora de casa, �ontra
Blumenau ..

Osmeninos do infantil da

Unimed/FME também sobra-
ram em quadra. Venceram o
Ipiranga/Blumenau por
63x40, o Bonja/Blumenau por
44x19 e São Bento do Sul por
76x51. "Esperávamos as três

vitórias, mas não com tanta

facilidade. Queremos fazer a
melhor campanha para trazer
o quadrangular final para
casa", disse o técnico Rafael
Müller.

GUARAMIRIM

Muitos gols no

futebol suíço·
A rodada inaugural da se

gunda fase do Torneio de Fu
tebol Suíço - Romeu Buts

chardt, teve média de mais

de quatro gols por: jogo. As
redes balançaram 17 vezes

em quatro partidas. Pelo

Grupo A, duas vitórias por
3x2 - Os Jagunços venceram
o Figueirinha e o Real Player
bateu o Serenata. No B, o

Real Player/A+ Gelada ven

,ceu o Beko's por lxO e Val
canaia e Os Gremistas fica-.
ramno3x3.

Plano de Negócios �
Apresentado na segunda-feira durante a plenária da AclJs, o plano ?:
de negócios da Arena parece ser eficiente, No papel, tem grand�s !i/'

'f.

chances de dar certo. Os estudos foram em cima de espaços Já ;�
prontos, portanto, o parâmetro é muito válido, Falando de valores, �;
os R$ 55 mil mensais não são tão altos, se comparados ao $l
Centreventos Cau Hansen, de Joinville, (R$ 79 mil) e o Centrosul em �
Florianópolis (R$ 110 mil). Se as parcerias com a iniciativà privada ,ª�
derem certo, a Arena será uma referência em gestão de espaço ��
multiuso. E parece que o empresariado local aceitou bem o plano. ::;�

.,:

;�
!:
�

Taça Pomerode
o Vitória assumiu a liderança
da Taça Pomerode ao vencer o

Água Verde em Timbó ppor
4x2. As duas equipes estão

com 14 pontos, e o time

jaraguaense leva vantagem no

desempate. No regional sub-
17, Massaranduba levou a

melhor sobre Guaramirim na

estréia, vencendo por 5x2, fora.
de casa.'

Futsal feminino
A equipe de futsal feminino

. sub-16 de Guaramirim se

garantiu na semifinal da Copa
Santa Catarina. A decisão da

vaga para a final será em

Florianópólis, em data a ser

definida. O trabalho vem

surtindo um 'grande resultado,
já que as meninas vem se

preparando para a fase

microrregional da Olesc .

Sênior
Na sexta-feira, na final do futebol

sete, a Kiferro levou a melhor �)

sobre o Automóveis Jaraguá por b
2xO e ficou com o título. Já no

(J
11 x11, o Caxias assumiu a ponta
ao vencer a Ponte Preta por 3xO

. fi

e chegar aos seis pontos. Vitória lÍ
e Kiferro ficaram no 1 x1, o 9

G

Cruzeiro goleou o Rio Molha por
6x2 e o Cruz de Malta fez 1xO na

E

Mecânica Taió. :q

.5PDRi tINiER
JARAGUÁ DO SUL

ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL

Rua Reinaldo Rau, 340 sala 4 - Centro
Fone: 3055-2656

.............................................�

Cruzeiro acerta com
técnico Dorival Júnior

Prefeita do Rio quer
,

Romário no Pan 2007"l
1

�
,�l
....�
'Vi!:I

::
,.'�
-",

Belo Horizonte hoje e dev�i
ser apresentado juntament�g

A diretoria do Cruzeiro com o auxiliar Ivan Izzo e Õ
anunciou ontem a con- preparador físico Ce lsoj
tratação do técnico Dorival - Rezende: "É um, técnico dA�
Júnior para o lugar de. Paulo nova geração, que mostrot)�
Autuori, que se demitiu do um bom trabalho, prih��
clube na primeira partida da cipalmente este ano, em SãQ;!
decisão do Campeonato Mi- Paulo. Tem mais ou menos'�
neiro contra o rival Atlético. perfil do Cruzeiro", disse �
O novo treinador, cujo con- diretor de comunicação d�
trato vai até dezembro, diri- Cruzeiro, Valdir Barbosa�
girá o time celeste na estréia Dorival esteve nos planos dtil
do Campeonato Brasileiro, rival Atlético, que chegou .�;
sábado, contra o Flumi- procurá-lo e a fazer propostai�
nense. O treinador optou �or tra!j

Dorival Júnior chega a balharna Toca da Raposa. �;
,.' ;!:

�'i

BELO HORIZONTE

RIO DE JANEIRO
O prefeito do Rio de

Janeiro, CésarMaia, disse que
"seria uma maravilha" ver o

golmil de Romário na Seleção
Brasileira dos Jogos Pan
Americanos do Rio' de
Janeiro. A campanha do

prefeito é para que o atacante

do Vasco ganhe uma vaga na

Seleção Brasileira, já que a

Odepa permite que cada

seleção tenha três jogadores
acima da idade limite.

MARCOS ARCOVEROENIPCOMM!
I

!

Romário assediado para o Pan 'i
-I
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INCENTIVADOS PELOS PAIS: TREINOS ESPECíFICOS PARA PREPARAÇÃO PARA CAMPEONATOS
PIERO RAGAZZI/OCP

Ricardo Lima (E) e Max Espíndola começarem este ano nos treinos e já estão de olho em competições estaduais de motocross

Professor busca futuros talentos
interessados em praticar motocross
Ricardo Lima e

Max Espíndola já
começam a se

.

destacar nas motos

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL

Ricardo Lima tem quatro
anos. Max Espíndola Isidoro
tem cinco. Os dots têm o

mesmo objetivo. Tomar-se um
piloto de motocross. Por isso,
desde o início deste ano,
estãorendo aulas sobre o

esporte, para aprenderem as

técnicas do esporte. Ambos
foram incentivados pelos pais,
que acompanham curiosos os

treinos. Ricardo já participou
da primeira competição, onde
arrancou aplausos-da torcida.

Segundo o professor dos
dois, Allisson Fogaça, esta é
a melhor idade para se iniciar
no esporte. "Quando eles
chegarem nos 11, 12 anos, es
tarão muito bem para as com

petições. Terão todos os

domínios de aceleração, hora
certa de frear, tudo o que pre
cisa para ser um piloto ven

cedor", comentou. Além dos
dois, Fogaça tem outros oito

alunos fixos, que pelo menos

duas vezes por semana, fazem
sessões de treinamento, entre
motovelocidade, moto-cross,
supercross e trilhas.

Entre os pilotos que já vêm
dando resultados, está Maysa
Pianezer, que lidera o Es
t�dual de Motovelocidade no
feminino e está em segundo
nas 180cc, correndo com uma

moto de 80cc. Outros que es

tão bem e ainda treinam com

Fogaça são Rafael Becker
(terceiro no estadual de mo
tocross.) e Tuka Bala (atual
campeão da Copa Norte na

categoria nacional). "Este

oCORREIODO POVO

Atletismo masculino
fica campeão estadual
JARAGUÁ DO SUL

A equipe Malwee/FME de
atletismo começou bem 2007.
Na primeira competição por
equipe, o Estadual de Meno
res 'que aconteceu fim-de
semana em Chapecó, os

meninos ficaram com o título
e o feminino terminou em

segundo. Os destaques no

masculino foram Willian
'Barrionuevo e Guilherme de
Oliveira. O primeiro levou o

ouro nos 100m rasos e no salto
em distância, atingindo a

marca de 7m09, ficando a seis
do índice para o Mundial da
categoria.

