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Pilotos dos EUA
foram culpados
pelo acidente

As investigações da
Polícia Federal, concluídas
esta semana, apontam os

ilotos do Legacy, Joe
Lepore e Jan Paladino,
como os responsáveis pelo
acidente com o avião da

. Gol, em setembro, que
deixou 154 mortos.• 83
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Inscrição para o

,ProUni começa
este mês

O ProUni (Programa
Universidade para Todos)
abre inscrições na segunda
quinzena deste mês.

Alunos com renda per

capita familiar de até R$'1
mil e 50 podem se

candidatar as vagas
disponíveis em mais de mil

instituições de ensino

superior brasileiras ..
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A praça não é nossa
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Jaraguá do S'I
se prepara pa
o 3° Parajasc

Quatro entidades

filantrópicas estão

responsáveis pela forma
.

das equipes que '

representarão a cidade

competição - AMA, A
Ajadefi � Adavi. Os lac
de jogos e alojamentos .

.

passarão por melhorias,
para garantir a

, Área que compreende o museu histórico não foi registrada como propriedade do município quando deixou de ser distrito de Joinville em 1934.•5 acessibilidade, .8
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Céu nublado de dia e

noite.• 86
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EDITORIAL

Muito a comemorar
quer reafirmar o compromisso
de ser o porta-voz da comuni
dade na luta para assegurar as

conquistas dos direitos indivi
duais e coletivos e do bem
comum. Tem consciência de que
o maior patrimônio é a ere

díbílídade, razão da existência e

lastro de sobrevivência. Assim,
faz da seriedade, da seriedade, da
imparcialidade e da ética
essências do jornalismo,
assegurando sempre o direito à

retificação.
Não obstante, o Correio do

Povo reconhece a falibilidade e

faz a devida reflexão acerca do
papel. da imprensa e sua

contribuição na construção de
uma sociedade mais justa.
Todavià, investe cada vez mais

para que o jornal seja do
tamanho de J araguá do Sul e

região e esteja à altura da

exigência de sua população.

'2. O Correio do Povo
-.fcomemora hoje 88 anos de
oexistência. Foi fundado em 10
!lIdemaio de 1919. São quase nove
(, rpécadas dedicadas à informação,
:; seguindo as orientações revela
, "das pelo o primeiro editorial, sob
frP. responsabilidade de Arthur

flIt;Aüller. Ern todo esse período, o
"jornalmanteve os fundamentos

, higid�s 'a um órgão de co

wrhunicação como base de

IiYust�ntação social da demo
-�trada.
'fl Ao completar, 88 anos, o

-rCorreio do Povo renova a'

-zconfiança na liberdade de
5 imprensa, que desde 1919 nor

oieia suas ações e é a grande
mestra do seu aperfeiçoamento,

o� qual se considera devedor do
.,que tem de melhor.

OJ1 ,

l:
Mesmos nos períodos mais

o 1ombrios de nossa HistÓria,
?o .

.

. quando amão pesada da censura
01·

'

;C
os;.

Todo esse tempo, o jornal
manteve os fundamentos

exigidos a um órgão de

imprensa como base de
sustentação social da·
democracia"

se abateu sobre a imprensa
brasileira, o jornal fez da in

formação e da opinião um dever

sagrado para com a comunidade
do Vale do ltapocu. Ainda hoje
sofre pressão por insistir na

linha editorial pautada no

comprornisso para com a

informação .

Mais do que franquia para
servir ao público de Jaraguá do
Sul e região, o Correio do Povo

ENTRE ASPAS,
if!,

��.:,.', De cada real que o Estado arrecada, sobram apenas três centavos para
or, custeio e inve,sti�ento. Isto é angus�i�nte, o que nos obriga à austeridade
1£:1 . nas contas publicas para tentar equilíbrar o orçamento por meio da
ou ..'�n:' , "contenção., de despesas e abusca de formas pafê�. au fTl8pta[ ar '

.
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,:�¥\"y SecretárIO'de, Esta.do da faztlnda de Santa Gatar-ina, Sérgio:JA���ig��s�r�ê�,Gão f5iM�Úr�ntIã
� ,
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plenária da Acijs e Apeei-na segunda-feira, realizada na Arena Jaraguá.
�.
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·���t"Me disseram cueo Figueirense é melhor que o Joinville".
�t: Presidente Lula ao governador Luiz Henrique da Silveira em visita a Florianópolis, onde recebeu uma camisa

,.: do Figueirense e o projeto para o estádio do clube seja sede de jogos da Copa do Mundo de 2014.
-", .
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• PONTO DE VISTA
.Raphael Cavalcanti da
Silva
Arquiteto e Urbanista

_.

Arena Jaraguá e a

importância da beleza.
I

Entre todas as formas de
expressão humana, a estética
é aquela que, mais do qual
quer outra, é responsável pela
nossa felicidade. A arte corri.
seu equilíbrio entre formas e

cores, o cinema com suas

lindas fotografias, os palácios
e marcos, nossa decoração
aconchegante, a perfeição do

corpo de uma linda mulher ou

homem; afinal, "tudo que cria

beleza, tem na beleza sua

própria justificativa" (Oscar
Niemayer).

.

Na "sociedade pós-indus
trial" da qual vivemos hoje,
â preocupação com o design
e estética se faz impres
cindível. Podemos verificar
'isto nos recordes de cirurgias
plásticas, na velocidade e

desenho que cada novo

produto chega ao mercado e

has obras de paises em desen
vol�imento como China,
México e Índia.

Infelizmente este novo "eficiência e aparelhagem"
çonceito que traz o belo e até das mesmas.

mesmo o inusitado em pri- Sonho com uma Jaraguá
meiro lugar, ainda não en- renovada, com uma cidade
contrau espaço em nossa incorporando o capricho
cidade, em nosso país. natural de seu povo a um

É bom lembrarmos, claro; planejamento urbano de vias

que Jaraguá e região possuem mais bonitas e arborizadas,
sim alguns belos exemplos de com edifícios mais arrojados
beleza arquitetônica, são e com mais espaços voltados
poucos, mas existem. O mu- .ao lazer e relaxamento.
seu da WEG, o centro admi- Como diz o filósofo italiano
nistrativo e fábrica da Mal- Domenico Di Mais : "Em
wee, a SCAR, o centro cultu- tudo que existe no universo,
ral e agora a potencial Arena nada traz mais felicidade ao

Jaraguá, nosso maior marco ser humano do que a Beleza",
arquitetônico, Quem sabe fica aqui os parabéns a todos
com estes novos edifícios que políticos, empresários, arqui-
se impõe em forma e arqui- tetos, engenheiros e constru-

tetura, nossos governantes tares que criaram e trans for-
municipais e empresários ern. maram a Arena Jaraguá em

geral percebam a importância 'referencia não apenas em

do belo na sociedade atual, função e tecnologia, mas

começando a exibirem com principalmente como um

orgulho, sua "linda, arbo- grande exemplo da impor-
rizada e' espaçosa" fábrica, tância de um mundo mais

ponte ou escola, antes que a belo de um mundo mais feliz.
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No ninho tucano
Em Brasília nesta terça-feira,
o qovernador Aécio Neves
passou pela sede do PSDB e

deu uma pa1avrinha aos
tucanos, Pregou a

necessidade de o partido
tentar retomar a bandeira da
estabilidade econômica e

dos programas sociais para
se preparar para a disputa
municipal do ano que vem e

presidencial de 2010.
Quando chamado a entrar

para a sala de reunião, Aécio
errou a porta. "Viram como

anda minha intimidade com

o partido?". Depois da

rápida fala, Aécio saiu para
um encontro com o

presidente do PMDB, Michel
Temer, e com o líder da
bancada na Câmara,
Henrique Eduardo Alves .

Como se sabe, Aécio é, vez
por outra, assediado pelo
PMDB para trocar de
legenda. Neste momento, 'a
idéia partiu do presidente
Lula que recomendou aos

peemedebistas uma nova

conversa com o mineiro.

�cristlanaIObO.9IObDI09.CD,!l1.br

• DO LEITOR

l!iltjzANIN
S�rkozy: a direita
assumida
Nicolas Sarkozy, que acaba de
se eleger presidente da França,
não é apenas conservador,
como diz Antonio Bezerra Neto,
fiel comentarista deste blog.
De acordo com artigo do
nosso correspondente em
Paris, Gilles Lapouge, Sarkozy
é o primeiro direitista francês
assumido, desde o fim da 2a
Guerra. No mundo
contemporâneo, Nicolas
Sarkozy pertence à família de
Ronald Reagan, Margareth
Thatcher, Silvio Berlusconi e
José Maria Asnar. Fará,
segundo Lapouge, as reformas
que a direita projeta há 50 anos

sem ter coragem para realizar;
botar ordem nas escolas e nas

famílias, enxugamento de' ,

quadros de funcionários, '

" ,'\ .

menos taxação para os mais
ricos. Resumindo: "Tudo para
os que têm e pior para os

pobres e para a justiça secai
Sem falar nos 'sem domicílio
fixo' ou, pior ainda, nos
imigrantes" ,

�blbg.estadao.com.br!bIOg/zanin

A Política do Pão e Circo
Na política, como na vida

em geral, aprende-se muito
com antigas experiências. Às
vezes, grandes inovações na

política são, na verdade,
atualizações em' um novo

contexto de antigas idéias e

práticas.
Na Roma Antiga, os impe

radores inventaram uma prá
tica política singular para
conduzir o seu povo: a política
do pão e circo. De um lado,
tratava-se da distribuição
gratuita de trigo ao povo, De
outro, tratava-se da oferta de

espetáculos públicos para
animar e entreter o povo. É
desta época que datam as

grandes arenas de espetá
culo, como o Grande Circo e

o Coliseu, em Roma, que po
dia abrigar até 55 mil especta
dores. Um povo bem alimen-

tado e entretido não teria do
que se queixar,

Na política catarinense

contemporânea, essa prática
parece ter sido atualizada. O

pão não é mais o trigo. Tor
nou-se o Bolsa-Secretaria Re

gional. Num primeiro mo

mento, ela serviu para em

pregar políticos aliados der
rotados nos últimos pleitos
em inúmeras regiões de nosso

Estado. No segundo momen
.to, para -saciar a, fome de

apoios regionais e mesmo para
alimentar a conversão de po
líticos da oposição, famintos
por cargos.

Se o pão não é mais o trigo,
o circo continua o mesmo cir

co, até no nome, herdado dos

antigos romanos: as Arenas,
agora, multiuse. Mesmo o

espetáculo de' inauguração

,

la;Jhiii�tdpADIGLI@i
, ,�
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Uma mão lavaa,
outra,
o- encontro realizado ter'ç1.\0
em Brasília era para discut�
liberdade de imprensa, mas
por. que não aproveitar para
encampar todas as quebas
de quem se sente li
perseguida pelo tal IE
"cerceamento à liberdade di
expressão"? A classíncaça
indicativa tem sido aplicadÂ
há 7 anos sem esse b
escarcel todo de :��liberdad�
de expressão": a ira dos b
radiodifusores é respeitar Ií
fuso horário local, mais

,) I

nada. Era o mínimo para si
tentar respeitar na TV, que �
tanto ganha com esse nicHt,
o Estatuto da Crianca e do�
Adolescente. De mais a q

mais, não se pode co'nfundlr
liberQape de imprensa, com
Classificáção indieativa, até

·'porq�{faiClassifjcaç·ã'ói:�r.:[j
indicativa não engloba . d

qualquer programa de . ';1

caráter jornalístico, nem aillJi
nem nos países que aplicam
a classltlcação indicativa i
com muito mais rigor que Q
Brasil. b

b

'J

'.
Jj •

�bI09.�s,a?ao.com.brlt!log/padig1i?ne J

II Edimar Salomon -

Cidadão
;, \

dessa ou daquela Arenã é

oferecido ao povo pelo ,:go'
verno. Claro, não são maisim

gladiadores e os leões. Ag&3,
são os Leõesnardos da vida.
Entretido com os espetáculO)
das Arenas, o povo não 'IJDl
com que se preocupar. �

E, assim, a história pat;ce
se repetir. Mas, o que é impoll I
tante: nessa formade polít�ca,
o povo é mero espectador, p;ra
ele, não há espaço para par
cipação. O povo assiste, não

participa. A ele, cabe apena�
aplaudir. Cidadania si!?uifca
participação na polítiC3,
atuação na esfera púplip·
Cidadania também foi �la
invenção dos antigos: �3�
essa, infelizmente, não fdl a

forma política atualizad� e

valorizada entre nós ho�
últimos anos.

1

ós textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados pbr
e-mail redação@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel' Procópio Gomes de Oliveira 246, cep
89251 200, Caixa Postal 19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone r não ser�o
publicados).
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�
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!AFASTADO: EGON JAGNOW FOI EXONERADO DO CARGO NO ÚLTIMO DIA 30
,

iEx-presidente sai em defesa da

nntonotnta do conselho do Issem
."Servidor afirma que
�aonselheiros esperam

pedido de auditoria

feito há seis meses

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ 00 SUL

'r "É preciso fazer com que o

conselho e suas determina

;ões sejam respeitadas". O

apelo é do ex-presidente do

{!;onselho de Administração
do Issem (Instituto de Segu
ridade dos Servidores Muni

cipais), Egan Jagnow. Funcio
nário público lotado no setor
de Patrimônio Histórico há

• cerca de 20 anos, Jagnow foi

exonerado da presidência no
último dia 30. O cargo só po
de ser ocupado pot servidores

:

estáveis e é indicado pelo
prefeito, que tem autonomia

.:para fazer a substituição a

qualquermomento.
O Conselho de Admínís

tração compõe a estrutura do

Issem, responsável pela segu
ridade dos servidores do

i: município, junto com a Dire
í toria Executiva e o Conselho

Fiscal. Quaisquer ações
relacionadas ao instituto

devem passar obrigatoría-
• mente. pela aprovação do

conselho, formado por 12

conselheiros: seis eleitos pelos

Questionamos, mas não foi
nos dado resposta", declarou,
informando que há mais de
um ano o conselho solicitou
a vinculação da receita às

consultas médicas, por fim
implantado em abril.

Egan Jagnow disse que foi
informado de que seria exo-

. nerado no dia 27 de abril, sob
a alegação de que "não es

taria sendo ágil o suficiente".
"Émuito mais uma questão de
atuação do que não ser ágil.
Não se trata de afastar o Egan
ou outros servidores, mas é a

própria autoridade do
conselho que foi colocada em

xeque. O que se tentou fazer

foi diminuir a força do

conselho", argumentou.
A PREFEITURA

Apesar de caber ao pre

feito a nomeação e exonera

ção do presidente do conse

lho, Moacir Bertoldi disse on
tem que esta e outras deci

sôes relacionadas ao Issem são

de inteira responsabilidade
da diretoria do instituto. "O

que for melhor, eu assino. Só

quero ser informado sobre as

ações", resumiu o prefeito. Já
o diretor-presidente do Issem,
Juliano Nora, disse que "por
questões éticas" só vai se

.

pronunciar depois de reunião
com os conselheiros, que deve
acontecer ainda esta semana.

