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Sete jogadores
da Malwee na

primeira lista .8

EM TRAMITAÇÃO

Projeto de lei
institui fundo de

desenvolvimento
Coordenado pela

Secretaria de
Desenvolvimento

Econômico, o Fumdec vai
t captar dinheiro para

implantação de políticas
públicas, programas, projetos
e outras ações de
desenvolvimento econômico '

e social no município. A
utilização dos recursos será

definida pelo PróJaraguá. 113

"1 1200M®íNIMA MÁXIMA

Sol com muitas nuvens.

Pancadas de chuva à tarde e à
noite.• 86

FALE CONOSCO: 47 3371191913055 0019 • reda-cao@ocorreiodopovo.com.br • comercial@ocorreiotlopovo,com.br

Sem fiscal na região
,

�.
CESAR JUNKES/OCP

A Gerência Regional de
Saúde está sem fiscal
sanitaristá há cerca de

quatro meses. O problerr
impede a liberação de

,

alvarás para abertura de
farmácias, clínicas e

laboratórios.

Lecímar NIallJ

completa 20 a

de atividades
• caderno especial

Departamento da Vigilância Sanitária Estadual funciona nos fundos do posto de saúde da Reinaldo Rau, no centro de Jaraguá do Sul 115

campanha do

GENTE,
QUENTE�

FclphonáriQS pU�1íCQS prom .am na m

ontemmanifestação, na Prefeitura de]araguá
para-reivindicar reajuste de 5% de' salário mais

benefícios. A vice-prefeita, Rosemeire Vasel, disse que'
a a4miB-i�traçãQ eI���m.��OllPf8Bosta de

pata
_ €;âmara de Ve.readores.•�4 '_
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Cassuli Advogados AssociadoS'
OAB 1 se 397/99

(47) 3371 7511 I
Advocacia Empresarial �

�»>xa""·_=i..m=-. _�;._�

sac@sexshopjaragua.com.br

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

Centro Comercial Fail 2° piso si. 37
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Poste e cachorro
.' Dizem que quando a

ordem das coisas foi subverti
.'{
da é "o poste fazendo xixi no
Bh "N dcac orro. o caso o Besc/p. .

Banco do Brasil, o "poste"G

(ministro da Fazenda, Guidoli

Manrega) fez xixi no "ca-
, /

chorro" (presidente da Repú-
btlca, Luiz Inácio Lula da
(.

Silva): o assessor desmentiu o

chefe. Um dia depois de o
.
cC

presidente Luiz Inácio Lula da_1

Silva anunciar em visita ao, 1-

�J:ado a compra do Besc pelo
B�nco do Brasil, o ministro

�antega declarou que a

nFgociação entre as duas
il}�tituições ainda está sendo

ei�udada.
o
Ao contrário do que disse

o chefe, Manteza garantiu() � ,

'!Me há. negociações em curso,

�ru. cilue o Tesouro não vai

i'�lL1j;:;¢i'J' nenhum dinheiro no
."

negócio.
O ministro pisou em ovos,

Quando Guido Mantega
era ministro do
Planejamento várias
vezes bateu de
frente com relação aos

pleitos de se"
mas não respondeu se sua

declaração estaria contrari
ando o comunicado dado pe
lo presidente no dia anterior,
mas insistiu que a incorpora
ção ou compra do Besc pelo
BB não pode ser considerada
irreversível. O ministro insis
tiu que se o BB realmente es

tiver interessado no Besc, não
haverá qualquer contrapar
tida da Unido.

Num primeiromomento, os
secret.mos 1\ o Larl1Unatti

(Articulação) e Sérgio Alves

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

(Fazenda}, que estiveram
reunidos com a cúpula do
Tesouro Nacional ficaram
abismados com a reviravolta.
Mas ficaram na deles. Porém,

,

imaginaram se fizessem a

mesma coisa com o governa
dor Luiz Henrique. Seriam
exonerados no mesmo mo

mento, até par quebra de
hierarquia. Mas aceitaram a

tal "nova na modelagem
jurídica da negociação".