J á Guilherme, mesmo

sendo um ano mais novo que
a categoria (16 anos) foi ouro
nos 400m com barreira. Os
outros três ouros da equipe
masculina, que ficou à frente
de Criciúma e Joinville, foram
de Maico Angst no salto
triplo, VambasterrRodrigues.
nos 800'm ra;�s-'e Dioné
Balena nos 110m com barrei
ras, além dos dois revezamen
tos, o 4x100m e o medley.

O .feminino conquistou

três medalhas de ouro e ficou
atrás apenas de Joinville no

geral. Criciúma completou o

pódio. As medalhistas foram
Simone Ponte Ferraz nO!
1.500m rasos, Estefani Alvei
nos 400m rasos e Luana
Francisconi no salto com vara,

"Foi um grande resultado
porque foi a primeira Com.

petição do ano. Nós sabemo!
que temos uma grande equi.
pe, pois ficamos em segundo
na Olesc, tanto no masculino
como no feminino. Mas
precisávamos ver como eles se

comportariam em uma Com.

petição", disse o coordenador
da equipe, Adriano Moras,
Os bons resultados motivaram
os três atletas que neste fim
de-semana embarcam para
São Paulo, para buscar
índices.

"Como é uma pista melhor,
acredito que eles têm chan
ces", disse Moras. Willian
tenta. atingir .os 7m15 para
dispútar o, Mundial de Me
nores. Já Dione'e Simone.vão
atrás de índices para o Cam
peonato Brasileiro da cate

goria.
ano vamos treinar forte com

a Maysa, que tem grandes
chances de conquistar o

título. Mas o Tuka e o Rafael
estão se preparando para
chegarem forte no ano que
vem", disse.

Fogaça disse que come

çou dando aula sem a inten

ção de virar profissão. Hoje
ele vive disso, enquanto es

pera' recuperação de uma.

fratura na cos tela para voltar
a fazer apresentações de

freestyle. Os interessados em
fazer aula podem conhecer
mais através do site www.-

dirtriot.com.br. Simone Ferraz (E) busca índice para o Brasileiro de Menores em São Paulo

Jeferson Heller fica
,

em segundo no RS
JARAGUÁ DO SUL

.

O jaraguaense [eferson
Heller (Urbano/Celinho
Sport) terminou em segundo
lugar na 2a Etapa do Circuito
Caixa dê Corrida de Rua, que
aconteceu no fim-de-semana
em Porto Alegre (RS). O
fundista completou os dez
quilômetros em 35min53seg e

fiçou em segundo na

categoria 25-29 anos e em 230
no geral, entre 85.0 corre

dores. O vencedor da prova
foi Giomar Pereira da Silva.

Este foi o terceiro pódio do
atleta em menos de um mês.
Em Araquari, ficou em

segundo na categoria e em

décimo no geral e em Mafra
terminou em terceiro na

categoria e em quarto no

geral. "Estes resultados me

deixam mais disposto e

motivado para treinar e,

conseqüentemente, baixar o
tempo a cada prova", co

memorou Heller. O próximo
desafio será a 3a Etapa do
Circuito Banco Real de
Corrida de Rua, dia 20 de
maio em Curitiba (PR).
"Pretendo terminar a prova na
casa dos 35 minutos, se o

.

trajeto não tiver muita su

bida".

OIVULGAÇAO

Jeferson (E) conquistou três pódios em três competições em um mês

.Vôlei masculino joga
hoje pelo Catarinense
JARAGUÁ DO SUL
A equipe Marisol!FME

estréia hoje no Campeonato
Estadual de Vôlei Infanto
Juvenil Masculino (até 18

anos). As partidas acontecem
em Blumenau e o objetivo da
equipe é terminar entre os

quatro melhores da chave

para se classificarem para
fase final. O único desfalque
é o oposto Rodrigo Alemão,
que está treinando com a

Seleção Brasileira da cate

goria.
Hoje, às 15h30, o primeiro

desafio é contra a Cimed/
Florianópolis. Amanhã tem

-

duas partidas - às 10h30
contra o BonjalJoinville e às

17h contra Morro da Fu

maça. Na sexta-feira, às 9h,
é a vez de Balneário Cam·
boriú e sábado, fecha contra
o Barão/Blumenau. "Vamos
sentir a falta do Alemão, mas
acredito que passando para
a fase final e contando com

a presença dele, ternos
chances de brigar pelo
pódio", disse o coordenador
da equipe, Benhur Sperotto
A chave é única na com'

petição e os quatro melhores,
depois de três etapas",\
disputam a fase final.

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FÓRUM NACIONA� DISCUTE
IMPLANTA O DA TV
PÚBLICA NO PAís'

BANCO DO BRASIL
COMPRA O BESC,
INFORMAÇÃO É DO
PRESIDENTE LULA

o Palácio dos Bandeirantes,
onde às l lh tem uma reunião

com Lula. De volta ao

Mosteiro de São Bento, Bento
16 se reúne com os repre
sentantes das outras deno

minações cristãs. Nesse dia,
almo�a �om os membros da
CNBB. As 18h, tem um en-

contro com milhares de

O Papa Bento 16 chega jovens no Estádio do Paca

hoje às 16h30 e será recebido ernbu.

pelo presidente Lula. Do Na sexta-feira, às 9h30; o

aeroporto de Guarulhos, ' Pontífice 'participá de uma

Bento 16 vai de helicóptero. missa na explanada do Campo
até o Campo de Marte, em de Marte, durante a qual
São Paulo. Às 18h10, se proclama santo o beato Frei

hospeda no Mosteiro de São Galvão. O Papa chega à

Bento. Da sacada, cumpri- Aparecida às 19h e irá de

menta as pessoas que estive- "pápamóvel" até o Seminário
rem reunidas no local. Born Jesus.

Na quinta-feira, varpa�a"
-

No sábado,' o"Papa 'irá à

Fazenda Esperanza, um centro

de reabilitação de drogados
na vizinha Guarantinguetá,
onde conversa com os

internos. Às 18h do sábado,
reza o rosário e se encontra

com sacerdotes, religiosos,
religiosas, seminaristas e

diáconos no Santuário de

Aparecida.
No domingo, às 10h

participa da missa de inau

guração da Sª Conferência
Geral do Episcopado Latino
americano e do Caribe na

esplanada do santuário.

Depois volta ao Seminário de
Born Jesus, para despedir-se.
No aeroporto, estarão au

toridades locais para a des

pedida. Por volta das 20h30

viaja de volta a Roma.

,Igreja aposta em Frei Galvão para atrair fiéis
ROMA

A Igreja' Católica espera
que a canonização do pri
meiro santo brasileiro, Frei
Galvão, ajude o catolicismo
no país, com aumentono nú

mero de fiéis e peregrinações.
A canonização de Galvão, 185
anos após sua morte, será

realizada pelo papa Bento 16
no próximo dia 11, em ce

rimônia no Campo deMarte,
em São Paulo.

O ex-arcebispo de São
Paulo DomCláudio Hummes,
há cinco meses no comando
da Congregação para o Clero,
diz que o anúncio da cano

nização já teve impacto
positivo no Brasil. "Isso émui
to significativo para o povo,
que vai reagindo com mais

peregrinações, mais movi

mentos", afirmou. "O povo,
em geral, está muito feliz. A

canonização é um apoio para
a sua fé."