Jagnow: "Não é uma questão pessoal, mas que envolve os interesses"

servidores e seis indicados Moacir Bertoldi (PR). Neste

pelo prefeito, além do presi- período, destacou algumas
dente.

.

ações, como pedido de insta-

"A diretoria executa as lação de auditoria feito há

ações aprovadas pelo con- cerca de seis meses para veri

selho, que é o órgãomáximo ficar a compra de notas do

do Issem. Mas estas questões TesouroNacional feitas então

nunca forammuito bem ob- pelo presidente do Issem,
servadas desde a sua impIan- Walter Falcone. "Cobramos

tação. E é isto que nós deferi- isso por diversas vezes e até

demos, até porque a lei fede- hoje a auditoria não foi con

ral que trata dos regimes de tratada", revelou.
Previdência dos municípios O ex-presidente do con

diz que os dirigentes e mem- selho também citou outras

bros dos conselhos respondem situações supostamente irre-

.

diretamente por descurn- gulares, que não teriam sido

primento das obrigações pre- . apuradas pelo instituto. "O

vistas, inclusive por omissão", Issem custeia 50% dos me

declarou. dicamentos e percebemos que
Jagnow disse que assumiu houve desvirtuamento da uti

a presidêrícia em outubro de lização deste benefício por

2005, a convite do prefeito parte de alguns segurados ..

Abandono
Além das atividades espor

z tivas, a FME (Fundação Mu
-, nicipal de Esportes) está
c' investindo também no meio
,J, ambiente. Pelo menos 'é o que
. ', sugere o mato alto que toma
r conta da entrada da autar-
1,1 quia. Quem chega à fundação
pensa que semudou tamanho

5: é o abandono.
. I A falta de cuidado contrasta
r •

com os discursos d�s diretores
r: .

em favor da qualidade e da

,
busca pormelhores índices.

'.II-j
.

.�:lNepotismo
'. o secretário de Obras de

,': Massaranbuba, Roberto Leu, é
2' filho do prefeito, Dávio Leu.
( Segundo a denúncia feita por
urn cidadão ao Ministé'rio

- � Público, o maquinário da
Prefeitura foi utilizada em

terrenos de propriedade de'
Robeito. "

O prefeito corre o risco de ser
cassado e ter os direitos
políticos suspensos.

Denúncia
o Ministério Público de-

.

nunciou o prefeito de Massa

randuba, Dávio Leu (DEM),
e o secretário de Obras,
Roberto Leu, por utilização
de maquinário público em

favor de particulares.
O processo foi encami

nhado ao Tribunal de Justiça
que, por unanimidade, rece
beu a denúncia e decidiu

delegar ao juiz de Guaramirim
a realização do "interrogatório
e demais atos instrutórios".

Participação
Deputado Jailson Lima (PT)

participa hoje da sessão da
Câmara de Vereadores de

Jaraguá do SuL Fará um

balanço dos primeiros meses

do mandato, e aproveita para
conversar com parlamentares
e lideranças políticas da
cidade.

Jailson, ex-prefeito de Rio do
Sul, é více -presidente da
Comissão de Saúde da Alesc.

QUINTA-FEIRA, 10 de maio de 2007 13
, ,

Região temaudíêncla
sobre orçamento dia 18

Comissão de Finanças, des
tacou que neste ano Se busoa
rá o melhor aproveitamento
das audiências. "Queremos
que as audiên�ias públicas
tenhamefetiva participaçâd e

que as reivindicações aprova
das não fiquem 'apenas num

.

orçamento fictício, corno &a
maioria das 'vezes acoriteceJ":
SegundoMello, os dêp(J.'ta�os
trabalharão em conjunto cOpl
a Secretaria da Fazenda, SJ!
cretarias regionais, lideran
ças, conselhos e represen
tações municipais para dis
cutir, de forma orgaríizadà e

consistente, o Orçamento
Regionalizado.

Fazem parte da Comissãú
Coordenadora do Orçamento
Regionalizado � PPA, além do

deputado [orgínho Mello,' :os
deputados Gelson Merísio

.
. .

(DEM), Décio GÓes (PT),
Odete de'[esus (PRB),Narcizo
Parizotto (PTB), [andirBelini

.

(PP), Silvio Dreveck: (PP) ,

Manoel Mata (PMDB), Re
nato Hinnig (PMDB), Sérgio
Grando (PPS); José Natal
Pereira (PSDB), e Sargento
Soares (PDT);

Calendário das audiênciás foi aprovado ontem pelos deputados

Na aguardo
Taxistas da Praça Ângelo

Piazera ainda aguardam a

mudança do abrigo, prome
tido pelo secretário de Urba

nismo, Afonso Piazera, há
quase um mês, depois de os

motoristas terem feito o

pedido. "Já estamos pensando
que émais uma promessa que
não será cumprida", ironizou
um deles.

,1,

MOSAICO

JOINVILLE'
.

As prioridades do Vale do

Itapocu para serem incluídas
.

no orçamento do Estado do
ano que vem serão discutidas
no dia 18 de junho, na audi
ência do Orçamento Regie
nalizado que acontece em

Joinville. Além de Joinville e

Jaraguá do Sul, a audiência
também inclui os municípios
da região de Mafra e Ca

noinhas.
Este ano, aAssembléia Le

gislativa realizará nove au

diências públicas pelo Estado

paradiscutir com a população
o PPA (Plano Plurianual),
vigência 2008/2011 e o Orça
mento Regionalizado 2008. O
calendário de audiências foi

aprovado ontem pela Comis
são de Tributação e Finanças.
As audiências serão realiza
das entre 12 e 21 de junho,
nosmunicípios de São Miguel
de Oeste, Chapecó, Joaçaba,
Lages, Rio do Sul, Joinville,
Blumenau, Criciúma e São

J
>

ose..

O deputado [orginho
Mello (PSDB), presidente da

Seminário
A Comissão de Economia e Ciência e Tecnologia da
Assembléia Legislativa promove no dia 18, no plenário da

Casa, o seminário sobre a aplicação dá Lei Geral-da
Microempresa no Estado.

. ::�
O evento, que contacom o apoio da Fampesc e dedeputados ..

petistas, terá a participação do presidente do Sebrae, Paulo
. '�"1 .

.

Okamoto, do deputado federal José Pimentel JrT/CE),
coordenador do grupo gestor da Lei Gerar durante a'

tramitação no Congresso, e de entidades-ligadas ao setor

produtivo.
.

"

Bônus
oMinistério do DesenvolvimentoAgrário publicou a nova:

portaria com os bônus de desconto do Programa de Garantia
de Preços para aAgricultura Familiar. Os bônus são válidos
desde hoje até o dia 9 do próximo mês. Todos agricultores
com financiamentos de custeio no Pronaf para as culturas
de arroz, milho, soja, feijão, mandioca e a atividade leiteira
têm direito ao benefício.

. " .

Energia renovável
o engenheiro Segen Farid Estefen, do laboratório de

tecnologia submarina da Universidade Federal do ruo de

Janeiro, disse que o maior potencial do Brasil em termos de

energias renováveis está no mar. Segundo ele, a viabilidade'
da energia gerada por marés, correntes e ondas é maior do
que a energia solar e eólica. Outra vantagem é o custode

produção.

ConfirmadQ
ex-prefeito

:£chroeder, Hnmar flerteI .

. (DEM), confírmou anego
,,(fiação entre P�DB, PIMDB,'c
e DEM corn vistas às

eJeições. do ano que��em: "

"O que existe é a vontade
da direção dos partidos em
formar a coligação. S� vai

concrejízar
tempo dírá", ou.

Proposta
Hertel- revelou que, se

formalizada a aliança;o atual
vice-prefeito Luiz Aparício
Ribas (PMDB) deve ser o

candidato a prefeito e DEM

ou PSDB apresentarão o

vice. "No momento opor

tuno, vamos encomendar

pesquisas para ver a via

bilidade eleitoral dos can

didatos", informou.
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Associação expõe na

Praça ,Arthur Müller

redacao@ocorreiodopovo.com.br

NÚMEROS: SANTA CATARINA TEVE 3,7 MIL VAGAS ABERTAS NO SEMESTRE PASSADO

O CORREIO DO POVO

Futuros acadêmicos carentes

podem se inscrever 'no Prouni
....Fameg, Fatej, Jangada
e Univali são algumas
das instituições que
aderiram ao programa

KELLY ERDMANN
REGIÃO

Os estudantes que so

nham em começar um curso

de graduação no próximo
semestre e não têm condições
financeiras de pagar as

mensalidades podem tentar

vaga no Prouni (Programa
Universidade para Todos]. As
inscrições serão abertas ainda
este . mês e valem para

instituições como Fameg,
Fatej, Jangada e Univali.

Além dessas quatro, os

interessados também têm
chance de escolher entre

outrasmil entidades privadas
distribuídas no Brasil inteiro.
Conforme regulamento, o

concorrente é liberado para
se candidatar a sete cursos

distintos, sendo que não há
obrigação nenhuma de serem
na mesma faculdade. No
Estado de Santa Catarina a

ofe�ta de vagas foi de 3,7 mii
no primeiro semestre de 2007.
Já no Rio Grande do Sul ficou
em 6.153 e no Paraná em

PIERO RAGAZZI/OCP

Alunos têm a opção de escolher entre mais de mil instituições de ensino de todo o País

15.802. No País todo este condição de bolsista integral. Prouni é a Unerj. Isto porque
número chegou a pouco mais Por último, a renda mensal per a entidade resolveu atender
de 108 mil, entre bolsas capita da família só pode ser esses estudantes com uma

parciais e integrais. de até um salário mínimo e bolsa própria, semelhante à
Para tentar uma delas é meio (R$ 525), nas bolsas federal, mas realizada a partir

preciso que o aluno tenha completas, e de' até R$ 1 mil. de seleção local. Da mesma

respondido as questões do e 50 nas parciais. As inscrições forma, a Furb, de Blumenau,
Enem (Exame Nacional do começam no próximo dia 23, e a Univille, de [oinville,
Ensino Médio) no ano pas- quarta-feira. O prazo para também não fazem parte do
sado. A nota deve ser efetuar os cadastros encerra programa. Já a Fatej e o

superior a 45 pontos. A às21hde9dejunho. Jangada,ambosdeJaraguá,a
segunda exigência é ter INSTITUiÇÕES - Em Fameg, de Guaramirim, � a

estudadoemescolapúblicaou Jaraguá do Sul,'a única Univali.de Itajaí.Integram a

na rede particular na <'faculdade que não aderiu ao lista de opções.

CORUPÁ região", explica.
É com este objetivo que os

artesãos também planejam
outras feiras ao longo do ano.
A seguinte ocorre no domino
go, 26, dessa vez na BR-280,
nas proximidades do trevo de
acesso ao Centro de Corupá ..

Depois, eles voltam à Praça
Arthur Müller nos dias 6, 7 e

8 de julho, final de semana
marcado pelas comemora.

ções de aniversário do muni
cípio.

Atualmente a Associação
conta com 35 integrantes. Os
interessados em fazer parte do
grupo podem entrar em con.

tato com a presidente por meio
do telefone 3375)206. A taxa
de adesão é de 15 e a mensa.

lidade custa R$ 5. (KE)

.

Para quem ainda não sabe
qual presente vai dar à mãe
no próximo domingo, 12,. a
Associação de Artesãos de

Corupá tem uma dica. Nesta

sexta-feira e sábado, das 8h30
às 17h, o grupo organiza mais
uma feira de trabalhos ma

nuais na Praça Arthur Müller,
Centro da cidade.

Conforme Maria de Fá
tima Compagnoni, respon
sável pela exposição, cerca de
15 barracas devem ser mon

tadas no local. A oferta de

produtos vai desde pinturas
em tela até artigos feitos a

partir da fibra da bananeira,
madeira e lã. "Queremos va
lorizar o artesanato da

Artesãos aproveitam datas especiais para ganhar dinheiro extra

Casas vão fazer parte
de roteiro turístico
POMERODE

.Os turistas que passam por
Pomerode terão, em breve,
mais informações a respeito
da: cidade. A Secretaria
Municipal de Turismo em

parceira com a Fundação
Cultural planejam identificar
cerca de 30 casas e prédios
reconhecidos como patrimô
nio histórico.

�A cada ano Pomerode
•

recebe 70 mil pessoas vindas
de-outras localidades apenas
para conhecer o zoológico.
Conforme a arquiteta Rose
ank Lunghard, da Secretaria
d�� Planejamento, a idéia é

aproveitar esta oportunidade
e valorizar a área onde as

edificações antigas estão e,

ainda, oferecer outros atrati
vos a quem passeia pela
cidade. Somente as constru

çõesque abrigam estabeleci

m\=ntos comerciais ficarão
abertas à visitação. J á as

�

DIVULGAÇÃO

Rest. Pomerode é um dos escolhidos

residências ficam com entra

da restrita; podendo ser

vistas só do lado de fora.
Ainda. não há da ta

definida para a implantação
das placas explicativas, mas'
os organizadores estimam que
até o mês de julho o projeto
esteja concretizado. O rotei
ro turístico deve iniciar no
'Portal Jorge Lacerda e seguir
até as imediações' do com

plexo Weege. (KE)

Gats leva 'O Patinho
Feio' aos gaúchos
JARAGUÁ DO SUL

Os integrantes do Gats

(Grupo Artístico Teatral
Scaravelho) viajaram na

quarta-feira rumo ao Rio
Grande do Sul e, em seguida,
vão ao Estado doMato Grosso.

I N a bagagem, eles levam
todos os apetrechos neces

sários para, mais uma vez,

encenar o premiado espe
táculo "O Patinho Feio".

Dessa vez, segundo o

diretor Leone Silva, a

apresentação é no Festival de
Teatro do Paleo Giratório
Brasil2007, projeto itinerante
encabeçado pelo Sesc

(Serviço Socialdo Comércio) .

Além dos jaraguaenses,
outras 24 trupes participam
do evento, todas selecionadas
para fazer parte do circuito
nacional desse ano. Parà o

Gats, ele foi iniciado no mês
\

passado, quando o grupo
levou a peça à capital

CESAR JUNKES/OCP

Elenco deve viajar 2007 quase todo

pernambucana, Recife.
Subindo ao paleo hoje e

no domingo, 13, o elenco do
"O Patinho Feio" soma,

assim, outras duas encena

ções à lista de quase 110 já
feitas desde o surgimento do

espetáculo. Nesta contagem
também podem ser incluídos
os mais de 15 mil espec
tadores que já viram a

montagem em diferentes
localidades do Brasil. (KE)

Coloque uma estrela pará guiar o seu futuro .