Quando Guido Mantega
era 'ministro do Planeja
mento, no Governo anterior,
várias vezes bateu de frente'
com relação aos pleitos de
Santa Catarina. Não se pode
negar que o ministro age.
tecnicamente e pode ser até

que tenha completa razão
nesse tipo de atitude para
garantir a estabilidade eco

normca. Mas pouucamente, é
um desastre.

• ENTRE ASPAS
A Igreja luta pela vida, que é um dom de Deus e é bela. O aborto tem sua raiz em
um certo egoísmo e no medo do futuro."

.

Papa Bento 16, após afirmar que os bispos mexicanos estão certos em recomendar a excomunhão
aos políticos que aprovaram recenteme,nte a legalização do abortona Cidade do México.

"O que você não pode querer é prescrever dogmas e preceitos de uma deterrninada religião para
'0 conjunto da sociedade. Me parece uma coisa descabida. Fé não se excomunga. Foram feitas
declarações agressivas até distantes do que Jesus ensinou".

.

. josé Gomes Tempo-râo, ministro da Saúde.

• PONTO DE VISTA

"

Na abertura do evento

internacional que acontece

e�i Jaraguá do Sul até o pró
xímo dia 16, Carlos Guilher
me Zíguelli, superintendente
do Sebrae de Santa Catarina,
resumiu de maneira muito
apropriada a importância do
trabalho realizado em [araguá
do Sul pela Associação Em

presarial e pela Associação
das Micro e Pequenas Em-

_ presas. Para uma platéia de
empresários e lideranças do

n�ovimento associative pre
sentes à recepção ao grupo
q�e participa da capacitação
internacional, represemando
6 países de várias regiões, foi
dito que o modelo do muni

cípio se sustenta porque o em

preendedorismo nasceu com

'a
.

cidade e se fortalece por
meio da integração de ernpre
sas de todos os tamanhos.

De fato, como bem lern
.

brado, temos um ambiente
p-Ilivilegiado, onde empresas

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

grandes convivem de manei
ra harmoniosa na busca de
soluções comuns com peque
nas e micro empresas. É o

local propício, portanto, para
uma preparação com vistas à

internacionalização do Em

preender, que começou no

País de maneira pioneira em

Santa'Catarina é ganhou
amplitude no município por
meio do trabalho coordenado
pela Facisc e Sebrae, com .o

apoio da CACB - Confe'
deração das Associações
Empresariais do Brasil.

A escolha de [aragua do
Sul, como salientou na mes

ma oportunidade Carlos Re
zende, coordenador nacional
do Empreender, não ocorreu

por acaso. Afinal, como disse,
a cidade tem dados mostras

da sua mobilidade empre
sarial, o que levou a nossa

entidade a ser escolhida como
referência nacional com o

prêmio da CACB.

A presença de represen
tames da África do Sul, Mo
çambique, Chile, México, El
Salvador e Colômbia tornam

esse projeto ainda mais auda
cioso, no sentido de formatar
uma rede de relacionamentos
que rapidamente poderá se

expandir para todos os

continentes do globo. Da
idéia surgida em 1991, trazida
da Alemanha, podemos ter

um sistema internacional de
troca de informações e de

geração de negócios, com

reflexós 'positivos a toda a

cadeia produtiva id�ntificada
com o modelo dos Núcleos
Setoriais.

É um evento que dá
visibilidade e fortalece ainda
mais o projeto que hoje temos

no âmbito da ACI]S e da
APEVI, com a atuação de 27
Núcleos Setoriais que con

gregam cerca de 700 empre
sas, com resultados extrema

mente positivos.
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NASSIF lIiiliUJCHAGAS �I
Inquietações do 1�
Planalto
Por essa o pessoal do
governo não esperava. Nas \�
previsões do Planalto, a CPI �l
do Apagão Aéreo da Câmara
iria passar a maior parte de
seus 120 dias de prazo
distraída com as

OJinvestigações do acidente da
Gol. Aí, lá para o fim de
agosto, podia começar a J;

mexer com outros assuntos. I

Só que o prazo acaba em ')

setembro. Mas agora-vem a

Polícia Federal e conclui seu
inquérito responsabilizando
os pilotos do Legacy. Parece
então que o caso está
esclarecido. E aí, o que vai
fazer a CPI? O temor do
governo é de que, vendo sua

)

investigação esvaziada, a
comissão se volte para outros ,�

itens de-urna pauta bem mais "I

cabeluda, tipo Infraero,
Roberto Teixeira e Varig, etc. Ir,

Ou que resolva ir a fundo na q
questão dos controladores de 'I

vôo e convoque os sargentos �
para falar mal de seus

superiores .