O cardeal José Saraiva

Martins, que preside o

departamento do Vaticano

responsável pelas beatífica
ções e santificações, disse que
a canonização do beato
brasileiro será "uma data his
tórica, memorável na história
do Br�sil". "Madre Paulina foi

SANTIFICAÇÃO: BENTO 16 PROCLAMA FREI GALVÃO COMO SANTO NA SEXTA-FEIRA, ÀS 9H30

Papa Bento 16 inicia hoje a viagem ao Brasil
o Pontífice chega
às 16h30 e será
recebido por Lula.
Somente na sexta
vai percorrer as ruas

crm o "papamóvel"

VATICANO

PallaJicaráaté domlnço.quantcparnc'pa de Conferência Geral do Episcopado Latino-americano fi dô"Caribe
- '�"

1

I

Frei Gahião nasceu em Guaratinguetá e fundou o Mosteiro da Luz

canonizada em 2002. Mas,
apesar de ter morado muitos

anos no Brasil, ela era ita

liana."
FREI GALVÁO - Nascido

em Guaratinguetá, no inte

rior de São Paulo, em 1739, o
frade franciscano Antonio

Sant'Anna Galvão fundou o

Mosteiro da Luz, onde
milhares de fiéis buscam suas

"pílulas milagrosas", que vêm
em um papelote minúsculo

com a inscrição de uma frase
em latim de devoção à Vir

gem Maria.
Foram os pequenos bilhe-

'tinhos que curaram milagro
samente Daniela Cristina da
Silva de uma encefalopatia
hepática. O suposto milagre
levou à beatificação do frei

ern 1998.

Nove meses de orações e

novenas e mais a ingestão das

pílulas deram à Sandra Grossi
de Almeida e ao filho Enzo o

"milagre duplo" em 1999, com
a superação de uma gravidez
de alto risco e a cura de uma

doença grave do recém-nas

cido.

Segundo o cardeal portu
guês, 33 brasileiros estão na

lista da s:ongregação, dos
candidatos à santificação. Os
casos mars adiantados são

,

três. Depois da canonização
de Frei Galvão, em outubro,
Saraiva Martins beatificará
Albertina Berkenbrock, em

Tubarão (SC), e o coroinha

Adílio, em Frederico West

phalen (RS). Em novembro,
será a vez da irmã Lindalva,
na. Bahia.

I
II

..

I
J.,
';'

VACINE SEU FILHO MENOR DE 5 ANOS
CONTRA ,A GRIPE.

"

PROCURE UM POSTO DEVACINAÇAO, A VACINA É GRATUITA.,

_<Y""'-=r:I"'"
.... 2=.

Poro molore. jmo� IltlJ# poro
o Coordel'lOdorlo d. Imul'llf4�o

3372·19'88

CAMPANHA MUNICIPAL
;}� ediçãQ da V8c!n;:H;"'O r'\ntigripal !nfartiL
��iM�§i�

.
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Flf 'RO: BESC VAI CONTINUAR COM AS AGÊNCIAS E COM O NOME

Psanco do Brasil
II� •

BIII val comprar-o esc
,II '

�.
'

A i � rmação foi dada durante a inauguração do Centro Operacional e Administrativo dos Corretos em Santa Catarina
i."t •

"J : decidimos do BB, mas pode ser �ma mento, todas as medidas do

q "não vamos
extensão do banco, ficar com Prog�a�na �nc�min��das pel�

, . "
as agências, ficar com o Presidência. A Camara foi

p ,atlzar O Besc , nome", garante Lula. precisa. Não tenho dúvida
di

�

e Lula o presidente também nenhuma de que o Seriado
comentou 08 resultados do Federal vai ter o mesmo com
PAC (Programa de Acele- portamento", disse.
ração do Crescimento) e afír- VISITA - O presidente de
mou que quem não acre-dita sembarcou por volta das
que o PAC vai dar certo, "vai 9h30min, na Base Aérea de
ter que se curvar", declara o Florianópolis, para sua sétima
presidente. visita a Santa Catarina. Lula

"Vai ter que se curvar co- viajou' ao Estado para inau
"

guração do centro ope- mo fizeram no ano passado, gurar obras e chegou acorn

,
tti1àl e administrativo dós quando o povo mostrou que panhado da senadoraIdeli

é mais inteligente do que a Salvatti (PT) e dos ministros
gente imagina", disse ele, Walfrido dos Mares Guia
referindo-se à sua reeleição.. (Relações Institucionais),

Ainda sobre o PAC, Lula Dilma Rousseff (Casa Civil),
disse que agradece "de Hélio Costa (Comunicações)
coração" ao CongressoNacio- e Silas Roundeau (Minas e

.'

nal, por ter votado, até o mo- Energia).

" presidente Lula afirmou
.: o Banco do Brasil vai
"prar o Besc. A infer-
"ão foi feita durante a

r

cl.',reios,
na ú�tim,a se�un�a:fe , em Florianópolis. Ja

d idimos que não vamos

privatizar o Besc, vamos fazer
uma coisa que eu acho mais

importante: o Banco do Brasil
vai:comprá-Io. Ele fará parte

RICARDO STUCKERT/PR

Ratma terá auditoria
ínterna permanente
F�bRIANÓPOLIS

Motivado pelas ações da
o�ração Moeda Verde, da
,. ,

Polícia Federal, que investiga
corrupção e favorecimento na
liberação de 'licenças ambi
entais, o presidente da Fatma
(Fundação do Meio Am
biente), Carlos Kreuz, anun
ciou nesta segunda-feira a

instalação de uma auditoria
permanente na instituição.

I 'O objetivo dessa auditoria
'é fiscalizar todas as licenças
emitidas pela Fatma. "O

�cedimento d� licencia
rhento continua o mesmo,

�orn uma diferença que ha
�erá uma fiscalização in

�rna", explica Kreuz, acres
qeJ)tando: "hoje somos fis-
4alizado apenas adminis-'

tjrativamente, pelo Tribunal
de Contas, mas com essa

�uditoria passar,emos a ser

ibcalizados tecnicamente".

Essa auditoria vai percorrei
as coordenadorias regionais e

conferir se o licenciamento
está seguindo todas os passos
e procedimentos, emitindo
relatórios para a diretoria. "É
uma forma de dar mais

qualidade ao nosso licen
ciamento, salvaguardando
tanto o empreendedor, que
ficará livre de dores de

cabeças no futuro e também
os técnicos da Fatma que

poderão fazer o trabalho com
isenção", salienta.

Para ele, esse procedi
mento não vai retardar ainda
mais o processo de licen
ciamento já que as licenças
serão emitidas e auditadas
posteriormente. "Todo O

processo de licenciamento
segue como está, com os

projetos sendo encaminhados '

pelos empreendedores e

analisados pela Fatrna",
finaliza. (SECOM/SC)

INVESTIMENTOS

Bese divulga
balanço soclal
o Besc lançou durante

solenidade no Teatro'Álvaro '

de Carvalho, o seu Relatório
Econômico, Social e Am
biental2006. O banco inves
tiu nos últimos quatro anos

R$ 2,8 milhões em projetos
sociais e em atividades cul
turais que fazem parte do
patrimônio cultural de Santa
Catarina. O relatório traz

ainda as principais infor
mações econômico-finan
ceiras dos últimos quatro anos

do Conglomerado Besc. Com
os resul tados financeiros
atingidos durante o ano pas
sado, a instituição registrou
evolução de 96,4% em

relação a 2003. A publicação
trata também dos investi

mentosemrenovaçãotecno
lógica, infra-estrutura, segu
rança, crédito, finanças, ca
pacitação, ascensão profis
sional e negociações cole
tivas. (CNR/ADI)