Para superar os desafios da vida, é preciso coragem e sabedorla ..
Você pode escolher crescer ao lado de um guia que possa
orientá-lo e indicar as melhores direções. Com mais de cem anos

de -expertêncla na arte de educar, o Marista oferece as

condições necessárias para que você tenha uma bagagem repleta
de valores para a vida, com a certeza de saber investigar e poder
percorrer os diferentes camínhos com segurança e firmeza.
Por isso, na, hora de escolher quem vai conduzi-lo Relo
mundo chamado conhecimento, escolha o Colégio Marista.

A estrela que 'leva você mais longe.

*:::::- C O L É G I O

.:lfife , �RIS�A� SA.O L.ULS

,

"\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-

CORREIODOPOVO

,..,

REGIAO' QUINTA-FEIRA, 10 de maio de 20071 5
regiao@ocorreiodopovo.com.br

refeitura quer propriedade de praça no Centro
LÊMICA: PARTE DO TERRENO DA ÂNGELO PIAZERA PERTENCE A JOINVILLE

Ita da escritura
S

imóvel foi
o, scoberta há cerca

'e três meses
,

�e�IANE ZANGHELINI
a"ARAGUÁ DO SUL
la

e
A Prefeitura vai oficiali

l�ar, na próxima terça-feira,
5 a propriedade de parte do

•
, A

óvel da Praça Angelo
iazera que pertence a Join-

o A •

S
llle. A cerimoma acontece

a Prefeitura de Joinville, às
o

·
O horas, com assinatura do

o refeito Marco Tebaldi.

a O procurador [urandyr
·
ertoldi disse que a escritura

foi regularizada há alguns

��ias. Segundo
ele, cerca de

uatromilmetros quadrados
ue compreendem o Museu

�mílio da Silva e o espaço em

frente, não foram registrados
orno propriedade de Jaraguá
o Sul na época da emanei-

pação - em 1934 -, quando o

município deixou de ser

distrito de Joinville.
Jurandyr disse que desco

nhece o motivo da falta da
escritura. ''A existência de
um centro administrativo no
local antes da emancipação
pode ter contribuído com o

problema", aposta. Na área

onde hoje está o museu

funcionava a Superinten
dência de Joinville. O terre

no foi doado por Constância

Piazera, em 31 de agosto de

1927, para a construção da
intendência (administração
do distrito).

Segundo o procurador, o
espaço onde fica a área de
lazer está regularizado porque
foi adquirida depois. Ele

garantiu que a Prefeitura não
enfrentou nenhum problema
jurídico até o momento por
não ser proprietária do ter

reno. "Temos a posse, mas se.

quiséssemos vender ou'

permutar o imóvel, não con
seguiríamos", afirmou, infor
mando que, de 1934 a setem

bro de 1941, a Prefeitura fun
cionava na Rua Arthur Mü

ller? em frente ao Colégio Ab
donBatista, sendo transferida
oficialmente para a Praça
Ângelo Piazera em outubro
de 1941.

O prefeitoMoacir Bertol
di disse que a descoberta de

que [oinville era proprietária
do espaço aconteceu há

cerca de três meses. Segundo
ele, a Fundação Cultural bus
cava documentos necessários

para a reforma do Centro

Histórico quando percebeu
que não existia a escritura da

área. "Procuramos regularizar
o imóvel como patrimônio
público do município assim

que soubemos da situação",
garantiu, informando que a

solenidade de doação acon

tece em Joinville por "forma-
lidade histórica". Prefeito Bertoldi mostra fotocópias do reçlstro da doação do terreno da Praça Ângelo Piazera, em 1927

��������������__

������������������������������������������ �

;HO

Correio do Povo completa 88 anos

O Correio do Povo com

leta hoje 88 anos de exis

ência, consagrando-se como
segundo mais antigo em

, irculação em Santa Cata-
ina. Fundado por Arthur
üller em 1919, o jornal teve

como primeiro administrador
enâncio da Silva Porto.
orto iniciou participação na
imprensa local aos 40 anos,

administrando o jornal desde
a fundação até 1922.

Sapateiro, escrivão e mais

tarde tabelião da 2ª Circuns

crição e oficial do Registro
Civil, foi ele quem imprimiu
o primeiro número do O
Correio do Povo.

No período de 1923 a 1936,
ArthurMüller assumiu o posto
de diretor efetivo. Ele, que
faleceu em 27 de abril de
1957, era respeitado por seu

conhecimento e inre lec-

tualidade. Müller exerceu
várias profissões, sendo

prefeito, deputado, comer
ciante, intendentemunicipal,
entre outras atividades. De

1937 a 1957, a direção foi
assumida por Honorato

Tomelin. O jaraguaense tam
bém exerceu o cargo de juiz
de direito e responsável pelo
expediente do Fórum. Iniciou
carreira política em 1949,
filiando-se ao PRP (Partido
da representação Popular) e

ficando como o segundo
suplente da legenda.

Nos 4� anos seguintes - de
1958 a 2004 - O Correio do
Povo ficou sob a direção.de
Eugênio Victor Schmõckel.

Ele morreu em 17 de maio de

2004, aos 82 anos, partici
pando ativamente das edições
do jornal com artigos. Foi

presidente daUDN em 1962,

autor de vários livros e

patrono doArquivoHistórico
de Jaraguá do Sul, criado na

época em que foi prefeito.
. Entre as diversas profissões
que teve ao longo da vida,
Schmôcke] afirmava que "o

jornalismo sempre foi sua

grande paixão".
'

MUDANÇAS - OCorreio do

Povo começou circulando

apenas uma vez por semana.

Quando completou 85 anos de
existência, o jornal passou a

publicar cinco edições por se
mana. Essa nova fase também

englobou o aumento da tira

gem, graças àmodernização do
parque gráfico. Isso possibilitou
maior qualidade e capacidade
de impressão. A redação tam
bém sofreumodificações para
suportar a demanda e se adap
tar às exigências dos meio de

comunicação impressa.

,,�Ib
_' .,):J

Diretor Francisco Alves fala sobre' projetos-
Com a morte de seu Eu

gênio,
.

a filha Yvonne Alice
Schmôckel assumiu a dire

ção do jornal. Ela, que tam

bém é responsável pela área

de Recursos Humanos,
acompanhou cada passo do
crescimento do jornal nos
últimos 38 anos, dona Yvo
nne lembra da luta para

.
. ,

,"'n"b
2009, ano em que O Correio ü:
completará 90 anos. "Sempre":l'J
que for necessário melhorar F)�
o jornal vamos fazê-lo, se�.r�_j
estipular datas", disseAlves,

'

comentando sobre a vontade'
'I

de institucionalizar a
I

história doO Correio do Povo
com a construção de um

memoriaL.' 7...
, '",

ARaUIVO/OCP .J::

transforrnar O Correio do
Povo em jornal diário. "Foi
urnalonga caminhada para

que .o jornal saísse cinco

vezes por semana (de terça a

sábado)", comentou.
O diretor administrativo

e editorial, Francisco Alves,
afirma que o jornal deve pas
sar por várias mudanças até

Eugênio Victor Schmückel foi diretor do jornal por 46 anos. Ele também é patrono do Arquivo Histórico da cidàde
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O CORREIO.COM

I O livro didático "Projeto Araribá - 7ª série" (2ª Edição),
Idistribuído pelo MEC (Ministério da Educação), vai publicar

Ilum texto sobre os projetos de educação ambiental do Instituto
Rã-Bugio para a Conservação da Biodiversidade. O texto é
de autoria deGermanoWoehl e, entre outras coisas, vai contar

la história do Instituto. O livro terá três imagens: da área

preservada (foto) de 40,6 hectares (onde será implantado o
Cima - Centro Interpretativo da Mata Atlântica), de um

detalhe da mesma área e a foto de Woehl. O livro vai atingir
milhares de estudantes de todo o Brasil. Além da divulgação
do Rã-Bugio, o livro vai proporcionara exposição .de seus

parceiros: a Petrobras e a Fundação Avina, além de divulgar a
cidade de Jaraguá do Sul.

iVaeinação
A Secretaria Municipal de Saúde informa que foram

prorrogadas às vacinações dós idosos.A imunização contra
gripe vai até amanhã, nos postos de saúde, das 7h30 às 17
horas. Jaraguá do Sul ultrapassou a meta estabe-lecida
Cerca de 6.876 foram vacinados, com um percen-tual de.;t � ,;o

it5,689111 do totªl. Para o Bra�il a meta era d� 70% dos 11
milhões de idosos do país. Vale lembrar que a vacina é de

)�açap�ra idosos acima de 60>anos.4 campanha, q�e existe
�esde 1999, aconteceu dos�dias 23 de abril a 4 de-maio.

.

I
I

l
r

ALMOÇO DIA·DAS MAES
NA A.A.B.B.

RESERVAS TEL. 3372-0528

ALMOÇO DIA DAS MÃES

o Restaurante Gredal (antiga Rec. Dalmar), estará
servindo um delicioso almoço com sobremesa para o

Dia das Mães.
L. Faça já sua reserva até o dia 11/05/07 pelo Fone:

3371-1991.

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Tesouro
O Museu Histórico de

Jaraguá do Sul Emílio da
Silva, Wolfgang Weege (Par
que Malwee) e Weg, promo
vem o projeto "Um olhar
aproximado: revisitando os

museus". A novidade está na
Caça ao Tesouro, onde o visi
tante retira o folder em um

dos museus, preenche o cu

pom e concorre a uma má

quina digital. O sorteio será
no dia 18 de maio, às 15 ho
ras, no Museu Emílio da Silva.

Campanha
Até o dia 9 de j unho os

clientes do grupo Breithaupt
podem doar agasalhos. No
ano passado, foram arreca

dados mais de 10 mil agasa-
. lhos em toda a rede. As peças
são destinada à igrejas e

instituições beneficentes das
cidades citadas. A intenção
é sensibilizar os consumidores
da rede.

lnvestlmentes em Pomerode
Dentro de 30 dias a Celesc vai apresentar a Acip

(Associação Comercial Industrial de Po�erode) a previsão
de investimentos nomunicípio para os anos de 2007 a 2009.
Na manhã da ultima terça-feira, a entidade e o órgão do
Governo do Estado estiveram reunidos discutindo a situação.
Os associados da Acip solicitaram que o Estado construa

.

uma Subestação de Energia na cidade. A preocupação é com
o impacto que a expansão das empresas pode causar na

distribuição de energia elétrica. No final do encontro, ficou
marcada uma nova reunião, sem data definida. O prazo vai
permitir que a Acip elabore um levantamento de
necessidades e a Celesc uma previsão de investimentos nos

próximos dois anos.

Consulta Pública
A Anvisa prorrogou a

Consulta Pública que pre
tende regulamentar o fun
cionamento das salas des-.
tinadas exclusivamente para
o uso de cigarros e produtos
derivados do tabaco. As
críticas e sugestões podem
ser enviadas até o dia 31 de
maio, pelo Fórum da Anvisa
ou para o e-mail contro
le. tabaco@anvisa.gov.br.

DIVULGAÇÃO

Semana do Museu
O Museu Histórico Emílio da Silva em comemoração a

Semana Nacional dos Museus, que acontece do dia 15 a 18 de
maio, prepara sessões de filmes brasileiros em homenagem ao

cinema. Alunos e professores poderão contar com longas
,

selecionados pelo Sesc de Jaraguá do Sul, mediante
agendamento nas escolas. Entre os filmes apresentados estão:
"Nar�adores de Javé", "Os Inconfidentes", "Uma história de
futebol", "Dona Cristina perdeu a memória", "Abril
despedaçado", "Os anos de JK", "Jango", "Senta a pua", "Terra '

estrangeira", 'O cavalinho azul" e "Vida de menina". O museu

funciona de terça a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e

das 13h30miri às 16h30min, aos sábados das 9h às 12h e

domingos das ISh às 18h.

• LOTERIAS

• DUPLA SENA

concurso: 554

02 - 08 - 16'- 28 - 40 - 45

18-21-27-45-46�48

• QUINA

concurso: 1747

O CORREIODO POV

Vias de falo
Na terça-feira, uma mulher
depredou o carro do ex-

i

marido. O casal está
separado a algum tempo e
o encontro culminou em

briga. A ocorrência foi na
Rua Carlos Schulz, no

bairro Czerniewicz, em

Jaraguá do Sul. Ambos
foram encaminhados para
a Delegacia.

Furto
Também da terça-feira, a

secretaria da Igreja do Rio
Mol�a foi arrombada. Os
assaltantes levaram CPU,
telefone sem fio e

impressora. A secretária
da Igreja fez o registro na

Delegacia. A ocorrência foi
na Rua Adolfo Antonio
Errmendoerter; Bairro Rio
Molha , em Jaraguá do
Sul.

Stammtisch
A segunda edição da Starn

mtisch Universitária vai

acontecer no sábado, dia 12
de maio. O evento inicia às 8
horas e termina às 19 horas.
O encontro de amigos é uma

realização da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do
Sul) e do DeE (Diretório
Central dos Estudantes).
Mais informações no en

dereço www.dceunerj.
com.br.

Nov� diretoria di COL
-

A posse da diretoria da CDL (Câmar� de Dirigente
Loji�tas) de JaragUá do Siiulac(:')ntece no dia de mJ3.io.
João Batista Vieira (foto) é quem fica a frente da CDL
até 2.p09, 'luem <leixa (} "largo resjdente�a ,entidade
é o empresário Waldemar reeder. Durante a

$oleqidade, vai a,con e.st1lfl
"

otlJ.ento
Econômico em Santa arma, ma visa varejo",
com o presidente da FCDL (Federa das Çâmar��de
Dirigentes Lojistas), Roque Pellizzar unior. O evento

inicia às 20 horas no Clube Atlético Baepep.di.
Informações pelo telefone 3275,7.070. '

ri

OBITUÁRIO
Faleceu ás 18:00h do dia
08/05, a senhora Elvira
Marquadt Horst com 'idade
de 96 anos. O velório foi
realizado na Capela
Mortuária Maria Leier e o

sepultamento no cemitério
Municipal do Centro.

Faleceu ás 21 :30h do dia
08/05; o senhor Valderi
Marques com idade de 33
anos. O velório foi realizado
em sua residência e o

sepultamento no cemitério
Municipal de Guaramirim.

Faleceu ás 23:00h do dia
08/05, a senhora Olanda
Gukert Kreis com idade de
65 anos. O velório foi
realizado na Igreja Trindade
e o sepuítarnento no

cemitério Bom Jesus em

Schroeder.

• INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,017 2,019 It

PARALELO 2,07 2,17 11

TURISMO 1,937 2,110 11

EURO

I COMPRA VENDA

2,7293 2,7309

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇAD
11 BOVESPA 49.471 1,05%_
11 DOW JONES (N. York) 13.362 040%
11 MERVAL (B. Aires) 2.155 1,11%
11 NIKKEI (Tokio) 17.748 0,52%

-

tjijlllJt4UN nd"�'ii6l'
0,6357% R$ 797,30 I,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--

. O CORREIOESPORTIVO QUINTA-FEIRA, 10 de �aio de 2007 I r <.