�bI09dDSbI09s.bli9.ig.com.br U
il

Jaraguá do Sul e o

empreendedorismo com padrão interilaciónal

�.......�G�UTERMAN

Laptop para
alunos
A idéia de que laptops possam
melhorar a educação,
alegremente adotada no Brasil,
começa a ser colocada em

xeque QOs EUA. Várias escolas
estão descobrindo que os

estudantes usam os

computadores, que lhes são
fornecidos gratuitamente, para
baixar pornografia, trapacear
em provas e navegar em sites
da internet que nada têm a ver

com a auia. Resultado: os
laptops não só não melhoraram
o aproveitamento dos alunos
como pioraram o desempenho
deles. "É uma distração no .

processo educacional", disse
Mark Lawson, diretor de uma

escola, ao jornal The New York
Times, "tais frustrações são o

último exemplo de como a

tecnologia e geralmente
adotada por filantropos e

políticos como uma rápida
solução, apenas para deixar os
professores confusos sobre
como integrar essas novidades
tecnológicas ao currículo
escolar".

d:!l!Jblog.estadao.com.bribIOgígUlerman

II DO LEITOR

A nova-velha
Igreja
É rica a discussão sobre a

nova postura papal e da
Igreja, Mas é interessante a

discussão sobre o papel
tradicional da Igreja frente aos

problemas do mundo, em
contraposição à militância da
Teologia da Libertação. Há
muita clareza na exposição
feita na coletiva, no primeiro
discurso: liA igreja quer
apenas indicar valores e

formar cidadãos". É curioso
que essa a nova-velha
posição é muito mais em linha
com as transformações do
mundo moderno. Mas a velha
Igreja continua presa a

posições que a colocam a

cada dia mais distante dessa
modernidade. O simples fato
de não entender o uso da
camisinha como fator
essencial de saúde pública, e
a ameaça de excomunhão
trazendo de volta o mofo da
intolerância, engolfa qualquer
tentativa de discussão mais
aprofundada desses
princípios.

� ruisnassif.blig.ig.com.br

A Igreja e o mundo das
comunicações

O fenômeno das comuni
cações sociais obriga a Igreja'
a repensar sua presença no

mundo. Ela existe para evan
gelizar - isto é, para trans

mitir a todos, �e geração em

geração, a mensagem que re
cebeu de seu Senhor e

Mestre. Com essa preocu
pação e missão, sempre procu
rou se utilizar dos meios que
estavam a seu alcance. Hoje,
ela necessita usar os poderosos
meios de comunicação.

Continua atual a obser

vação do Papa João Paulo II:
"O primeiro areópago dos

tempos modernos é o mundo
das comunicações" (cf. Carta
Encíclica Redemptoris mis-
--------

sio, 37c). Na antiga Atenas,
areópago era o espaço pú
blico onde sábios, oradores e

poetas expunham suas idéias
e propostas. Qual õ

u tro

ambiente se enquadra tanto
nessas características como o

mundo das comunicações?
Se a Igreja conseguir usá-los,
e o fizer adequadamente, te
rá neles "urn apoio precioso
para difundir o Evangelho e

os valores religiosos, para
promover o diálogo e a co

operação ecumênica e inter

religiosa, assim como para
difundir aqueles princípios
sólidos que são indispen
sáveis para construir uma

sociedade respeitadora da

.,

_Dom Murilo S.R. Krieger
Arcebispo de Florianópolis

dignidade da pessoa humana'
e atenta ao bem comum'!
(João Paulo II, Carta;
Apostólica O Rápidé
Desenvolvimento, 7). ';1

"Anunciai a boa nova." E,
fundament�l que, na Igreja'
a utilização dos meios de!

comunicação a serviço do

Evangelho deixe de ser umal
iniciativa de indivíduos OLl'

grupos, passando a fazer
parte de forma decisiva d�
nossas programações pasto'
rais. Afinal, somente se sua;
fé for continuamente ali,
mentada eles poderão cola
borar decisivamente parq
que a mídia promova a jus'
tiça e a solidariedade.