Pelo Estado [
Lula coloca interesses do PAC acima dos partidos

, �
r--\presidente Lula deu mostra ontem em Florianópolis do quanto valoriza a coa
V--lizão partidária que conseguiu construir para administrar o Brasil. E do quanto
pretende trabalhar para que os partidos aliados - inclusive em estados como Santa
Catarina onde oPI ao lado do PP é oposição ao PMDB - coloquem, acima da pauta' 1
eleitoral, os interesses de viabilização do Plano de Aceleração do Crescimento. Não ni
que Lula deixe de lado as disputas locais, ao contrário, ele conseguiu ontem convocar
o governador LuizHenrique da Silveira para que assuma a seu lado a tarefa de fisca
lizar a execução das obras nosmunicípios. Especialmente na questão do saneamento, I�
setor para o qual o PAC destina R$ 40 bilhões do total de R$ 504 bilhões em quatro
anos. O presidente quer evitar que, sob eventuais apelos das eleiçõesmunicipais, os
recursos correspondentes a determinada grande obra de infra-estrutura básica se- lij
jam fatiados em quatro ou cinco pequenas ações espalhadas pelas cidades. Porqueé no PAC e nos seus programados efeitos positivos sobreos indicadores sociais que
residirá a força do presidente para interferir na sucessão em 2010. "Não quero que h
me julguem agora. Quando terminar o nosso mandato, as pessoas que começaram a T
dizer que o PAC não existe, vão ter que se curvar, como se curvaram no ano passado, li

quando pensavam que eu tinha acabado com a política brasileira e tiveram que saber lG

que o povo é mais inteligente", disse o presidente até ser interrompido por entusias-' rq
mados aplausos. E isso num Estado que lhe negou a vitória ano passado.

Lilla e LuizHenrique retardaram em pelo menos
cinco minutos a composição damesa na solenidade de
inauguração do Centro Operacional e Administrativo.
Deve ter sido o únicomomento em que falaram a sós.
Na seqüência, um ou outro cochicho.Mas com quem
o presidente trOCQU intensas falas, gestos e sorrisos
foi com oministro Hélio Costa. Depois, no discurso,
revelou um dos temas. Teria dito aoministro das
Comunicações que o presidente do Besc, Eurides
Mescolotto, ISé o único cidadão que não é banqueiro,
mas que se parece com banqueiro". "Tem uma

postura ...", repetiu o presidente para o auditório de
aproximadamente 250 dirigentes políticos.

Antes da solenidade de inauguração do centro, o
presidente Lula foi conhecer a máquina que separa
30mil cartas por hora em 240 direções postais

, diferentes. Foi tranqüilizado quanto àpreocupação
de que o equipamento acabasse provocando
a demissão de pessoas. Aliás, Lilla recebeu
cumprimentos e agradecimentos de funcionários
pela não-privatização dos Correios.

n

P
fi

,

Marca reforçada
Agora está garantido também pelo pre
siderite: O Banco do Brasil vai comprar
o Besc, mas o catarinense vai manter a

marca e as agências. "Queremos provar
que a existência de bancos estaduais
bem administrados é um benefício para
o Brasil", afirmou Lula. 'Ele lembrou que
já vai longe o tempo em que os bancos
estaduais eram usados para financiar
campanhas eleitorais ou para que alguns
maus funcionários depositassem paletós
nas cadeiras.

5

11

também teve time para todos os gostos. bA provocação de Lula para Luiz Henri
que que perguntou se o Figueirense era , J

melhor do que o [oinvillle, o ex-ministro, ,1

José Fritsch respondeu em tom elevado:
"O melhor é a Chapecoense!" A senado-

:J
ra Ideli Salvatti observou que é corínthia- ,rna, mas concordou com o colega petista. '

Lula, com a camiseta do 'Figueira namão
disse que, em Santa Catarina, torce para
todos os times. "Que vença o- melhor",
acrescentou, sem ensaiar qualquermetá- i l

fora com a política.

Lánafrente
liAs coisas estão engatilhadas, as coi
sas estão andando, eu diria, melhor do
que muita gente podia imaginar. A úni-
ca coisa que querQ nestes quatro anos é ,a
preparar este país, cuidar da gente mais
pobre deste-país, para ver se, com os in
dicadores sociais de 2010, a gente dá um
salto de qualidade do desenvolvimento' §
e também para que a sociedade esteja
mais' organizada para que possa resistir
a qualquer truculência que alguém possa; r

querer fazer." Estámàis do que em pauta
a sucessão de Lula.

Só depoimento
A Justiça Federal liberou ainda ontem à
tarde o presidente da Santur, MarcíIio
Avila. O juiz Zenildo Bodnar, da Vara Fe
deral Ambiental de Florianópolis, enten
deu que a prisão preventiva não eramais
necessária após o depoimento prestado
à Polícia Federal. Seguem detidos Juarez
Silveira, Renato [oceli de Souza, Rubens
Bazzo e André Dadam.

,-

Todos os times
Além da salada de partidos que com

puseram a recepção ao presidente Lula,

Associação dos Diários do Interior· ADIjSC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BALDISSAREW, COM COLABORAÇÃO DE CHICO ALVES. CARlA DARIANO E PATRICIA GOMES/FLORIANÓPOLIS.,

Associados: A Gazeta - Bíguaçu 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 Cidade � Jornal da Manhã -

JomalO Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil-OVale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarinense-VozRegional
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FôROM: GOVERNO E SOCIEDADE DISCUTEM PROPOSTA DA TV PÚBLICA

Encontro vai demarcar a

BRASíLIA

WWW2.PV.ORG.BRlDIRIGENTES

Ferreira acredita que fórum é apenas o começo do processo

o encerramento da etapa
inicial da elaboração da
televisão pública. "Estamos
apenas no começo de um

processo", ressalta, afirmando
que essa fase s.erviu apenas

para traçar a "engenharia ins
titucional" do novo canal.

''A televisão pública não

competirá com as emissoras
comerciais"

,

Secretário-executivo do
Ministério da Cultura garante
que a TV pública oferecerá
mais diversidade

Segundo ele, a impor
tância do fórum está no fato

de que esta é a primeira vez

em que o Brasil discute a TV

pública. ''Até agora, a gente
tinha a impressão de que as

emissoras públicas eram um

mero apêndice dos canais

comerciais", defendeu, apos
tando que a nova televisão
será um "instrumento vital"

para a democracia brasileira,
ao proporcionar maior acesso
de população à cultura e à

educação.
"Num país em que

somente 10% das pessoas vão

ao cinema e a tiragem média

dos livros não passa de cinco
mil'exemplares, a televisão,
sem dúvida, tem papel
imprescindível na formação
cultural do cidadão", co

menta. (Agência Brasil) .

,

l A Polícia Federal defla

gtou ontem a Operação Cam-
;

p,0 Verde, no Paraná, Goiás,
�ato Grosso e Mato Grosso

cip �uLO objetivo é investi-
r: I;.

'

gllr pessoas envolvidas com a
. t·

l�poTtação, transporte e

d!stribuição ilegal de agro
tI:- .

pX1COS. Foram cumpridos 26
�andados de prisão (pre
yentiva. e temporária) e 55

�a�dados de busca e apre

epsao no Paraná e 21 man

<:lados de prisão e 52 man

clp.dos de busca e apreensão
,

�WGoiás.

Participam da operação
627 policiaisfederais - 326 no

Paraná e 301 emGoiás. As in-

vestigações tiveram início em

novembro de 2005 em Goi
ânia e em março de 2006 em

Foz do Iguaçu. Segundo a PF,
os criminosos compravam os

produtos na China e traziam

para o Brasil pela tríplice
fronteira. De lá, seguiam para

Goiás, de onde eram dis
tribuídos para Minas Gerais,
Bahia, Mato Grosso. do Sul e

Mato Grosso.

O agrotóxico era das mais

variadas marcas - muitos

deles com venda proibida.