.
'.

:, '.�;�CORREIO DO POVO

JOGO DIFíCil: OS JARAGUAENSES VOLTAM A JOGAR NA PRÓXIMA SEGUNDA�FEIRA,TAf\A�:�1VI �M $E,ARA

esporte@jernalcorreicidopovo,com,br
-,

• LINHA
•

_

...... t,"

eco na semana que vem
�,

-

A Comissão Central Organizadora dos Parajasc e Jasc davtl ser ' .

anunCiado oficialmente na próxima semana. Novamente, O presidente:
Jean Leutprecht deve ficar à frente do comando das ações, como '!',

aconteceu na Olesc do ano passado, em Jaraguá do Sul. São dois, j{
eventosdistintos. Um com caráter inclusivo e social e outro maiS'.�·'
puramente esportivo, cada um com sua importância. Jaraguá d() .,� .

..
Sul saiu reverenciado com a· organização da Olese. aho, Ila�s�çto: 'i{:
Mas um Jasc é diferente.E não se pode esquecer de erlVQ!ver;r:��
população realmente dão força à competição.

.

Boa estréia
A equipe de vôlei masculino

infanto-juvenil da Marisol!
FME estreou bem no

, 'Estadual. Ontem, em
Blumenau, os jaraguaenses
bateram a Cimed/
Florianópolis por 3 sets a 1,

Hoje de manhã eles

emrentarn o Bonja/Joinville e

à tarde é a vez de jogar
contra Morro da Fumaça.
Amanhã é a vez de Balneário'
Camboriú.

Bom exemplo.
As atletas do basquete.
feminino deram um bom "�'o

exemplo durante a

inauguração da Arena

Jaraquá Foram elas que
recolheram todas as latinhas
usadas no evento. Gam a

venda do material,
conseguiram recursos para,
a equipe. Além de

'., '

-.
,., .....

,

.

contribuírem com o meio :7 ,,'\
ambiente, acharam um jêitó .: '., ','
de buscarem recursos. ,:�J.I

i --, ,''-.�G';'''''''''

Ixande (com a bola) 'foi o autor do primeiro gol na vitória por 3x1 que colocou a Malwee na bfigap'�:I�:�lt%����.:
. .-: .. ::'� ',;:-'" -....�::>

",

muaramae ...

',\.

":"'".' :.

Reforços
De olho na Série B, que
começa neste fim-de
semana, o Avaí anuncia os

reforços. Depois de Didi,
Elton, Macalé, Abimael 'e
Robson, foi a vez do volante

Felipe Alves. O jogador veio
do Paraná. O volante Robson
Paulo e o lateral João Rodri

go foram dispensados. Car
lão e Fábio Jr devem sair.

Eventos

Malweeve ce
l

· .assume o se
i i

I O� gols foram
I marcados por Xande,
I Augusto e Mareio,
com Vitor descontando

A FME está neqoclando para
trazer para a Arena Jaraguá.
o amistoso entre Brasil e,
Estados Unidos, no dia'24de
maia, como preparação para
os Jogos Pan-Americanos.
Também existe a intenção de
trazer o confronto entre
Brasil e Coréia do Sul, pela
Liga Mundial de vôlei, nos .' "

dias 8 e 9 junho.

do lugar na Liga
2'42, com Augusto, sozinho,
completando passe de Xande.
Buscando o gol a todo o

instante, os jaraguaenses
chegaram ao terceiro aos

5'46�'.. Márcio deu.um.toque
sutil, enganandó o goleiro
paranaense. Os visitantes
tentaram

.
empatar .

e ,��,��'!f!!'f'I!""�__=!"!'il

pressionarammuito no fim do

jogo, com Fininho entrando
como goleiro linha. "Fizemos" ��IUJ.Y��_"'���"'"'I

uma boa partida contra um

time muito bem treinado e

que deve tirar pontos de
várias equipes. Agora teremos
um descanso merecido até o

próximo jogo", disse o técnico
Fernando Ferretti, depois do
jogo, em entrevista à Rádio

Jaraguá.

confronto da Malwee será

justamente contra o time de

Tubarão, na segunda-feira, às
19h15 em Seara, com tran

smissâo da SparTV
. Sem Falcão, lesíonado.. a

Malwee abriu o placat aos

5'49", em uma falha do goleiro
Facó. Xande chutou e a bola

Dirigentes querem,
abertura no Maraca·

I ,,0
.. '0_'.

SEARA .'

"AMalwee continua à boa

I
fase na Liga 'Futsal 2007. bateu no defensor, antes de

Ontem, em Seara, o time entrar para o gol. Depois disso,

I járaguaense bateu o Umua- as duas equipes buscavam o

rama por 3x1 e assumiu a gol, mas a Malwee levava

• vice-liderança da comp�tição mais perigo. Os jaraguaenses
com 16 pontos em sete Jogos. foram surpreendidos no

A liderança é da Ulbra, que último segundo, quando

I
tem 25 em 10 jogos, e que Vitor desviou de cabeça para
ontem goleou o John Deere ,fazer 1xl.

I por 2xl. Na outra partida da Depois do intervalo, a

I rodada; o Banespa bateu a Malwee voltou melhor e

I
Unisul por 2x 1. O próximo acabou fazendo o segundo aos

lTevez quer revanche
na ,Copa Amé ·ea

RIO DE JANEIRO
Mesmo ainda com o

Maracanã muito aquém de

padrões internacionais, o Rio
de Janeiro tem sonhos altos

para o estádio. O governo es

tadual ambiciona que o local
receba a partida de abertura
e a decisão de um eventual
Mundial no país.

Eduardo Paes, secretário
de Esportes do Rio de Janeiro,

/

esteve presente no seminário

sobre a candidatura brasileira
à Copa. O político' revelou
otimismo e ambição para a

, inclusão do Maracanã no

projeto. ''Ainda precisamos de
algumas adaptações, mas o

Maracanã já responde �s
exigências internacionais
muito melhor do que r�s
porrdia antes das obras parao
Pan", declarou. . :::,�,

COMUNICADO

NWA, Acabamentos em Estampas ttda, CNPJ nO 72.242.134/0001-20

comunica que requereu junto à FATMA (Fundação do Meio Ambiente),
licenciamento Ambiental (LAP, LAI), para a atividade de estamparia, com
localização a rodovia SC 416 Wolfgang Weege esquina com JGS 492 (Tifa
Aurora) - Bairro Rio Cerro 11- Jaraguá do Sul- se. o prazo para impugnação
junto a FATMA é de 20 dias corridos a partir da data desta publicaçáo, sendo
que o licenciamento será concedido se atendida a legislação ambiental.

RETRATAÇÃO

Retratamos a Sra. TÃNIA UTPADEL

HORNBURG, CPF n0750.579.999-15,
estabelecida na rua Alberto Utpadel nO 640,
Bairro Rio Cerro II

pelo envio indevido do título ao Cartóriode
Protesto, sendo que a mesma nada deve à:'
nossa empresa .:

Declara: RONINE IND. E COM. CONFEC.

LTDA, CNPJ N° 00.559.632/0001-90

DIVULGAÇÃO

I�PNDRES
..

,

.

o'. "'p':jógador argentino
� Carlos Tevez disse que troca

ria as férias do final da

�temporada no futebol inglês
_lpor uma revanche contra o

'Brasil na Copa América.

"Quero estar lá. Deixaria as

férias sem pensar", disse ao
.

jornal argentino Olé. "Tenho
a Copa América engasgada,

!quero a 'revanche", comple-
tou. Tevez avaliou também

OI,
- que precisa voltar a jogar pela
�� seleção argentina. "Estou me

, ,

i sentindo bem fisicamente e

'jogando bem o campeonato.

,

Já demonstrei que sou um

I,jogador. de seleção e quero

• representarmeu país".
""

COMUNICADO

O Dr. MARCOS M. MARTINELLI- MÉDICO VETERINÁRIO - em

respeito aos seus pacientes e seus respectivos proprletárins vem a

público comunicar que em breve estará atendendo em local

fixo, e que no momento está atendendo no telefone: 9905-8582.
Desde já o Dr. MARCOS M. MARTINELLI agradece a todos.

APAE,Assoc, de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Jaraguá do Sul- SCINDÚSTRIA CARBONíFERA RIO DESERTO LTDA, CNPJ 83.28tlJ�iJO/ooóf-69, torna

público que requereu à FATMA - Fundação do Meio Ambiente as Licenças Ambientais
Prévia e de Instalação (LAP e LAI)., referente atividade de extração de caulim a céu

aberto, na área do processo DNPM nO 814,089/69, situadana localidade de Floresta,
Municípios de Jaraguá do Sul e São Bento do Sul / sc.

GALETADA

R$10,00
DATA: 19 de Maio de 2007

LOCAL: Igreja Matriz São Sebastião - Centro
HORÁRIO: 12:00 horas

INDÚSTRIA CARBONíFERA RIO DESERTO LTDA, CNPJ 83.286.500/0001-69, torna

público que requereu à FATMA - Fundação do Meio Ambiente as tlcenças Ambientais
Prévia e de Instalação (LAP e LAI), referente atividade. de extração de argila e

caulim a céu. aberto; n.3; área :1i�';�r6:¢�s.E,t.J:l:N,('#I nO. 815.3:74(87; situada na

localidade de Floresta, MuniriípiO de JaraguádtfSill / SC,
'. .

APAE
Tevez troca as férias por revanche Sua Presença é muito Importantê

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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modalidade bocha será desti
nada somente para cadeiran
tes e andantes. O novo regu
lamento determina ainda que
o para-atleta participará
exclusivamente de uma

modalidade, seja. ela indivi
dual ou coletiva.

Enquanto isso, J araguá do
Sul segue se preparando para
receber a competição. Toda a

semana, a FME (Fundação
Muriicipal de Esportes) se

reúne com as entidades assis
tenciais da cidade para dis
cutir a preparação de locais,
melhor acessibilidade e tam

bém para preparar as equipes
para a competição. Quatro
entidades serão responsáveis
pelas equipes - Ajadefi, Apae,
AdavieAMA.

O diretor de rendimento
da FME, Ademar Saganski, O
Mazinho, disse que o principal
objetivo não é vencer o Para
jasc e sim mostrar essa nova

competição para a sociedade.
"Queremos sensibilizar todos
da impor-tância de melhorar
a acessibilidade e o atendi
mento a essas pessoas",
comentou.

ODDOcllTIM

. esporte@ocorreiodopovo.com.br

PREVISÃO: CERCA DE 2 MIL PARA�ATLETAS DE 53 MUNICíPIOS DEVEM PARTICIPAR DA COMPETiÇÃO

Abertas as inscrições para o 30 Parajasc

*7 centavos o minuto local, Ligando pelo 41 , são 20 minutos por mês de DOI para telefones
fixos e móveis nos EUA e para fixos na Alemanha, Itália, Espanha e no Reino Unido.
Até 31/i2lD7. ligações locais ilimitadas para acessos TIM por RS O,07/min e ligaçóes internacionais, via CSP 4;, com limite de 20 mírvrnês para acessos lixos nos EUA, Alemanha. Itália, Espanha e Aeino Unido, arérn de móveis nos EUA, por AS O,O"1lmin.Periodo de adesão: de 19/4 a 31/5/07. Planos elegfveis: pós-pagos - TIM Famflía Pós. TIM Brasil. Meia Tarifa, Light 40 e Conta Fixa; pré-pagos - TIM+25, TIM+5, Meu Jeíto e TiM Familia Pré. Adesão: ativar a promoção ligando "222 do seu TIM ou enviando umTIM Torpedogratuito para 4141 com o texto·7 CENTAVOS". Os atuais client.es nos Estados de SP, PR, SC, AM, PA, AP, RA, MA, PI, CE, RN, PB, PE e AI.. pagarão peta.adesão uma taxa única no valor de R$9,90, sendo que os clientes Conta Fixa e pré··pagos ,devem tor saldo de A$ 12,00 em créditos de recarga para conseguir efetuar a adesão. Esta é uma promoção alertada pela TIM, operadora de STFC namcdancade LDI, em coniunto com a TIM operadora co SMP. Outras informações, veja o regulamento emwww.tim.com.bf.ou ligue '144 do seu TIM ou 0800 741 4141, Samsung C260: preço válido para novas habilitações no Piano Pós-Pago TIM Brasil 60, mediante comprornlsso de permanência de 12 meses. Esse aparelho só funciona com o TIMChip e paradesbloqueio do SIMLock será cobrada taxa de serviço. Sujeilo à análise de crédito e disponibilidade de estoque. A condição de parcelamento inclui juros e taxa de adrnínístração. dependendo da forma de pagamento. Imagem meramente ilustrativa.

PIERO RAGAZZI/OCP

Presidente da FME, Jean Leutprecht, deve ficar à frente da organização do Parajasc e dos Jogos Abertos

SAMSUNG C280
• Vfsor COIQrtdo
·vt'IVOZ

RS
j.. vis1a 00

Jaraguá do Sul
sediará os jogos que
acontecem de
25 a 25 de julho

FLORIANÓPOLIS

A Fesporte já começou a

receber as inscrições para os

30 Parajasc (Jogos Parades
portivos de Santa Catarina).
A competição acontecerá de
25 a 29 de julho, em Jaraguá
do Sul e os interessados têm
até o dia 25 de junho para
confirmarem as participações
na Secretaria de Desenvolvi
mento Regional mais próxi
ma. A previsão da Fesporte é

que, nesta edição, participem
cerca de 2 mil atletas de 53
municípios, já que aumentou

em 20 o número máximo de
participantes por cidade (100
para 120).

Estarão em disputa dez
modalidades: atletismo,
natação, bocha, basquete,
futsal, goal ball (que voltará
este ano), ciclismo, vôlei,
tênis de mesa e xadrez. A

FÓRMULA 1

Ferrari leiloa
peças da equipe
A Ferrari fará hoje o

primeiro leilão online das raras
peças originais dos carros da
Fórmula 1. Entre elas estão

algumas dos carros pilotados
pelo heptacampeão mundial
Michael Schumacher. Através
do site www.ferraristore.com
serão leiloadas cinco partes de
automóveis vencedores do
campeonatomundial. Entre as

peças estão a asa dianteira
completa do campeãomundial
2004 e a engrenagem completa
do câmbio campeão mundial
de 2001.

EM MINAS

Geninho próximo
de acerto cem Galo

Segundo o presidente do
Atlético-MG, Ziza Valadares,
apenas uma definição familiar
separa Geninho do clube
mineiro. A mulher do treina
dor confirmou que uma "reu
nião" em casa decidirá a situa

ção. "Ele está vindo para cá

(Santos) e realmente vai con
versar com a família antes de
tornar uma decisão", afirmou
Cristina, que ainda afirmou
hão existir qualquer resistên
cia quanto a possibilidade de
ver o marido de volta a BH.
"Ele vai nos passar algumas
informações e vamos tomar a'

decisão", disse.