")

---- ---- -- --�-------------'-------

Os textos para esta coluna deverão ter no maximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
Postal19 E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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NA CÂMARA: PROPOSTA FOI ENCAMINHADA PELO PREFEITO EM REGIME DE URGÊNCIA

�Fumdec vai captar
recursos para a

implantação de

programas e ações

CAROLINA TOMASELLI

JARAGuÁ DO SUL

Projeto de lei encaminha

do pelo prefeito Moacir Ber
toldi (PR) à Câmara em

regime de urgência institui o
Fumdec (Fundo de Desen

volvimento Econômico).
Coordenado pela Secretaria

. de Desenvolvimento Econô

mico, o fundo vai captar re

cursos para implantação de

políticas públicas, programas,
projetos e outras ações de
desenvolvimento econômico
e social no município.

De acordo com a proposta,

que tramita nas comissões

permanentes da Casa, a utili
zação dos recursos passará por
análise e aprovação do Fórum
Permanente de Desenvol
vimento.O PróJaraguá, como
é conhecido, foi criado no ano
passado e reúne represen
tantes do poder público,
Acijs, Apevi, CPL, PDL,
Ujam, Sindicato dos Traba-

. lhadores, instituições de
ensino superior, OAB e Polí-

Secretário Márcio Silveira informa que empresas poderão doar dinheiro para um projeto específico

cia Militar.
"Uma pessoa física ou

jurídica poderá doar dinheiro
ao fundo para um projeto
específico, sempre na área de
desenvolvimento econô

mico", explicou o secretário

Márcio Silveira, informando.
que este será o terceiro fundo
administrado pela pasta, que
também controla os fundos de

Turismo, e de Trabalho, Em
prego e Renda. Os recursos

do Fumdec também serão

provenientes de transfe
rências do Orçamento do

município, de rendimentos e

juros de aplicação financeira,
de subvenções, da arreca

dação de taxas e de parcelas
do produto da arrecadação de
outras receitas próprias.

Segundo o secretário, os

resultados práticos da insti

tuição do fundo só serão per
cebidos pela população em

Jovem Parlamentar I
frojeto noExecutivo cria fundo recebe 38 inscrições

.

• A.
GUARAMIRIM wulski, Cássio Gaeski e Rogi?f�

de desenvoívímento economICO OProgramaJovemParla- hUân��:: �:::�p:ra�o?�
. mentar, da Câmara de disputam vagas para o novo

CÉSAR JUNKES/OCP Vereadores de Guaramirim, programa, implantado em ab�t
recebeu 38 inscrições. São com a aprovação do pro-jet�
estudantes de 8a série ao de autoria do presidente dn:J
.ensino médio das escolas das Casa, vereador Evaldo J.oãb.

d
. lHe

redes municipal, estadual e Junckes (PT).
. fi

particular, quejá iniciaram ' Na última terça-feira, l)s
J

campanha para a eleição, candidatos receberam info�?q
marcada para o próximo dia mações sobre a política rÍ.��
31. Serão eleitos nove jovens vida do cidadão, a impol�
parlamentares, que tomam

.

tância de eleger � ser �l��,t��
posse no dia 4 de junho, como mudar a imagem do

durante sessão ordinária da político e os pré-requisitos pài��
Casa. ser candidato. Além. 'd�JIJ

Três dos inscritos foram fomentar a discussão d8g9

Contraponto
O vereador Terrys da Silva.
(PIB) afirmou que o He
mosc errou ao garantir que
não faltava sangue nos

hospitais de Jaraguá do Sul.
Esta semana, o Hemocentro
de Íoinville informou que
por falta de doadores, muitas
cirurgias têm sido canceladas

• no Norte do Estado. Há
cerca de 15 dias, Terrys foi
ao Hemosc reivindicar a

instalação de um hemo
centro no município.