REAÇÃO

Governo recorre
contra liminar

O governo recorreu da
decisão da Justiça que li
berou o horário da progra

mação das TVs. O recurso foi

entregue ao ministro João
Otávio de Noronha, que
concedeu a liminar às TVs.

Desde então, mesmo a pro

gramação classificada como

imprópriá a crianças e ado
lescentes fica autorizada a ir

ao ar- em horário livre. As
redes podem exibir todo tipo
de pro-gramação, a qualquer
hora. A vitória da Abert se

deu às vésperas do prazo
máximo para que as TVs

passem a cumprir as novas re- .

gras.

• PELO MUNDO
-

�
�

,

MARCHA DOS ILEGAIS
Milhares de imigrantes ilegais marcharam segunda-feira pelas
ruas de Londres pedindo tratamento mais justo pelo governo e

uma chance de se tornarem cidadãos 'normais'. Estima-se que
cerca de 500 mil imigrantes ilegais vivam na Grã-Bretanha.

TERREMOTO EM TÓQUIO
Um terremoto moderado sacudiu prédios em Tóquio ontem.

Bombeiros disseram que não há informações sobre danos nem

feridos. O Japão é um dos países do mundo mais propensos a

terremotos. Um tremor acontece pelo menos a cada cinco
minutos.

Reunião do G8,
discute medidas

para aumento

do emprego

A conferência
aconteceu até
ontem na Alemanha

I •
•

'__'!i.!._.

Os ministros de Trabalho e Assuntos Sociais do Grupo
dos Oito (G8, os sete países mais desenvolvidos e a

Rússia) pediram ontem a seus colegas dos estados \ 71'
emergentes que avancem na implantação de padrões Vi
sociais e rumo a uma verdadeira proteção do trabalho.

'

Os esforços realizados nas últimas décadas não

..foram suficientes para conseguir progressos reais nessa

direção, constataram os ministros, na declaração final •

de sua conferência de três dias realizada em Dresden, .

leste da Alemanha.
A conferência de Dresden reuniu ministros do Trabalho

do G8, mais representantes dos cinco principais países
.

emergentes - Brasil, China, índia, México e África do

Sul. Os temas na agenda eram aspectos sociais da

. globalização, estratéqias para aumentar o emprego, a

melhora do sistema de seguridade social nos países
emergentes e em vias de desenvolvimento, além da

responsabilidade social das empresas.
A reunião serviu também para preparar a cúpula de

chefes de Estado e Governo do G8, que acontecerá em

junho no balneário báltico de Heiligendamm. ,;t� r;

���'.
'

DEBATE SOBRE IRAQUE
O debate entre a Casa Branca e o Congresso de maioria

democrata sobre o lraque.é aproveitado ao máximo na campanha
.

presidencial de 2008, nos EUA, com os pré-candidatos
presidenciais de cada partido tentando marcar suas diferenças
para os eleitores.

Protestos na França após eleições
I

zrrq
WWW.RTP.PD1IJ

Pelo menos 100 pessoas foram detidas na noite de segunda-feira, 7, em várias cidades da

França, acusadas de terem promovido incidentes violentos em protestos contra o presidente eleito 1CJ

no domingo, Nicolas Sarkozy. Enquanto a violência se alastra pelo país desde o domingo, Sarkozy'ctI
descansa em um iate no Mar Mediterrâneo. rrr:5

Os jovens foram detidos pela polícia por terem danificado bens urbanos e bloqueado o tráfego i)
perto da Praça da Bastilha. Reunidos pela segunda noite consecutiva para protestar, 500 jovens --,ld
mostraram sua rejeição ao novo chefe do Estado. ,-' i:>

No domingo, quando foi anunciado o resultado das eleições presidenciais, houve distúrbios. em,:' i
diferentes cidades da França. O saldo foi de 730 veículos queimados, segundo a Polícia.

''11

O líder do Partido Socialista, François Hollande, pediu ontem aos manifestantes que abandonem-
1

sua atitude violenta e que mostrem a sua rejeição a Sarkozy votando na oposição, nas eleições, :1 3
legislativas de 10 e 17 de junho.

- 11

"O Pet Center Shop, em respeito à seus clientes, visando sempre o melhoramento adr

contínuo de sua equipe e na busca incessante pela excelência no atendimento de' rob

sua clientela, comunica a contratação de nova profissional em Medicina veterínana, �_ r

para gerir as atividades clínicas inerentes e agradece a compreensão do publico' em��
geral, pelo período em que o atendimento clínico eventualmente tenha sido . '? b

prejudicado."
. ··h

Jaraguá do Sul, maio de 2007.

�l ")

.

J.I"

i
,

'�ngenharia institucional
�

J
.

f:" •

�bocumentó definirá a

in�ependência da futura

e�issora em relação
\ .-

aas governos
!

.

/�

; Começou ontem em Bra-

sí\la o 1 º FórumNacional das

TYs Públicas. O encontro

re�niu membros do governo,
sckiedade civil e emissoras

p�blica�, educativas � cornu
nkárias em torno do debate

sJbre o modelo de televisão
r

pÊblica ..N a oportunidade,
fcitam apresentadas as pro

p�stas para o futuro do setor.

o. fórum foi organizado pelo
Ministério da Cultura, Ra

diobrâ�;' TVE - Rede Brasil,
{ '.'. "�'O ,

GilBhíete da Presidência,
S�c�.�t�tia de Comunicação
steiar� entidades do setor.
f· .�.' \. .

� �t� sexta-feira, o fórum

ptoffi.6.ve. uma série de ple-
t ."'.,',\,;,.:,....

nârias, das quais sairá um

I
e. - -

-

.

dbcumento com recornen-

4ções para a construção do

sftema público de cornu

meação. Entre as propostas

qhe resultaram dos últimos
I

'

rr}eses de discussão, reunidas

ew dois cadernos de debates, '

e$tão a independência da -E-nt-ra-ra-'-na-pa-u-ta-do-de-b-at-e-.
f�tura emissora em relação conteúdo, linguagem e grade
a�s governos federal e esta- de programação
d�ai; e da participação da so
ctedade na gestão do con

t&údo.
;1 Pàra o secretário-execu-
...

tfo doMinistério daCultura,

Jwca Ferreira, o eventomarca

�ampo Verde' prende
�

,
,

1'7 no Paranáe Goiás
!
�
If

'

iRASILIA
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<'

NivelA ••

•

Central de Atendimento - Rua 13 de maio,
esquina com Jacob Gesser (Champagnat) - Amizade,
Hexagonal - Rua Fritz Bartel, 77 - sala 01 - Baependi
Agende uma Visita à Construção

engenharia&construções
Construindo qualidade de vida

www.hexagonalengenharia.com.br
Fone/fax: 47 3275-1447
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-ro

Eles
estouraram com

a música "Camila",
em 1987, e

consolidaram a carreira

com "Astronauta de

Mármore", em 1989. Vinte

anos depois, a banda de

pop-rock "Nenhum de
Nós" continua nas paradas
de sucesso e conquistando
fãs de diferentes gerações.
Além disso, o grupo
continua com a mesma

formação: Thedy Corrêa
no vocal, Sady Homrich
na-bateria, Carlos Stein �

Veco Marques na guitarra
e João Vicenti no teclado.
Atualmente, o grupo

,
gaúcho dedica-se à

gravação do 12º álbum,
que deve chegar às lojas
em meados de julho. O
trabalho traz como carro

chefe a música inédita
"Santa Felicidade".
Na visão de Thedy,
fidelidade e união são os

motivos da solidez do

quinteto. Para ele, os
integrantes se sentem .

realizados por causa da
democracia no momento

da composição. "Todos
têm liberdade de trazer as

influências musicais que

gostaria de trabalhar",
comentou, acrescentando

que o Nenhum conquistá o

público porque a baIid�
tem "convicção e respeito

. ". .. "

a.os prmClplOS mustcaís .