,
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bens de consumo, por sua vez,

apresenta crescimento mais

moderado, de 2,3%. Desta

que para o desempenho ne

gativo da produção de eletro
domésticos de linhamarrom,
de -3,1% para -24,3%, e de

celulares, de 4,3% para -8,9%.
Também perdeu força o

desempenho do setor de bens
de consumo semiduráveis e

não duráveis, que cresceu

apenas 1,3% no trimestre.

Entre as atividades ana

lisadas, 17 apresentaram au

mento na produção. O maior

avanço é verificado na fa

bricação de máquinas e equi
pamentos (14,4%), seguido.
'por veículos automotoreS"�"" <, "

•

(6%) e alimentos (4,8%).
;, :�En'it'eai á,'tivFdapes' analisadas, 1-7 apresentaram.surnento na produção
...»: '. '.

.

"

.

,- '; .

._

, t '

tituto Brasileiro de Geografia
e Estatística)

Apesar de um leve recuo

na produção de bens de

capital em março (-0,4%),
essa categoria de uso apre
senta avanço de 14,8% no

primeiro trimestre. Destaque
para a produção de bens de

capital para transportes e de
bens de capital para fins

agrícolas, que cresceram

9,5% e 13,1% nos três pri
meiros meses de 2007,
respectivamente.

Já os bens intermediários
mostraram avanço de 3,8% no

. período, com destaque para o
subsetor de insumos indus

triais elaborados, com"cres
cimento de 3,25%. O setor de

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

TRIBUNAL DE JUSTiÇA
NEGA HABEAS CORPUS
DO ACUSADO DE
MATAR GABRIELLI

APÓS DERROTA ELEITORAL,
BLAIR DEIXA A LIDERANÇA
DO PARTIDO TRABALHISTA @

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

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

Fabiane Mazzini e Mário "Cuti" Karing Júnior, curtindo o happy hour da Choperia 8ierbude

CAMPEÃ: O MAIOR AVANÇO FOI FABRICAÇÃO DE BENS DE CAPITAL, COM 14,8%

Produção industrial cresceu no primeiro trimestre,
.

BRASILIA

Segundo o IBGE,
a indústria teve
aumento de 3,8%
em comparação
ao mesnio período
do ano passado

A produção industrial

cresceu 3,8% no primeiro
trimestre de 2007, em com

paração com omesmo período
do ano anterior. Em relação
ao último trimestre de 2006,
a indústria apresentou avan

ço de 1,2%, na série com ajus
té "sazonal, Os dados foram

divulgados pelo IBGE (Ins-

"Nem 6e,ri�emos o toque na terça:-feira e'já ChegO�J)
anúndó: queJliencbntrávam-$�q;\'esgotadas as

reservas de me
<

erote p a inauguração
..

10.da DfepÇi
.

(leg(fc . or�I�, ga�?ntlr;;p
"i'ingresso ... A p alada da casa será dia 1£}
1;(Jemaio, próxima sexta.

;,,){''''- f'? ,-':+ ":;'-"-, �;f,'f:::-

ESSA É QUENTE - 1
Infiltrados na prefeitura garantem: show
com Jota Quest vai. rolar mesmo, e

parece que é para fazer parte. das
comemorações do aniversário da cidade,
emjulho.

'PROGRAME-SE
[btal:'CHOPSRIAB'IERBI;JDE
Día eHoreiio: 10/05 -3 partirdas 17h30min
Atrações: Happyn,.hour.k com, de:scontÇ)" . n

petiscos emúsicà ao vivo com TrioAoústi
de Bh.•menªu.. 0ó

.

+ Info:4732750531

ESSA É QUENTE - 2
Cogitava-se Ivete Sangalo para a

abertura da Arena, mas como a moleca
baiana não tinha mais datas disponíveis
na agenda, o evento não pôde contar

com seu show. A nova é que, como gato
escaldado tem medo de água, a moça já .

foi contratada agora em maio para
.

integrar as festividades de fina/ode-ano

da cidade. Oh sim! Ivete virá à Jaraguá!A
informação é de fonte garantida.

tocai: SCARt,_OUNG'E BAR
Dia eHoretio: 10/05 - a partirdas 18h
Atrações: Rodízio de peti�cos com ª0l:'bl�itcho
até as 20hs eMusica aovívo com Renato eCIA.
+ Info:47 3371�1519 ou 8406-6555

Local:CHOPERIABIERBUDE
,Dia e H6rario: 11/05 - a partir das'17h�.Omin!!
Atrações: Happy hour com desconto n

petiscÇ)s � músiça'ao,vivo"com Ac�§,ic
Jaraguá doSul.

' :

+lnfo:47 3275 0537
,y 'Y;

STAMMTISCH
Tem programa pra este sábado? Das 8h
às 19h deste dia 12 vai rolar a segunda
edição da Stemmtiscn Universitária da
UNERJ. Diversão garantida.

Local:SCARLOUNGE BAR
Diae Hôrario:11/05-a par;tirdas'18h
Atrações:Double choopatéas 20hs emúsica
a9:vivQ;co,m Cleyton Neul')lanll;.,
+ Info:47 3371-1519 ou 8406-6555CONHEÇA ESSA BANDA

Teddybear� a banda apadrinhada por
Iggy Pop e que toca usando gigantescas

. máscaras de urso lança seu primeiro
álbum: "Soft Machine". Mash ·up de
estilos como garage punk beats, electro,
dancehall e krautrock, o trabalho merece
uma passada no endereço
www.mvspace.com/tedclvbears para ser

experimentado.

FORA DE CONTROLE
Censuraram a comercialização da biografia de Robeno Car/os. O que aconteceu? O públíco
�entiu a liberdade de expressão ser violada, e existem hoje mais cópias online do que
Impressas - e olha que o livro nem era pra ter essa popularidade. E como esse pessoal não
aprende, agora que a internet explode na propagàção, a assessoria jurídica do cantor quer
ver uma maneira de barrar isso legalmente. A gente diz: boa sorte. Ainda não caiu etich« de
que a interneté terra de.ninguém...A grande regra é: "Aconteceu?Agora ignore". .

Local: CI-iOPERIA BIERBl,JDE
Dia eHorario: 12105 - apartirdas 17h30min
Atraçõf?s: Happy .hout com descon�Q' n
petiscos e música ao vivo com Zé Amt

.
. I

Show de Blumenau.
.

+(nfo:4732750537.
, t:
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li ri�RIADO: MP DISSE QUE O HABEAS CORPUS NÃO É ADEQUADO

Acusado dematarmenina
�:.. .

.

"tem pedido negado
�I. il:�'

�Oscar Gonçalves do
Rosário acusado
v·'
lte matar Gabrielli
4.d

alega falta de indícios
'suficientes e provas

JOINVILLE

Por unanimidade, o TJSC
('Tribunal de Justiça de Santa
.�atarina) negou, no dia 8 de

I�to, habeas corpus impe
lado por Oscar Gonçalves do

t·sário, acusado pela morte
Gabrielli Cristina Ei-

I·'"

'lhholz, de um ano e seis

:/teses,'em Joinville. Rosário
�quereu o trancamento da
; âo penal formulada pelo

·
'

: PSC.(Ministériopúblico de

frnta Catarina), alegando
llta .!:k indícios suficientes

Ifautpria e prova.etambérn
�fevdgação da' prisão pre-
";t.�� - , I

• -

\tndva, decretada pe la

Istiça, :pe"�iIÇl'Q'S ��jeitad?,s
�r}�' . .

'.'

: �"; .

pelo TJSC. Atualmente ele
está recolhido no Presídio
Regional de Joinville.

Rosário foi denunciado no
dia 27 de março pelo crime

de homicídio triplamente
qualíficado, em concurso com

atentado violento ao pudor,
pelo Promotor de Justiça
Andrey Cunha Amorim,
titular da 9ª Promotoria de

Justiça da Comarca de

[oinville, que atualmente
exerce a função de Coor
denador do Centro de Apoio
Operacional Criminal do
Ministério Público de Santa

Catarina, por designação do
Procurador-Geral de Justiça.

No habeas corpus, Rosário
alegou não haver provas
suficientes da prática de cri

me.de atentado violento ao

pudor contra a menina. No

entanto, o Tribunal de Justiça
acolheu a .argumentação do
Ministério Público, em pa
recer do Prbcuiador de

Justiça Odil José Cota, de.

que o assunto deverá ser ana

lisado no mérito da ação pe
nal formulada contra o

acusado. O MPSC explicou,
com base em jurisprudência
do próprio TJSC, que o

habeas corpus não é o

instrumento adequado para
essa discussão, e que a defesa
de Rosário poderá ser exer

cida amplamente sua durante
a instrução da ação penal.

Já manutenção da prisão
preventiva, defendida pelo
MPSC e acatada pelo TJSC,
se deve à necessidade de

garantia da ordem pública,
diante da gravidade dos
delitos pelos quais Rosário é

acusado, conforme prevê o

Código de Processo Penal. Em
seu parecer, o MPSC lembra

que Rosário foi acusado por
um "crime bárbaro e de grave
repercussão social, tendo sido'
localizado, quando da prisão,
fora da Comarca", o que

justifica sua manutenção na

prisão;' (MPSC)

�stado· tem programa
:'.

�e prevenção sanitária
.

.
�

"

BRASíLIA
·
r .t Santa Catarina e Pernam

buço são o estados brasileiros

qüe já estão se preocupando
,

com a situação sanitária na

ct�ação de frangos. O· tema
será discutido na 20ª edição

· do Congresso Brasileiro de
Avicultura. Outros oito

estados estão em vias de

adesão, e as devidas análises
devem ser feitas até.junho. O
setor de avicultura e agro

negócio terá investimentos

db PAC (Programa de

Aceleração do Crescimento) .

, Segundo o vice -presi
dénte técnico científico da
UBA (União Brasileira de

Avieultura), Ariel Mendes, o
�etor já elaborou um programa
d�' prevenção sanitária, já
¢'stá

I

concluído e "apenas
��pera a liberação de recursos
r • '.

p"o governo federal". Mendes

r)erta para o prazo final para

Reinhold Stephanes, ministro
a adesão, que se encerra corn

o fim do mês de junho. O
ministro da Agricultura,
Reinhold Stephanes, de
monstrou preocupação com

as reivindicações do setor, e

disse que a questão sanitária
é "prioridade" para o

ministério. "Temos que nos

preparar para eventuais

problemas de gripe aviáriano
país. Ainda não aconteceu,

mas-temos que ter toda uma

estrutura preparada para tal",
enfatizou.

-.- secretarladeAdmlnlslr�ção'
• • Diretoria de Recursos FisJcos

�-:'':.l Coordenadorta db Licitações e Contratos

E O I T A L CONCORRÊNCIA N; 30/2007
, GABINETE DE COMUNICAÇÃO'

;,:' TIPO TÉCNICA E PREÇO.
,
.. C O M UNI C'A ç'Ã o

. .� Comissão Espe'clàl de Ucitação, especialmente designada por Portaria Municipal, comunica aos Interessados na ücltação em eplgrale, que
flcwe.cluido o subltam'3.ã dó item 3 do editai. As demais condlçõese cláusulas permanecem inalteradas. No mais, ncamanuoa a mesma

.�. e I'tor'.rlo para entrega dos envelopes, visto que as aJtera�Õ�S'nãO Impllcaril'na formul�ção das Propostas de Preços.

Jaraquá do' SUi (SC); '09·de malo de 2007.
CELSO ORLANDO PIRMANN

Presidente da Comiss� Especial de licitação

INTERNACIONAL '"

Italianos buscam
negócios em se
...

.

A Expobagno, uma das
maiores feiras de produtos de
design para banheiro, será

lançada na Fiesc Federação
das Indústrias hoje. Os

. organizadores do evento

Arturo Colantuoni Sanve
nero e Gianfranco Sechi,
estão no Brasil desde o início
da semana para atrair expo
sitores e visitantes brasileiros

.

para o evento, que será

realizado em março de 2008 '

em Milão, na Itália,
Os organizadores aprese

ntarão a Expobagno na sede
da Fiesc, na manhã de hoje,
'e a tarde estarão em Cri

ciúma, um dos principais pó
los da indústria cerâmica no

Brasil. A Fiesc participou da

primeira edição da Expo
bagno, que teve mais de 33
mil visitantes.

O setor de banheiros e

materiais de construção, não
figura entre os principais na

lista de exportações. O obje
tivo do encontro é oferecer

possibilidades de ampliação
da participação brasileira no
setor. Mais informações sobre
o lançamento pelo telefone

(48) 3231-4663. '

O CORREIO DO POV

Pelo Estado
Besc ecoa em Brasília e no mercado

A comitiva capitaneada pelo secretário da Fazenda, SérgioAlves, que esteve
l"'\ontem em Brasília para tratar da incorporação do Besc pelo Banco do Bra
sil, até estranhou a agitação no Ministério da Fazenda em tomo do assunto. A
afirmação do presidente Lula, aqui no Estado na segunda-feira, de que a incor-

f' poração do Besc é certa, repercutiu na Capital Federal e também no mercado
financeiro. Oministro Guido Mantega tratou logo de avisar que a fase ainda é'
de negociações e que nada está certo. A noite entrou e a comitiva catarinense, ),

integrada também pelo secretário Ivo Carminatí, ainda estava reunida com o

secretário-executivo doMinistério da Fazenda, TarcísioGodoy. Isso que um dia
antes os advogados do Governo do Estado, do Ministério e também do Banco
Central já tinham analisado os pontos de conflitos para encontrarem uma ma

neira de superar as exigências legais que dêem segurança nas negociações que
serão desenvolvidas. Pelo menos, é o que garantiu Lula. .'

Programação i

Presidente da Associação dos Dirigen- �

tes de Vendas eMarketirig de Santa Ca-
.

tarina (ADVB/SC), Natanael de Souza,
informou que o prêmio Empresa Cida-

-

dã deste ano será em Lages é ó Top de', ['

Exportações, em Itajaí. Disse ainda que
a associação realiza este ano o Seminá
rio Internacional deMarketing, em Flo
rianópolis, e palestra sobre economia
com o ex-ministro da Fazenda Maílson
da Nóbrega, em julho, em Criciúma.
No Oeste catarinense aADVB pretende
organizar um Almoço de Idéias no mês
de agosto, mas ainda não está definido.
Em novembro a entidade encerra suas

atividades de 2007 com o prêmio Top
deMarketing.

Painelista
Ranieri Bertoli, ex-presidente daAssocia
ção Catarinense de Emissoras de Rádio e

TV (Acaert), participará do 242 Congres
. so Brasileiro de Radiodifusão no painel
Rádio: Um Conceito de Comunicação. Será
de 29 a 31 de maio, em Brasília.

Supersimples
A aplicação e o funcionamento da Lei Geral
da Microempresa será tema de seminário
na Assembléia Legislativa, no próximo dia
18. O diretor-presidente do Sebrae, Paulo,
Okamoto e o deputado federal José Pimen
tel (PT/CE), coordenadordo grupq gestor
durante tramitação damatéria no Congres
so, já confirmaram presença.

- Expocentro
Antonio Ceron, Secretário Estadual da
Agriculture, confirma sua presença na

Expocentro, em Curitibanos às 20h do'
dia 10 deste mês, no Parque de Exposi
ções Pouso do Tropeiro. Ceron estará re

presentando o Governador do Estado na
,

abertura oficial do evento.

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC ' colunaadi@cnrsc.com.br

CHICO ALVES, COM CARlA DARIANO, PAmfCIA ijOMES E ROBERTA KREMERlF10RlANúrOLlS, E JARBAS VIEIRAISOMBRlO

Associados: AGazela - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio Lageano - Correlo do
Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade - -

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

JornalO Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil-O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Vo� Regional

O presidente da Santur e vereador
Marcílio Ávila concedeu entrevista
coletiva à imprensa ontem para falar
sobre seu envolvimento com a Operação
Moeda Verde da Polícia Federal.
Criticou a falta de organização das \

últimas administraçõesmunicipais de
Florianópolis e avisou: mantém vivas
todas as suas aspirações políticas,
inclusive a de ser prefeito da Capital.

Energia para o Sul
Um passo importante para a ampliação
do parque energético da Região Sul será
dado hoje. O ministro de Minas e Ener

gia, Silas Rondeau, e a governadora do
Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, inau
guram em Barracão (RS) a Pequena Cen
tral Hidrelétrica Esmeralda, do Grupo
Engevix. A PCH recebeu investimentos
de R$ 71 milhões e faz parte da primei
ra etapa do Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia (Proinfa),
com financiamento do BNDES.

Sem interesse
.

Ada de Luca reclamou do baixo quorum
na audiência pública sobre violência nas

escolas realizada ontem na Assembléia.
Segundo a deputada, que preside a Co
missão de Direitos e Garantias Funda
mentais, foram emitidos dois mil convi
tes a supostos interessados no tema. No
Plenarinho não havia nem 50 pessoas.

Italianos em se
A Fiesc lança hoje a Expobagno. A feira,
realizada na Itália, é considerada uma

das maiores da Europa no setor de pro
dutos de design para banheiro. Executi-

'.

vos da organização da feira estão em SC

para atrair expositores e visitantes para o

evento, que acontece em março de 2008.
A tarde, os organizadores estarão em

Criciúma, um dos principais pólos da in
dústria cerâmica no Brasil.

Bênção Papal
Vice-governador Leonel Pavan repre
senta o Governo de Santa Catarina na

programação oficial do Papa no Brasil.
O secretário regional de Araranguá, He
riberto Schmidt, vai também. E aprovei-

.

ta para pagar promessa pela eleição de
LHS. O deputado federal Edinho Bez
estará junto.

liA i.
Associação dos Diári9-s do Interio�
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fAGÁO AÉREO: POlÍCIA FEDERAL CONCLUIINVESTIGAÇÓES
.

F culpa pilotos do Legacy
elo acidente com avião

�tlnvestigaçÕeS
��bre o

cidente com aVia0 .

a gol em setembro de
I 006 chega ao fim

A Polícia Federal concluiu

s investigações sobre as cau

Jas do acidente com o avião

1a Gol, em setembro do ano

�assado, que resultou namor
t de 154 pessoas. O delegado

1esponsável pelo caso, Ro- .

,aldo Sayão, acusou os pilo
�os do Legacy Joe Lepore e Jan

lialadino pelo
desastre.

A informação foi repassa
a terça-feira, 8, a um inte-
i .

$rante da CPI do Apagão

téreo. O parlamentar procu
�ou a PF para informar que a
I

CPI decidiu ocupar-se, este

Jnês, da investigação das
!ausas da queda do avião da
boL Devem ser convocadas
! depor no Congresso pelo
benos treze testemunhas,
�ntre elas o delegado Sayão.

O CORREIODOP()VO
.

(Scadernob@ocorreiodopovo.com.br

WWW.FOLHA.UOLCOM.BR

Destroços do avião da Gol que caiu na Serra do Cachimbo, em Mato Grosso

Ao questíonar sobre o

estágio em que se encontram

as investigações, o deputado
foi informado de que Ronaldo

Sayão está, no momento,

. redigindo as, conclusões do

inquérito. Deve concluir o

trabalho nos próximos dias.
Os dois pilotavam a aeronave

que se chocou com a Boeing
da Gol, que caiu em mata fe

chada, no Mato Grosso. Le

pore e Paladino conduziam
.

um jatinho Legacy fabricado
pela Embraer e adquirido pela

empresa ExcelAire, dos EUA
As investigações da PF apon
tam para a "negligência" dos
dois pilotos.

'

Segundo resultados do

inquérito, além de trafegar na
mesma altitude do avião da

Gol, em desrespeito ao plano
de vôo que havia sido traçado
para o Legacy, só minutos

depois do choque os pilotos
Lepore e Paladino teriam

ligado o transponder (equipa
mento anti-colisão). (Folha
Online)

g,lWlstflO.R DO MUNDO:
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O primeiro-ministro do Reino Unido, ,any Blair, anunciará· .

hoje que deixa a liderança do Partido Trabalhista, depois:di�
dar por concluído o processo de paz na Irlanda do Norte, ;
segundo antecipou ontem o jornal"The Sun".

. fr;;Blair quer coroar seus 10 anos de permanência nopoder
com "um emocionadO discurso de renúncia" em Sedgefield,
onde foi eleito deputado, diz o jornal. O primeiro-ministro

"

deve esperar até amanhã para apoiar formalmente esmo�
sucessor o seu ministro das Finanças desde 1997, Gord�m Fi
Brown.

'

,

.

Jl
Segundo o periódico, Blair manterá, no entanto, a suát,

cadeira de deputado. até julho, quando haverá eleições em1s.
Sedgefield. Após o anúncio, Blair manterá suas atividadêsJ8 "

. oficiais de primeiro-ministro.
Gordon Brown lançará na sexta-feira sua campanha para .

a sucessão de Blair, dada corno certa. O atual ministro do
Meio Ambiente, David Miliband, que poderia disputar cortilL
Brown a chefia do Governo, terá; segundo o "Sun", um posto '

importante no novo gabinete. Ele será ministro de Relações,
Exteriores ou de interior. ' f};

,,:)

Blair anuncia
hoje a saída da

liderança do
Partido

Ele deixará o

cargo no

final de junho

MASSACRE EM'CASAMENTO
Um ataque deixou 23 mortos no domingo, no Iraque. Um grupo
de homens pertencentes à AI-Qaeda invadiu um casamento e

disparou contra os convidados. Os agressores queimaram 16
convidados e decapitaram outros sete, entre eles o noivo.

MURO NO EGITO '

As autoridades egípcias estão prestes a concluir a construção de
um muro 'de concreto de 200 quilômetros com câmeras de

vigilância ao redor do planalto das Pirâmides de Glzé, As obras
fazem parte de um projeto de reforma do sítio arqueológico.

ATAQUE AÉREO
Pelo menos vinte e um civis afegãos morreram em um ataque
aéreo noturno da Otan no sul do Afeganistão, na terça-téíra à
noite. O objetivo do ataque era apoiar uma operação porterra da
Otan contra um grupo de talibãs.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BELEZA O CORREIODO POV

BELEZA: A MODA DESSE INVERNO CHEGA DEMOCRÁTICA

Moda que vai esquentar
a próxima estação

Misturando algumas ten

dências dos anos 60 e 80, a

moda para este inverno chega
muito democrática. Mas

cuidado, antes de optar por
este ou aquele modelo, preste
atenção se é adequado ao seu

tipo físico; o importante é
"sentir-se bem- vestido" e não

apenas "na moda". Os es

pecialistas no assunto garan
tem que o chique mesmo é ter

estilo e não simplesmente
,

seguir tendências.
O çinza, principalmente o

grafite, está voltando com tu

do, seguido pelos tons escuros
como azul marinho, marrom
café, e mescla contrastando
com várias tonalidades do
azul, roxo, vermelho, lilás,
amarelo e verde. Os tons

dourado e prata também es

tão.com tudo, mesmo durante .

o dia, mas neste caso sempre
combinando com cores

básicas. Os brilhos totais estão
reservados às produções
noturnas.

O vinil também aparece
em bolsas, pequenas e gran
des, nos detalhes e até em pe-

DIVULGAÇÃO

Estampas e grafismos são tendências nas peças de Maria.Valentina.

ças inteiras; o cardigã é o co

ringa no guarda-roupa femini
no, um pouco mais comprido
para ser usado com legging de
todos os tipos, e falando neles
valernos pretos, os de aspecto
rendado, os de malha e os

estampados.
Os vestidos em estilo

trapézio e casacos são os

queridinhos e podem ser

usados-com "ankle boots", ou
seja botas no tornozelo, meias
aparentes ou polainas. Isso

mesmo, aquelasdos anos 80.
E falando em botas, estão em
alta e podem ser encontrados
em vários modelos, adequan-

do-se à quase todos os tipos'
de silhueta.

As calças sequinhas,
,

chamadas skinny, que podem
ser jeans ou couro, continuam
com tudo. As mulheres que
têm quadrillargo ou bumbum
grande devem tomar cuida

do, usar omodelo sempre com

tóps ou blusas ql!e cubram a

região. Disfarçar é funda
mental.

Feminilidade parece ser a

palavra-chave em quase to

das as coleções uma vez que
as tendências estão combina
d-as com laços, paetês,
bordados e estampadas.

Aprenda alguns truques da moda
Se você é altá, evite saltos

muito altos e abuse das saias
e calças compridas; o ideal é
usar peças que dividam a

silhueta, como calças com

cinturamarcada ou pulôveres
abaixo da cintura. Se você é

baixa, não use saias longas,
magas boca-de-sino e pan
talonas; evite sapatos baixos
e sandálias rasteirinhas;
alongue-se nos saltos. Se
você é gordinha, roupas
coladas, saias curtas e grandes
estampas devem sermantidas
a distância do seu guarda
roupa; abuse das cores neu

tras e escuras; ,e adote listras
horizontais. Se você é magra
demais, nada de roupas

colan-tes; prefira as calças
coin pregas, pantalonas e

vestidos soltinhos. Se você
tem pernas curtas, pode
apostar nas calças retas e

saltos altos: Evite roupas que

marquem a cintura. Se você

tem pouco seio, prefira as

blusas mais folgadas; as ca

misas masculinas também

disfarçam muito bem. Se
você tem muito seio e quer

disfarçar, opte por cores

neutras e escuras, evitando as

claras; o mesmo vale para os

decotes ousados: se quer
valorizá-los! escolha decotes

em "V". Se você tem pouca

cintura, evite tudo o que
defina a sua silhueta ou mar

que a cintura; émelhor usar

pulôveres abaixo dos quadris
e vestidos retos, tipo camiso-

'la.

Confi,ra· as cole ões de inverno

EDITAL

CONTRIBUiÇÃO SINDICAL RURAL
,

PESSOA FislCA .

EXERCICIO DE 2007 I

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil CNA, em conjunto com a Federação da Agricultura e Pecuária do 5

estado de Santa Catarina FAESC, e Sindicato do Produtor Rural de Abdon Batista; Sindicato Rural de Abelardo Luz ; m
Sindicato Rural de Agrolândia; Sindicato Rural de Agronômica; Sindicato Rural de Agua Doce; Sindicato do Produtor
Rural deAlfredoWagner; Sindicato Rural deAngelina; Sindicato Rural deAnitaGaribaldi; SindicatoRural deAraranguá; II
Sindicato Rural deArmazém; Sindicato Rural deAurora; Sindicato dos Produtores Rurais Bela Vista do Toldo; Sindicato' I

Rural de BeneditoNovo; Sindicato Rural de Blumenau; Sindicato Rural deBomJardim da Serra; SindicatoRural deBom
Retiro; Sindicato Rural de Braço do Norte; Sindicato Rural de Campo Alegre; Sindicato Rural de Campo Belo do Sul; ,I

Sindicato dos Produtores Rurais de Campo Erê; Sindicato dos Produtores Rurais de Campos Novos; Sindicato dos I
Produtores Rurais de Canoinhas; SindicatoRural deCapinzal; SindicatoRural de Catanduvas; Sindicato Rural de Caçador; "

Sindicato SINCRAVESC; Sindicato Rural'de Chapecó; Sindicato dos Produtores Rurais de Concórdia; Sindicato Rural de
'

Curitibanos; Sindicato des Produtores Rurais qe Dionísio Cerqueíra ; Sindicato Rural de Faxina! dos Guedes; Sindicato 1

Rural de Florianópolis; Sindicato dos Produtores Rurais de Fraiburgo; Sindicato Rural de Galvão;·Sindicato Rural de d
111lOta; Sindicato Rural de Imaruí; Sindicato dos Produtores Rurais de Imbuia; Sindicato Rural de lndaial; SindicatoRural
de Ipumirim; Sindicato Rural de Irani; Sindicato dos ProdutoresRurais de Irineopolís ; Sindicato Rural de Itá ; Sindicato'
Rural de Itaíópolis; Sindicato dosProdutores Rurais de ltapiranga; SindicatoRural de ltuporanga; Sindicato dos Produtores! í
Rurais. de Jacinto Machado; Sindicato Rural de JaguarunatSindicato Rural de Joaçaba; Sindicato Rural de Joinville; ,I
Sindicato Rural de Lages; Sindicato Rural de Lebon Regis; Sindicato dos Produtores Rurais de Mafra; Sindicato do'
Produtor Rural de Major Vieira; Sindicato dos Produtores Rurais de Massaranduba; Sindicato dos Produtores Rurais de
Meleiro; Sindicato dos Produtores Rurais deMonte Castelo; Sindicato Rural deNovaVeneza; SindicatoRural deOrleans; j
Sindicato Rural deOracílio Costa; SindicatoRural deOuroVerde; Sindicato dosProdutoresRuraisPalmitos; Sindicato dos
Produtores Rurais de Papanduva; Sindicato dos Produtores Rurais de Paraíso; Sindicato Rural de Petrolândia; Sindicatd [

Rural dePinhalzínho; Sindicato Rural dePonteAlta;Sindicato Rural dePonte Serrada; Sindicato Rural dePousoRedondor (
Sindicato do Produtor Rural de Quilombo; Sindicato dos Produtores Rurais de Rancho.Queimado; Sindicato Rural de Rio, i
dasAntas; Sindicato Rural de RioDo Campo; Sindicato dos Produtores Rurais de Rio do Oeste; Sindicato Rural deRio do"

Sul; Sindicato Rural deRioDos Cedros; Sindicato dos Produtores Rurais de Rio Fortuna; Sindicato dos Produtores Rurais' I
de RioNegrinho; Sindicato Rural de 'SantaCecília; Sindicato dos Produtores Rurais de SantaRosa de Lima ; Sindicato do� �

Produtores Rurais de Santa Terezinha; Sindicato Rural de Seara; Sindicato Rural de São Bento do Sul; Sindicato dos
Produtores Rurais de São Bonifácio; Sindicato Rural de São Domingos; Sindicato Rural de São Joaquim; SindicatoRuraC (

de SãoJosé ; Sindicato dosProdutores Rurais de São Jose do Cedro; SindicatoRural de São José do Cerrito; Sindicato dos
Produtores Rurais São Lourenço do Oeste; Sindicato Rural de São Maninho ; Sindicato dos Produtores Rurais de Sàq
Miguel do Oeste; Sindicato Rural de Taió; Sindicato Rural de Tangará; Sindicato dos Produtores Rurais de Timbé do Sul;' L

Sindicato Rural de Três Barras; Sindicato Rural de Tubarão; Sindicato Rural de Turvo; Sindicato Rural de Urubici ;
Sindicato dos Produtores Rurais deUrnpema ; Sindicato dos ProdutoresRurais de Vidal Ramos; Sindicato dos Produtores,
Rurais deVideira; SindicatoRural de Xavantina ; Sindicato QOsProdutores Rurais de Xanxerê ; SindicatoRural deXaxiro;'II
com base no Decreto-lei UO 1.166, de 15 de abril de 1.97 I, que dispõe sobre a Contribuíção Sindical Rural, em atendimento ao

princípio da publicidade e ao espírito do que contém oArt. 605 da CLT. vêm NOTIFIC,AR e CONV,OCAR os produtores rurais, pessoas'
físicas. que possuem imóvel rural ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados C01ll0 "Empresârios'tou];
"Empregadores Rurais", !lOS termos do artigo I.", inciso II, alíneas "a", "b" e "e" do citadoDecreto-lei, para realizarem o pagamento da�, .