Para o guitarrista Cariós, o
grupo ainda sente o.,"
impacto de ''À.stronàtit:a de

Mármore", urna das
;

músicas 'mais tocadas'no
Brasil na época do -,

'

lançamento. Exemplo disso
é o sucesso do "Acústieo ao

vivo 2""de 2003, que virou
DVD. "Entre os hits de, '�

maior sucesso deste.
trabalho estão "Vou d�ixar

,
.

que vocêsevá", '�Nác� vai

lembrar de mim", "Pai e
Amor", "Amanhãou

'

"
;

depois" e "Eu não entendo",
o últirho álbum da 'banda
é "Pequeno Universo",

\
...

lançado em 2005.
,

!:
O nome "Nenhum de
Nós" surgiu par acaso,
quando os integrantes se

viram 'obrigados a ,

"batizar" a banda e

começaram a pensaraé "'.
que tinham em cô��tiYé'\�
Sobre os desafios

,.��;,-" (','
.'

enfrentados nessas d4aS :

décadas de carreíra, o ,

grupo acredita qy� (> maior
deles seja vencér c -

preconceito contra p
artista. "Um dia ;:Ig�én1
me' perguntou o. que eu

fazia da vida; e eu falei que
era músico. Aí elépedíu
para eu falar qual era o

meu' trabalho", lembra
Thedv, em meio às risadas.
, '

� "

ADMINISTRAÇAo 2005 � 2008 .. �'"'" �

GUARAMIRIM::"

",
,

'

,"
't-
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H nha 3
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H al - 1\ Origem do Mal
(1 ,19r,21h20-
S q/Ter/Qui)
(> :- lb/Dom/Qua)
C

.

iap: '1g 3
A �I lutaS Ninjas: Uma nova
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3
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Of ?,)-
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,
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'�:'íra
',"," "'UÁ DO SUL
j 'lia Apóstolo Pedro

( nção ao Uso de Drogas
r=lo, às 19h30

'2;, '1", flt.énte
.:. 'till: 'DO SUL
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}Cor-de-Rosa - Rede
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'. "'najo,- '14h30

Extra' O CORREIO DO POV
extra@ocorreiodopovo.com.br (

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS, .! ,
� • ANIVERSÁRIOS

Nereu quer manter Posto do Bese 09/05

Segundo matéria do Correio do Povo, edição semanal de 2 a 8 de maio de
1987, continuava repercutindo a audiência do governador Pedro Ivo
Campos, concedida a 55 R�quenos e rnícroempresárlos catarinenses,
naquele 9 de' abril, quandc assuntos de relevância toram fratados. A
Associação Comercial e Im;J�stria1 da Micro ePequena Empresa do Vale do
ItaA9S4 (�fV1EVI); que havia parti,cipado da audiência, pediu' ao Governadm;
através do então I,íder do PMDB,na Assembléia deputado !rai Zílio, para que

. fosse preservado o postá bancário do Besc emNereu Ramos, já que o

çovemo.corno.medda de contenção de, despesas .estava fechando vários
postos conslderados deftcltáríos,

,

A matéria alertava que cabia a cornurüdade de Nereu Ramos garantir a
continuidade co posto de serviço do Besc, realizando lá as suas operações
de crédito, abrindo contas e pagando as suas obrigações para preservar a
conquista legítima.

.

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

Descansando depois de um dia de diversão, a àdela Babl e o gatinho
Tom foram clicados pela dona e leitora Fernanda Schaffer.

.

.• UTILIDADE PÜBLICA
�Curso
"COITlO adrninistrar compras
e controlador estoques" é o

treinamento que acontece
de 14 a 17 de maio, no
Centro Empresarial.
tntorrnações pelo fone
3275-7024.

'�Treinamento
O treinamento "Sucessão .

e profissionalizaç�'o em .

empresas familiàre,s" será
• 'promovido de 2,á a 31 de.'
maio, no Centro

�

Empresarial. Informações'
pelei fone 3275-7024.

�Encontro
No dia 11 de maio, o

Centro de Cultura Alemã

,prolJ1o\fe 01'10 Encontro
'FestIVo, a parnr das 20
: horas.' o evento acontece
na Recreativa 'das Duas
Rodas, ...

• PREVISÃO DO T'EMPO' ::.

Tempo estável no Estado

A massa de ar seco e quente segue em
.

Santa Catarina, mantendo o predomínio de
sol e pouca chance de chuva no estado. '

Umidade relativa do ar baixa, em torno de'
30% à tarde no Oeste e o Meio-Oeste.

.

Temperatura elevada para época do ano.

� Jaraguá do Sul e Região
,M

HOJE � QUINTA �MíN: go C MIN: 10° C
MÁX: 17° ç MAx: 160 e
Nublado Nublado

.. Fases da lua

, usl
:sT
foi

i

:V

SEXTA "�
MIN:.WC .�
MAx: 20° c __

Sol com pancadas de
chuva

SABADO
MíN: we
MÁX: 24° e

jM
J�

, sb
.:19

si!
.6�

Sol com pancadas de
chuva

-

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE

02/03 � 10/03 • '16103
. .� 23/03

• Legendas

i;1 CJ q::) d Cd ."
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso Trovoada'

,

nublado
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profeta
L as diz a Marcos que ele recuperou o
ac f'
dom, porque reencontrou a sua e.

Cl6viS e Sônia trocam de carro durante

a tuga. Marcos
avisa Carol� q�e CI�vis

vai pegar um avião e dá as indicaçôes

do local. Lia chora ao �er Ruth p�e�a
em sua cela. Carola acena a policia.

Lucas indica o local para Marcos.

Marcos intercepta a fug� de ClóvIs e
.

avisa ao piloto que ClóvIs é u� foragido

Tony, pens�ndo em. seu rel�clonam.ento
com Baby, não aceita convite para Ir a

uma festa. Marcos
afasta Clóvis de

õnia.Marcos conta para Sônia que

recuperou seu dom � não. vai mais
decepcioná-Ia. Moreira da ordem de

prisãO aClóvis. Waldomiro n�ga estar
envolvido no atentado a Carnllo.
'1.'

'

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Elizabeth insiste que foi reconhecida

por Último como sua filha e Morgana

sugere que ela processe a empresa.

Vanessa faz promessas a Cãndido que

confirma que Gui empurrou-a. Arthur

se preocupa com o estado de Vanessa.

Gui jura que não fez nada. Elizabeth vai

embora da fábrica humilhada. A médica

diz que está tudo bem com o bebê.

Lance tinge se aliar a Tônia e salva

Maria. Leila é despejada do hotel.

Elizabeth descobre que perdeu seu

apartamento. Arthur manda Vanessa

embora. Gui pede que ela fique.
Morgana avisa Maria Clara que vai

cuidar da fábrica sozinha. Os

seguranças de Maria pegam Lance.

Paraíso Tropical
Lucas prepara o drinque predileto de

�na Luisa. Fabiana desabafa com Paula

�na Luisa fica furiosa quando Lucas

dornenta que sabia do caso de Antenor

é Fabiana. Lucas diz que não quarta
rpagoá-Ia e declara seu imenso amor.

(!)s dois se beijam e se amam. Fabricio

é Zélia convidam Mateus e Ivan para
fazer figuração em uma foto publicitária
[Ina Luisa pede um tempo a Lucas para
organizar a sua vida e sua cabeça.
�arion diz a Taís que tudo indica que
Daniel será o futuro presidente da

�mpresa.Cássio contrata Marion e Taís

para divulgarem o restaurante. Bebel

�rranja emprego e Tatiana diz que ela

pode morar em sua casa. Camila pede
para Mateus se esconder quando a

rampainha toca. Fred chega.

� RECORD - 19h15

Iwz do Sol
�aie vem na direção da lanchá,
�igida por Agenor. Iate e lancha em

àTta velocidade. As pessoas do iate
gritam,-assustadas. Vicente empurra
Agenor e pega a direção da lancha, à
força, na tentativa de desviar do iate e

evitar um acidente. Agenor grita, cai de
lado, bate com a cabeça e desmaia.
Tensão. Vicente consegue desviar do
iate, mas bate num barco de
pescadores que estava por ali. Drica,
aflita, diante do segurança, com a bolsa
dela aberta. Xico e Milena entram na

sala, encontram Stella diante do
computador. Stella disfarça. o incômodo
ao ver os dois se aproximarem.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Mario diz 11 Lúcia que Isis tem um

�?1ante, Genaro Alghieri, que na

ve,rdade é Boris, um terrorista dado
como morto há mais de 30 anos.

Margarida diz a patrícia que ela está
com cara de apaixonada. Carmem
desconfia cada vez mais que há algo de

�rrado com Carlinhos. Joana revela à
tia que Carlinhos está trabalhando para
Jacson. Carmem chora desesperada.
Na delegacia, todos riem das
manchetes que ridicularizam o

d�legado. Nogueira chega e eles
disfarçam. Sai o alvará de soltura de
Inhame. Ao depor, Marcelo afirma que
nada sabe sobre o levante do Torto,
para a satisfação de Nogueira e

Irritação do promotor Leonardo.

',' .','.,

Extra;
extra@ocOrreiodopovo.coni.br ..
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��FINAL
A ABC já divulgou quando
vai ao ar o último

episódio de "Lost": .

agosto de 2010. Os

produtores da série,
Damon Lindelof e Carlton

Cuse não falaram muito

sobre o que vai aéontecer
na ilha, mas é certo que,
até o fim da terceira

temporada - que vai ao ar.

o ainda neste mês nos

Estados Unidos - vai rolar

um banho de sangue,
com a morte de vários

personagens importantes.

��CONFIRMADO
Cauã Reymond afirmou,
por meio de comunicado

divulgado por sua :',:
assessoria, que está

.

saindo com Grazielli

Massafera. De acordo com

o comunicado, Grazi e.
o

Cauã se conheceram há

pouco tempo devido às

especulações satire um'

relacionamento entre os·
.

dois. Ainda segundo a nota,

•

o

o novo casal não .gostaria.
de comentar mais sobre o

assunto porque eles
preferem "reSguadar" esse'
momento.

.

.

• SUDOK·U .

':,' • DIVIRTA-SE

��SOLTEIRA?
"Estou solteira e não tenho

pressa para arrumar
,

namorado". Essa é a mais

recente afirmação de Adriane

Galisteu, 34, assim que se

separou do empresário Gabriel

Betti. No entanto, a

apresentadora parece ter

encontrado um novo amor. O
escolhido seria o deputado
federal Fábio Faria, 30, do Rio

I

Grande do Norte. O boato

começou no domingo, 6,
quando os dois foram vistos

juntos almoçando em um

restaurante, em São Paulo.

"

e,
.
'.

,

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

Viva o Presídentet
Presidente da República vai visitar um hospício e é recebido por uma

comissão de pacientes.
- Viva o Presidente! Viva o Presidente! - gritavam eles, entusiasmados.
Ao ver um dos doidos da comissão calado, um dos assessores do

Presidente, aborda-o e pergunta:
- E você, porque é que não está gritando: "Viva o Presidente"?
- Porque eu não sou louco, sou médico!

......

Rindo no Velório
No meio da tristeza de um velório, a mulher olha para uma amiga e

começa a rir.
.

.

- O que é isso? - pergunta a amiga, aflita.
- Estou rindo daquela coroa de flores em formá de coração em cima do

caixão.
- Mas essa é uma homenagem dos amigos para o falecido. Ele era o

melhor cardiologOistá da cidade!
- Pois então.'.. É disso mesmo que eu estou rindo! Quero só ver como é

que vai ser quando o meu marido morrer. Ele é o melhor ginecologista da
cidade!

\f'
_ .,

SOBREOJOGO \
É um jogo de lógica muito simples e,vieiante.j) @bletivo é preencher um
quadrado 9x9 cornnúmeros de 1 a 9, semrepetr números em-cada

linha e cada coluna. Também não se pode rep_etir números em. cada
.r

.
quadrado de 3x3.

, ,

.

Câncer 21/6 a 21/7
Ora, ninguém está desvalorizando seus esforços.
Claro que é legal ajudar o seu querido a .

organizar sua vida, mas não se você

simplesmente criticá-lo. Você também não

gosta quando ficam dando palpite na sua

concha ... Vá de ladinho, sem atropelos, ao
estilo caranguejo; Lembra daquele papo de não

dar o peixe, mas sim ensinar a pescar?

Libra 23/9 a 22/1'0
A medida da sorte, da bênção (ou do que preferir
chamar) vai até onde o exagero, aquele velho

conhecido, não sela despertada do leve sono em

que se encontra. É tênue a linha entre as

dualidades que acompanham cada ser desde a

primeirá respiração. Amor/ódio, up/down ... Quer

mais? Bom
-,
senso li sensíbhídade aí nos seus

pratos, balancínha.
..

Capricórnio 22/12, a 21/1
Que bom que algumas pessoas não dão bola

para suas resistências, seus nãos, seus
monossílabos e grunhidos ... Que bom que furam

o cerco, que continuam ligando pra vocêmesmo

quando você não atende o telefone e não

responde e-maus. Há persistência igual a sua,

amigo caprlca, Cada um na suá área, ajudando a

manter o mando em movimento.

• HORÓSCOPO

Touro 21/4 a 20/5
Para continuar calmamente refestelado na grama

verdejante, o Touro não pode ser provocado. Dá
um boi pra não entrar numa briga, mas, uma vez
irritado, dá uma boiada para não sair dela. Se

agITarem panes vermelhos na sua frente, faça que
não é com você. Vale a pena abrir mão de seu

.

pastinha tenro e viçoso por coisas que sequer
.

vão matar a sua fome?

Leâo 22/7 a 22/8 .

Cuidado pra não ferir ninguém com suas

qarrínhas, Uma sensação de instabilidade,
trazida por um assoprão mais forte dos astros,
deixa as pessoas ansiosas e inseguras e, se

você pressionar, pode arranjar inimigos. E não é

disso que você precisa, é? Você, que tem
sangue de rei, mostre sua nobreza mantendo a

caima, guarde suas armas.
.

Áries 20/3 a 20/4
Que legal, carneirinho! Estamos no meio da
semana e você segue cheio de entusiasmo,
querendo iluminar seu caminho com as coisas.
querealmente valem a pena. Lute por seus

ideais, objetive-se, mas cuidado para não

atropelar ninguém, sobretudo a si mesmo, com

a sua habitual pressa de viver. Pequenas vitórias'
darão a base para uma grande conquista.

Escorpião 23/10 a21/11 .

Meditando sobre as intempéries da existência?

Quando você reconhece suas fragilidades, as
emoções ficam até mais palpáveis. Essa loucura

d'e 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 sentimento fluir, as águas
rolarem... �.