Guias deRecolhimento da.Contribuíçâo SindicalRural do exercício de 2007, devida por força do que estabelecem oDecreto-lei Ll66171 e

os artigos 578 e seguintes daCLT; aplicáveis à espécie. ° seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 22 demaio de
2007, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição
Sindical Rural até a data de vencimento acima indicada, constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e

atualizaçãomonetária previstos no artigo 600daCLT.As guias foramemitidas com base nas informações prestadas pelos contríbuintes has
Declarações do> Imposto Sobro a Propriedade Territorial Rural, repassadas à CNApela Secretária daReceita Federal com amparo no que
estabeleceo artigo 17 da Lei n" 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e estão sendo remetidas por via postal para os endereços indicados nas .

respectivas declarações, Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento das Guias de Recolhimento pela via postal, os contríbuintes
deverão solicitar a emissão da. segunda via diretamente à Federação da Agricultura do Estado onde têm domicilio, até 5 (cinco) dias úteis,
antes da data do vencimento. As impugnações administrativas contrao lançamento e cobrança da contribuição deverão ser feitas, por
escrito, até a data do vencimento, por intermédio das Federações Estaduais de Agricultura. ° Sistema Sindical Rural é composto pela.
Confederação daAgricultura e Pecuária dóBrasUCNA, pelas Federações Estaduais deAgricultura e/ou Pecuáriae pelos SindicatosRurais
elou de Produtores Rurais.

,1

Brasília, OI .de Maio de 2007,
ANTONIO ERNESTOWERNA.DE SALVO

PRESIDENTE

-: I
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;0
tão comentado

J
' remake de "O

Profeta" chega
a fim, e na próxima
s'lun.da-feira, 14, estréia, "

"�terna Magia , a nova

lbvela das 18h da Globo.

ri autoria de Elizabeth [hin,
�<

ciin supervisão de texto de

S�vio de Abreu e direção
g&al de Ulysses Cruz, a
h"l ,. d "E M' "�tona e terna agia

slpassa entre os anos de

1�8 e 1946, em Serranias,
uia cidade fictícia do
iI'i " -, .• "

irrri:0r,fde�Minas Gerais, c

fup-dada por imigrantes

irtandeses. Quando,
em

1 52, os ingleses invadiram
a

I
rlanda, usurpando as

terras e massacrando o povo,
mintos irlandeses se viram

o�rigados a deixar o país de

oJigem. Um grupo veio
pirar em Serranias. Entre

el�s estava Valentina, uma
I

5enina que, segundo a

h�stória,. possuía a "marca

dt magia" e de quem Eva

'(ltialu Mader) e Nina
Shllivan (Maria Flor)
d�scendem.
j

.

Conta a lenda que, no

fitn do século 17, um

i1quisidor da Coroa
Pprtuguesa chegou a

Serranias atraído por

dtbnúncias de que na região
e a comum a prática de

� bfuxaria. Isto resultou na

fama de "Cidade das

Bruxas", alcunha que, para

alguns, virou fonte de renda.

Apesar da força do turismo,
a verdade é que Serranias
tornou-se próspera graças às

minas de pedras preciosas
da região. A maior empresa

de extração e mineração
pertence a Max Sullivan

(Werner Schünemann).
O jovem irlandês

Maximilian Sullivan,
recém-formado em

Geologia, veio ao Brasil

passar férias, atraído pela
promessa das belezas e do
clima ameno. A notícia de

que determinada região de
Minas Gerais concentra

A novela que estréia na
�

próxima segunda-feira mistura}
romance e magia contando a 1

história de um amor que
ultrapassa os limites do tempo

0000'
,C1 ;b

-zJ «rr

rn

A UJ.
U .

'23

Nina perdem a mãe muito

jovens.
Eva e Pérola passam dez

anos na Irlanda e a carreira

da pianista parece fadada ao

sucesso. A moça não

demonstra o menor

interesse em voltar a

Serranias, mas um
telegrama informando' que
opai sofreu um enfarte
modifica os planos. Chega,
então, a hora deregressar
ao Brasil.
A volta mexe com a vida

de vários moradores - e com

a dela própria - e causa

mudanças radicais no
destino das pessoas. Logo na

entrada, ela encontra
Conrado O'Neill (Thiago
Lacerda), um homem
bonito e interessante; este'

primeiro encontro casual

entre os dois, em que Eva

1
�----------------------�-------------------------------------'

muitas minas de pedras
preciosas o levou a

Serranias, onde conheceu

Marta (Adriana Rabello),
uma linda morena, filha de
um fazendeiro, por quem se

apaixonou profundamente.
Ele começa a vida
trabalhando duro e, com o

tempo, torna-se um homem

rico, proprietário de uma

empresa muito bem
conceituada no país. Do
casamento com Marta

nascem duas belas meninas:
Eva (Malu Mader) e Nina

(Maria Flor).
-

A primogênita Eva
I

herdou de Max o talento

para a música. Desde muito

jovem, demonstra
temperamento forte e uma

personalidade marcante. O

pai tem por' ela uma

predileção indisfarçável.
'Quando a jovem completa
15 anos, ele a manda à

cidade natal, Dublin, para
concluir os estudos de piano
e dar início ao que promete
ser uma grande carreira .

internacional. Eva viaja em

companhia de sua tia Pérola

(Eliane Giardini).
Nina, cerca de dez anos

mais jovem que Eva, tem
um perfil mais romântico e

sonhador. Descendente de

Valentina, Nina herdou a

"marca da magia". Eva e

-rs

nem sequer supõe que !I1
)l

aquele é seu futuro -a

cunhado, termina em um 1£

beijo roubado. Deste beijo, oq
vem o desejo de conquista. 'J!
Da recusa de Camada, 23

nasce a obsessão de Eva. ,32

No decorrer da trama,

eles acabam se casando e 121

vão morar em Dublin. Jb

Nina torna-se uma mulher ,J)
. I

forte e o braço direito de GJ

Max frente aos negócios dio
família. Ela s6 pensaern

'S£

vingança. Sete anos se
lIB

passam e o casal volta à. �)b

Serranias. Renasce o aniór .t;j

entre Nina e Contado e 'o-

, Eva se vê obrigada a fazer )J
-, r

de tudo para ter o marido «o

.de volta. :J 1

Paralelamente, a saga )(1

da família Sullivan, a

novela mostra alguns ' ,

aspectos da cultura: JI.

irlandesa e uma divertida �.
maratona de magias, uma'i
vez que quase todas as

mulheres de Serrania

possuam este 'dom, ['c

embora algumas nem �)

percebam isso. As bruxas ,;

de Serranias usam os ,; '3

poderes sempre para
"

fazerem o bem, mas uma c

delas, Zilda (Cássia Kiss) d

usa o seu dom, às rt

escondidas, para ; I

prejudicar aqueles que :;-

cruzam o seu caminho. c

'}

G
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• PROGRAME-SE
• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
Homem Aranha 3
(13h, 15h40, 18h20, 21h
SeX/Sab/Dom/Qua/Qui)
(15n40, 18h20, 21 h - Seg(Ter)
Cine Shopping 2
A Família do Futuro
(14h40 -r- Sab/Dom/Qua)
Homem Aranha 3
(18h20, 21 h - Sab/Dom/Qua)
Hannibal - A Origem do Mal
(16h40, 19h, 21 h20 -

SeX/Seg(Ter/Qui)
(15h50 ..: Sab/Dom/Qua)
Cine Shopping 3
As Tartarugas Ninjas: Uma nova
aventura
(14h1 O,' 16h, 17h45 - Todos os
dias)

-

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

I Joinville

Cine Cidade 1
Homem Aranha 3
(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 -

Todos os dias)
300

'

(19h, 21 h15 - Todos os dias)
Cine Cidade 2
Homem Aranha 3
(18h50, 21 h30 - Sab/Dom/Qua)
Deu a Louca em Hollywood
(15h30 - SeX/Seg(Ter/Qui)
(13h40 - Sab/Dom/Qua)
O Bom Pastor
(17h30, 20h40 "'" SeX/Seg(Ter/Qui) ,

(15h30 - SablDom/Qua)
Cine Mueller 1
Homem Aranha 3
(14h, 16h40, 19h20, 22h - Todos
os dias)
Cine Mueller 2
A Estranha Perfeita
(17h30, 19h50 - Todos os dias)
As férias de Mr. Bean
(13h45, 15h40 - Todos os dias)
Hannibal - A Origem do Mal
(22h10 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
Homem Aranha 3

•

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

Todos os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
Homem Aranha 3
(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Homem Aranha 3
(14h, 16h40, 19h20, 22h - Todos
os dias)
Cine Neumarkt 3 '

O Cheiro do Ralo
(15h10, 17h10, 19h10, 21h10-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
O Bom Pastor
(15h, 18h15, 21 h20 - Todos os

dias)
Cine Neumarkt 5
300
(14h10, 19h - Todos os dias)
Número 23
(16h30, 21 h40 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
As ,Férias do Mr. Bean
(15,h40, 17h30, 19h30 - Todos os
dias)
Ponte para Terabítia
(13h40 - Todos os dias)
Scoop - O Grande Furo
(21 h50 - Todos os dias)

� SERViÇOS
Curso
JARAGUÁ DO SUL
Centro Empresarial
Curso Gerenciamento da
Rotina
16 e 17 de maio

Curso
JARAGUÁ DO SUL
Centro Empresarial
Finanças para não financistas
16,17,23 e 24 de maio

Pró-Memória fará inventário de bens culturais em Jaraguá do Sul

Segundo a matéria do Correio do Povo, edição semanal de 2 a 8 de maio
de 1987, o arquiteto Dalmo Vieira Filho, da Fundação Nacio'nal Pró
Memória / Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, havia
apresentado no dia 24 de abril daquela ano, às autoridades municipais, a
proposta de incluir o município nos roteiros culturais de imigração. A idéia
era valorizar a arquitetura germânica, assim como conhecer e estudar
outras unidades de interesse culturais porventura existentes na

comunidade.
A proposta havia sido aceita pelo prefeito Durval Vasel e pelo secretário
de Cultura Balduíno Raulino. Para a sua viabilização, um convênio deveria
ser assinado e a partir de então uma arquiteta da Fundação Pró-Memória
identificaria as comunidades integrantes do roteiro e documentará a

arquitetura da colonização.

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

extra@ocorreiodopovo,com,br

Uma homenagem ao amigo do homem. Caio, Ana Clara e Carolina
clicaram o labrador Fred em um momento de descontração.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Curso
O curso "Investimentos -

Mercado de Ações, Renda
Fixa e Fundos" acontece
nos dias 12 e 19 de maio,
no Centro Empresarial.
Inscrições pelo fone 3275-
7017,

�Feira
A quinta edição da

Expogestão será realizada
de 19 a 22 de junho em

Joinville, no Centreventos
Cau Hansen. Informações
pelo fone (47) 3451 -

3000.

� Inscrições
As inscrições para o 2a
Stammtisch de
Guaramirim podem ser

feitas na Casa da Cultura
"Paulino João de Bem" e

na Secretária de Esportes.

• PRE,VISÁO DO TEMPO
Frio em Santa Catarina

, A massa de ar frio mantém o tempo firme
com maior presença de sol no Oeste e

Meio-Oeste. Entre o planalto e o litoral a
circulação marítima propicia maior
presença de nuvens e condições de chuva
por alguns momentos. As temperaturas
continuam baixas em todo o estado" em

especial entre as noites e madrugadas.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE � SEXTA
MIN: 11" C � MíN: WC
MÁX: 1 r C MÁX: 22° C
Nublado Sol corn.pancadas de

chuva

� Fases da lua

��A�4�C " ��:I��?C "
MÁX: 250 C MÁX: zr C
Sol com pancadas de Sol com pancadas de
chuva chuva

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE � Legendas

� e�:>Çf)dG�
Ensolarado Parcialmente NUblado instável Chuvoso Trovoada

nublado

• ANIVERSÁRIOS

O CORREIO DO POVO
}
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NOVELAS·

E função do término da novela ainda

�a semana, a emissora preferiu manter
:���o em relação aos últimos capítulos.

Pé na Jaca
Lance tenta resistir, mas volta � b�ijar
Maria. Elizabeth pede a seus rmaos,

B�tráO e Leila, para voltar a morar na

cá$a de Laura, mas Leila expulsa a irmã.

La�ce se desespera ao aco.rdar com

a�a, pede. desculpas e val embora.

MaHa dá de presente para Lance um

relógio. Maria conta para Guguta que há

um chip no relógio que permite que ela

saiba exatamente onde Lance está. Gui

tenta se explicar com Lance, mas

Pipoca interrompe. Elizabeth dorme no

banco da praça e todos comentam.

Vanessa se espanta com o tempo de

gravidez que os exames acusam.

Dorinha sugere a Tadeu que esqueçam
tudo, mas os dois acabam se beijando.
Gui diz a Lance que Arthur precisa dela e

manda ele ficar com Maria. Percival,
Mauricio e Zizu riem de Elizabeth. Rosa

I� defende Percival, quando Elizabeth puxa
!� a sua orelha. Elizabeth. empurra Rosa e

�I precisa fugir da fúria damultidão. Tanaka

II acaba com a confusão. Maria não

� localiza Lance, pois. se enrola com as

)1 coordenadas do relógio. Giácomo
esconde o exame de Lance.

�
i Paraíso Tropical

Bebel dispensa Jáder. Susaninha, RITa e

Neli chegam, para desespero maior de
Gamila. Paula e Daniel se preparam para
viajar para Paraty. Bebel acerta o

emprego em um botequim. Na porta do
n hotel, Bebel grjta com Olavo e o manda
� prestar atenção em Jáder. Nereu abraça .

l' Paula carinhosamente. Eloisa repara na

pulseira de uma cliente e comenta que
foi feita pelo namorado. A cliente conta

que comprou em uma butique. Lucas
tem um rompante de fúria contra
Antenor e fala para Ana Luísa que
Fabiana foi parar no hospital. Fabiana se

surpreende quando Ana Luisa bate em

sua porta. Lúcia chega ao Rio. Mateus
corre atrás da bola e é atropelado.
Cássio fica transtornado ao vê-lo
inconsciente.

« � GLOBO - 21H

,: � RECORD - 19h15

tuz do Soí
�iiena diz a Clemente que vai acabar .

�om freddy, que os dias de empresário
oem sucedido deie estão contados. Os
amig0s vão visitar Inácio, que
permanece distante e. 'pede para se

recolher. Agenor se preocupa em como

pagará Mascote, que, malicioso, diz que
ele irá conseguir pagá-lo mUITO antes do
que pensa.Na praia, Bernardo diz a

Georgi que não gostaria de encontrar-se
com Drica ali. Helô chega e o chama
para surfar. Isabela diz para Pedro que
Lorena submeterá Dríca à hipnose e

assim saberão se ela é uma impostora.
Ele diz que fazer teste de DNA seria mais
fácil. Durante a terapia, LOrena
pretendendo ser bem objetiva, diz à
menina que ela mesma sabe que não é
Drica. Drica diz que não sabe quem ela é.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Ihhame sai pela rua feliz da. vida,
paquerando as gatinhas, quando é
abordado por Orozimbo da milícia,
�dicando que Fausto quer conversar

'

éHm ele. Fausto conta a Inhame que foi
ele quem pagou o advogado para tirá-lo
da cadeia. Chateado com a inércia de
Sovaco, que só pensa agora em música,
Pavia confessa ao patrão que se a coisa
Continuar parada, ele vai formar outro
bando e ir à luta. Maria Lucia diz a Mário
que seria sua sócia invisível após' o
gOlpe que ele dará nas empresas
Gampobelo. Isis fala com Miguel sobre
sucessão nas empresas. Erínia chega
de NovaYork lnebríaoa pelo sucesso que
fez por lá e é recebida carinhosamente
pela família no aeroporto, onde logo
pergunta se Miguel está mesmo

separado de Joana.
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��INIMIGOS
,Muito em breve, Daniel (Fábio
Assunção) e Paula

(Alessandra Negrini)
descobrirão que Olavo

(Wagner Moura) foi o
responsável pelo desencontro
do casal em Marapuã. Tudo
fica claro quando Paula vê
Bebel (Camila Pitanga) e Olavo

juntos. Daniel passa a história

para Antenor (Tony Ramos)
que prefere não demitir o

diretor por falta de provas.
Inconformado, Daniel acaba
brigando com Olavo, os dois
saem aos tapas.

Samara Felippo saiu do
estúdio de "O Profeta"

. chorando. A atriz ficou
emocionada ao gravar as
últimas cenas da novela, que
vão ao ar amanhã. A atriz

interpretou Wanda, filha de
Alceu, personagem de Nuno .. :
Leal Maia. Nos intervalos das

.

I
j

gravações, Samara '

aproveitou para conversar
'

.

.. '

com a produção da novela.
Todos combinaram de
assistir ao último capítulo
juntos. Com o fim do

trabalho, Samara pensa em

viajar para Nova York.

��CRíTICA
O cantor Zezé di Camargo
criticou a atenção excessiva

que a mídia dá aos ex

participantes do reality
show Big Brother. "Tem cara

que fica dois meses no BBB
e quândo sai tem um rnon
de paparazzi atrás. Eu c

há 16 anos e não tem
nenhum atrás demim",

. Em tom de brincadeira
disse ainda que estaria

"contratando um fotógr
particular" para segui-lo em

eventos.

'. SUDOKU

SOBRE O JOGO

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

cada coluna. Também não se.pode repetir números em cada quadrado de
3x3'.

��FINAL "��
-� .

....,
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"

,
I
,
I
I
I

,

.'

II DIVI'R ..SE Mande sua piada para o EXti�: :
"

extra@ocorreiodopovo.com.br .;.:
.... "

"

:- -:�,'

Tirando pra Dançar
Começou a música e um bêbado levantou-se, cambaleando e

.

trocando as pernas, dirigiu-se a uma senhora de preto e pediu: . :
- Hic ... Madame, me dá o prazer dessa dança?

.... 1.
E ouviu a seguinte resposta: ..

!
- Não, por três motivos: Primeiro, o senhor está bêbado em pleno lo:. .,

velório!
.

!
- Segundo, porque não se dança o Hino Nacional!
- E terceiro porque "madame" é a puta que o pariu, eu sou padre!

;

;.

Jane e Tarzan
Num certo dia na floresta, Jane e Tarzan brincavam, quando o

Tarzan falou para a Jane:
- Jane pega a bóia de ping pong?
Depois de um tempo, ela voltou toda roxa e machucada, sem a

bola e o Tarzan falou:
- Jane, eu mandei você pegar a bola de ping-pong não de king
kong!

. ,

,

�---��---------------------, .. '\.

, .

�. HORÓSCOPO
----------�--�-----------�---------------------------------- ;:

Áries 20/3 a 20/4
Se as coisas estão meio tensas, não é o melhor
momento para criticas e· infinitas. auto-análises.
Não se deixe abater, você tem a natureza dos

guerreiros. Uma batalha perdida não é a guerra
inteira. Mesmo com algumas pedras rolando na

sua cabeça, a escalada continua. Você está no

caminho certo. Se ainda não ficou tudo bem é

porque falta chegar ao final.

Câncer 21/6 a 21/7
Deram uma sacudida na sua concha? Pra rua,
caranguejo, nada de ficar entocado. Dê o ar de
sua graça tomando um solzinho na rua e se

socializando. Depois, mais pro final do dia,
estão liberadas as atividades internas. Aí sim,
recolha-se em casa para dar uma arrumada nas

bagunças e metabolizar uma ou outra emoção
mais forte.

Libra 23/9 a 22/10
O pessoal perdendo a compostura e você aí,
tranqüilo ... É isso aí, mantenha seu equilíbrio. E
não se deixe afetar por palavras duras. Você é

ponderado, gentil e é dos poucos a se conservar

lúcido no meio da confusão. Use seus talentos a

favor da paz, fazendo o possível para preservar a
harmonia à sua volta. Sem estresse tudo fica
mais fácil. E você ainda sai no lucro.

Capricórnio 22/12, a 21/1
Conseguir manter o senso de humor e suas

roupas esticadinhas e impecáveis, mesmo
depois de percorrer mais de 1800 colinas é um
de" seus muitos segredos. Nada como terminar
cada dia com os deveres cumpridos e o coração,

.

o seu e daqueles que ama, bem aquecido ... Não
é assim, querido caprica? Sua obstinação tem o

seu valor.

Touro 21/4 a 20/5
Justiça seja feita, taurino, não é do seu feitio
entrar em bate-boca. O problema é que os céus
não estão ajudando ... Se você marcar touca, vai
acabar de cabeça quente e se arnirnar
encrencas. A gente sabe que tudo que você
quer é defender a verdade, mas tem gente que
não está a fim de escutar. Nada como um dia
depois do outro ..

Leão 22/7 a 22/8
Puxa, Leão, essa história de meter o focinho
onde não foi chamado ainda vai dar o que falar...
De-você. Tudo bem que é com boas intenções,
mas nem sempre as pessoas entendem isso e

pocte sobrar pra você,.inclusive financeir.amente.
MelhOr não arrlscarsuas fichas. Procure ficar
na sua, só observando, e você vai saír
ganhando.

Escorpião 23/10 a21/11
Os humores podem se azedar e os sentimentos

podem começar a machucar: Se houver um
método para sua doce loucura, escorplano, eis o

momento para ser metódico. Comece se livrando
de alguns (eu muitos) pesos e contrapesos
emocionais desnecessários, reorganize suas

prioridades românticas e lance as fundações
para algo novo,

Aquário 21/1 a 18/2 ;

Aquela sensação de estrangeiro em sua própria' :
terra volta a se repetir? Deixe estar, um pOuCo .de:. :
distanciamento pode ser legal. Enquanto todOs :,">:
arrancam os cabelos sem motivo aparente, voce :
movimenta sua energia em busca da evoluçâO;

,

Continue assim: numa boa, fraterno, sorrtdente.
.
De tanto irradiar o bern, quem sabe não acaba

"

contagiando mais alguém?
., .. '.. .

Gêmeos 21/5 a 20/6
Armar a jogada; fazer o gol, assoviar e chupar
cana, tudo ao mesmo tempo só seria

.

impossível se você não fosse geminiano. Como
no mundo da criatividade dá até pra parar a

chuva com um ponto final, ir atrás dos sonhos
não será estranho. Hãn? Não, nada de tom de

auto-ajuda. É abrir as frestas para as ventanias
.
do bem, aéreo amigo.

Virgem 23/8 a 22/9
Pense na ousadia como sendo sua nova melhor

amiga. Acabe com a enrolação e os

ressentimentos com atitudes diretas e o

coração aberto. Olhe para aqueles em torno de
você. O que lhe inspiram? Quem lhe deixa

pulando de feliz por ser solteiro? Saber o que
não se quer é tão irnportante quanto saber o que
se quer. Tudo muda e pode ser mudado.

Sagitário 22/11 a 21/12
Visualizar o alvo não é difícil pra você, muito
menos lançar suas flechinhas. O grande dilema é
saber se você acertou no objeto de desejo ou se

ele já se perdeu no imenso horizonte do seu

interesse. Pois é, às vezes o centauro é assim,
um caçador que não sabe o que fazer com sua

presa. Em certas ocasiões pode ser legal
inverter a situação, se permitir ser a caça ...

,':;' ', !

j\ .

Peixes 19/2 a 19/3
Existe uma parte de você que sempre perten'cerá.

'

ao cosmos. Por mais que você se esforce p�ra
manter os pés no chão, tem sempre um

",

pedacinho seu viajando por aí. Vezehquando
você precisa ficar 100% em contato cemo .

insondável, seus dois peixlrhos nadando nas.
águas da imaginação e da fantasia. Você esta em;

.

seu habitat, mergulhe fundo.
. .
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AO LADO DE BENTO
XVi
Os irmãos Gabriel e Cauêh
Hansen Marcatto, com

apenas 19 e 21 anos de
idade, jaraguaenses da gema,
já estão em São Paulo
treinando para se

integrarem à equipe que vai

preparar e servir os pratos
para o Papa Bento XVI. O

cardápio, bem como o chef,
foram previamente
escolhidos e aprovados pela
arquidiocese de Aparecida e

pelo Vaticano. Os irmãos

Marcatto, estudantes de

gastronomia na Univali,
prometem revelar, quando
voltarem, qual foi prato
preferido pela Sua
Santidade.

BARRADOS II
A notinha "Barrados"
registrada na coluna de
ontem, trouxe à tona outros

indignados com o

cerimonial de inauguração
da Arena, além é claro, dos
vereadores. Um deles é o

vice- governador Leonel
Pavan, que foi barrado e só

subiu no palanque, porque
ameaçou dar umas

"bengaladas". nos
organizadores. O outro

pessoal "pê da vida" é do
Poder Judiciário. Além de
não terem sido chamados ao

palanque, nem sequer foram
citados. Hi!!!!

TÁMUDANDO
E impressionante como o

estilo musical dos jovens
atualmente está eclético.

Exemplo disso é a nova febre
Cézar Menotti & Fabiano,
que tem como característica

o gênero de música para
bailão, com tendência a

atingir um segmento de
foliões bem sertanejo. Mas
isto -rião que acontece. De
cada dez pessoas que estão

comprando ingressos para
show do dia 26 na Arena,
cinco pelo menos são de
outra ala, adoradores do Hip
Hop, Rock, Reague e outros

bichos. Novos ternpos.,
Novas manias.

NOTADEZ
"Foi um sucesso, fenomenal:
diferente de todas as

palestras." Comentáriomais
citado entre os 115

participantes do seminário
ministrado por Elias

Lourenço na noite de terça-
.

feira naAcijs. Lourenço, que
é considerado um dos
melhores comunicadores
empresariais da atualidade,
volta à

jaraguá no final desse
mês para novo ciclo de
debates.

.. TE CONTEI!

o procurador da prefeitura Jurandir Bertoldi com a esposa Gilmara Anacleto, no camarote da
prefeitura na Arena.

O CORREIO DO POVO

Por Moa Gonçalves - Sugestão (moagonça!ves@netuno.com.br)

11 OICA DE QUINTA

�Dar uma esti:��inha até o Meu Boteco �-:mar
-

I�quele chapinho esperto.

. o prefeito Moacir Bertoldi, observa o cantor Leonardo conferindo a

revista especial da Arena desenvolvida pela Revista Nossa.

Melhor perder
um minuto na

vida do que a

vida em um minuto!

(47) 3371 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças e Acessórios

(47) 3370-4522

Pra agendar: no próximo dia 19 de maio acontece no
salão de festa da Igreja Matriz São Sebastião, a
tradicional Galetada promovida pela Apae.
**

Interessante como Jaraguá cresce no ritmo de cidade
grande no quesltotecnoloqia. Há pouco tempo, quando
se precisava de um acessório para o carro, tínhamos que
correr para as cidades vizinhas ou aos grandes centros.
Hoje, por exemplo, se quiser instalar um Kit Xenon,
acessório de carro super luxo, a cidade já abastece. Até
vou fazer uma propaganda gratuita como incentivo parta
outros. O meu amigo André Luiz Doring, da Garagem é o

pioneiro.
**

Hoje à noite na Choperia Bierbude tem show com o

excelente Trio Acústico de Blumenau. Vale a pena
conferir.
**

, Pra quem não sabe, além do Papa Bento XVI usufruir
dos dotes culinários dos jaraguaenses Cauêh e Gabriel
Marcatto, Sua Santidade vai ternoites de sono sobre os

colchões Mannes.
**

o meu abraço de hoje, cheio de energias positivas, vai
para o empresário Marco Antonio Missel, porque é
bem nesta quinta-feira que corta o bolo e recebe coro

de parabéns.
**

As minhas amigas Vera Triches e 'Iayse Schmitz já
garantiram seus convites para a primeira Festa do
Champanhe que acontece no próximo dia 2'3 de maio no

Kantan.
**

As beldades Karyn Mattos e Helena Hoetfner, na balada que a aconteceu
no Kaman na última sexta- feira.

�belll erte
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