Aquário 21/1 a 18/2
Um de seus desafios na vida é tentar viver mais'

plenamente o momento presente ...Hein, por
o

que não hoje?! O dia está cinco estrelas pra
você! A Lua em seu signo abraça o generoso

Júpiter, fazendo seu aquário transbordar de

boas vibrações, criatividade, alegria e muito

mais. Ligue sua parabólica e navegue rumo ao

paraíso.

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

revolução? Calma, çeminiano, daqui a pouco
tudo fica mais sereno. Essa fase 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 à 22/9
Virginianos são muito controlados e reservados,
mas também têm seu lado selvagem. Desta
energia vem muito da sua capàcidade de

trabalho e de realização ... Quê? Ah, safadinho,
não era bem nisso que você estava pensando?
Bem, sua astróloga só estava tentando ser

discreta; mas já que tocou no àssunto ... Como?

Tá bem, vamos deixar assim.

Sagitário 22/11 a 21/12
Dono do seu destino, rédeas na mão, campo
dourado no horizonte, esperando seu vôo. Você

nasceu protegido por Júpiter, o Grande
Benéfico. Hã·? Sim, às vezes ocorrem

tem'Pastades, tropeços e atrapalhações,
alqurnas provocadas por seus impulsos. Mas
logo aparece o Sol e sua sorte volta a brilhar.

Antes de ensinar, o mestre aprende a lição.

Peixes 19/2 a 19/3
Ai, que coisa, como tem gente querendo fazer as
coisas na marra! Mas você não: peixinhos
sabem nadar. Graças a seus sanares senslveis,
captam o que os outros sentem e, não raro;

dizem o que os outros gostariam de conseguir
botar pra fora: .. O nome disso é intuição. Sem
ela, não se vai a lugar nenhum. Plunct, plact,
zum e boa viagem pra você!
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APENAS PARA
RECORDAR
Na tarde da iltíma quinta-feira
(03), um can ihão que trafegava
do Rio Ce (J para o centro

tombou no ir. ia da Rua Feliciano
Bartolini. Aí meveio a recordação
de que vai faz. .irn ano que, numa
chácara em r nte ao local onde
tombou o vel 110, um cidadão no

auge do seus) anos, casado com
uma linda morena (inclusive pai),
foi flagrad. e detido pelós
moradores da redondeza
pra icando C< 'liunção carnal corn
urna linda pc r'\nca, só que era da
espécie eqüi É mole? Hum,
pelo que e sei, conseguiram
abafar a cais e a esposa até hoje
não .sabe traição e da
preferência do moço. Sorte dele,
heim! Só rele 1 rando!

-

NAT
Após curtir nua das maiores
rnicaretas do \ � 'ado de São Paulo,
o Rio Pre Fest Folia, o
Engenheiro Luz Gustavo Farace,
c Mané, vc

'

a Jaragua para
comemorar � LI aniversário, que
acontece bem nesta quarta-feira.
Festeiro dos tons, Mané promete
festa daquela. no fim de semana.

CHORINYO NOVO
Nasceu hoje om 3,4 kg e 52
centímetros , garotão Murilo
Rafael Vieira <Ilha do casal amigo
FlávioMutilo ( Sabrina Vieira. Ele'
veio fazer L mpanhia para a

gatinha ErL nuele Vieira, a

primogênita la família.

MORAD S
O diretor je Habitação da
Prefeitura de [aragua, Jair Pedri,
comemora c itmo crescente de
casas e apartamentos feitos e

entregues na ia gestão. Desde que
assumiu a pasta em agosto de
2006, const= no planejamento
estratégico '1 execução de 832
unidades residenciais, numa

parceria con Caixa Econômica
Federal. Jai, que também é
corretor de óveis, sabe bem a

importância L 1 residência própria
no contexto s( -cial.

BRuse ETTAS
Para quem ad .ira uma Bruschettas
(eu partícula. nente acho demais
essa entrada), hoje à noite, pra
quem vai da .ima esticadinha até
Balneário C .nboriú, acontece o

l°. Festival I, Bruschettas, no

Primo Piatt na Atlântica. O
badalado V81 nir Beduschi é um

dos anfitriões b babado.

BARRA OS
,

"Nós somos feios, mas somos

gente". Pal, ras do vereador
RonaldoRai no, indignado com

a empresa ):-l at, organizadora do
cerimonial ' inauguração da
Arena [aragua, que barrou os

vereadores e I 10 colocou na lista
de convidao IS para subir no
palanque. Calma, Raulino. Logo
vai ter a rein" iguração do chafariz
da Ponte Abdon Batista, aí todos
serão convida J .is.

PERGUNTAR NÃO
OFEND·
Será que o povo foi na

inauguração la Arena pra ver

discursos de políticos?

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

o casal Jean e Samira Leutpreucht, ele Presidente da Fundação Municipal de Esporte, eram só alegria durante a

inauguração da Arena, no ultimo Sábado (05)

A Ravelli ainda está
comemorando a

reinauguração da sua lola,
agora com mais modernidade,
conforto e o melhor da moda
masculina para Jaraguá do Sul
e .região.O evento aconteceu
com' um coquetel para
lançamento da coleção
outono/ inverno zcoz.cemcu
com a presença dos
proprietários e diretores da
Dudalina S/A e de seus

- clientes.

Os diretores da Ravelli, Raúlino e Fernando Esbiteskoski, emoldurando os diretores da Dudalina

Combat leva um grupo de mais de 120 mulheres para prestigiar a 12' noite do'fi-ti-ti no Baepéndi, na última sexta (04)
III DICA DE QUARTA

I

I*Assistir Grêmio e São
I Paulo pela Libertadores.
I

I *Tomar cerveja e dar

lumas boas risadas com o

!"Paraná" do Smurf s
ILanches.
I,

Farmácia,�
arana

q

Disque-entrega .

3275·1689

II TE CONTEI!

,t"l'f,:,
"'( h.;.
; �.; ,

O CORREIO DO POVO

, ,

Nesta quarta-feira o meu queríde amigo' Amarildo"
Melo Silva recebe seus amigos a partir das 17 horas,
com o tradicional Happy Hour Bierbude. Seus
comensais têm direito a 50% de desconto nos petiscos
até as 20 horas.

",

Hoje o meu abraço cheio de energias positivas vai para l

minha amiga e gente do bem Tânia Dantas, que nests
quarta-feira comemora idade nova.Ouern também corta

.

o bolo hoje é Valério Pazzetc;
**

No próximo dia 15 de maio, às 1 9 horas, acontece na,
Associação Comercial e Industrial de
Guaramirim (ACIAG) o pré-lançamento do livr.õii�
"Memórias Italianas: História da' Fanillia Feder,
Bacalin", escrito pela historiadora-e profe��sQra 'Mari�'A
Ivoni Campigotto Spézia., �-., .(, ,;,' , �"�

",
: ,�;, "

.

' ,

'

,

** .

Pra agendar: dia 23 de maio tem a primeira Festa do
Champanhe, só para elas, no Kantan Sushi Lounge. O
lucro do evento será revertido em prol da ong Novo
Amanhã, Mais informações pelo fone 3371-0768
(Tânia) e 3370-2900 (Maria).
**

Alguns poderosos funcionários do governo
americano, ligados diretamente ao presidente Bush,
moralistas ao extremo, estão apavorados porque
vazou na imprensa que 13 garotas de programa
pretendem revelar os seus amantes de alcova. Os
nomes, segundo consta, estão todos no caderninho da
cafetina que comandava o esquema. O pau já pegou e
vai continuar pegando!

Amigo é como o Sol: nao precisa aparecer
todo dia pra provar que existe!

,�
.

Luiz Faraco, O Mané (Que aniversaria hoje) e seu amigo Marcel curtindo.'b
Rio Preto Fest Folia, em Sampa.

.
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