Seminário
A Unerj v�i promover um

. Seminário para discutir Pla
nejamento Urbano, sob a

orientação do arquiteto Bruno
Padovano - brasileiro com escri
tórios em vários países, inclusi
ve na China. O lançamento
será na quarta-feira, 16. .

Técnicos da: Prefeitura de
Jaraguá do Sul foram convi

� dados para participarem do
evento.

Participação
o secretário estadual de

Infra-estrutura, Mauro

Mariani, participá da reunião
semanal da Acijs (Associção
Empresarial, de Jaraguá do

Sul) e Apevi (Associação da

Micro e Pequena Empresa do
Vale do Itapocu), na próxima
segunda-feira.
Vai falar sobre os inves

timentos da pasta, em especial
das obras dasSC-413 (Rodovia
do Arroz) e SC-416 (jaraguá
do Sul-Pomerode).

Fim
A manifestação de ontem;

em frente à Prefeitura,
confirmou o fim do namoro

entre o Sindicato dos Servi
dores Públicos e a adminis

tração Moacir Bertoldi (PR).
No início do ano passado,
juras de amor foram trocadas,
sinalizando compromissos
futuros. Mas, como em toda

relação sentimental, a trai

ção pôs tudo a perder.

longo prazo, assim como as

propostas do Prójaraguá. "É
um planejamento. Hoje, no
nosso entender, a atual polí
tica de desenvolvimento

econômico não se sustenta

mais e pode daqui a cinco ou

dez anos chegar a um processo
de estagnação. Estamos nos

mobilizando, inclusive traba
lha-ndo pesquisas para inserir
um novo modelo", afirmou
Silveira.

MOSAICO

Ilesafe(o
Se o deputado Clodovil

Hernandes (PTC/SP) insis
tir em regurgitar os pre
conceitos e o ódio no

plenário da Câmara, terá
um mandate breve. Em
menos de quatro meses, já
coleciona muitos inimigos
e promessas de abertura de

processos por quebra do
decoro parlamentar.

PIERQ RAGAZZI/OCP

Encanto
Daqui pra frente a ten

dência é baixar o tom das
críticas ao governo e aguardar
a repercussão da Arena. A

precaução é descabida, até

outubro de 2008, todas os

elogios já terão dissipados.
O que parece é que alguns

estão vendo a oportunidade.
repensar uma possível alian
ça.

vereadores mirins, outro
projeto desenvolvido com a

proposta de informar e

'envolver os alunos de quinta
a oitava série sobre o papel do
Legislativo. Elisângela Sa-

problemas e carências do
.

município entre os alunos, )0°
programa vai proporcionar'1{P
circulação d� informaçõesn£f

J(Ôescolas sobre projetos, leis le
atividades da Câmara. l5fl

Canto
Não é segredo que o gover

no está apostando t�das as

fichas na Arena Jaraguá para
recuperar parte da aprovação
popular e pavimentar o

caminho à reeleição. A
novidade, é que os discursos
estão encantando setores da

oposição, que vislumbram
uma outra fase na política
local.

j

CANDIDATOS POR ESCOLA -

São José: Jackson Alan Chalito da Silva, Elisângela Sawulski,,1
Vanessa Michalak, Rafael Assmann e Crislaine Maria de
Oliveira.
São Pedro: Jardel Morach Gosch.

.

�A
Almirante Tamandaré: Lucimeri Sarturi, Denis Rocha da Costil
Paulo Henrique Patrício e Arthur Henrique Breis Alves.

Alfredo Zimmermann: Maiara Pereira, Julian Freitag, Cássio
Gaeski, Adriana Engel, Miguel Ângelo Micheluzzi- Neto, Gáb>1taJ"
Welmuth, Astrid Misfeld, Tiago José Andrade, Renata Bruna, o

Ruzyki, Marilene Bresolin, Silvana Muller Cordeiro, teoníce. :'to
sabino e Renan Fendrich Niespodzinski. -, nL
Lauro Zimmermann: Adriana Glovacki, Vagner de Lara,
Dionata Rodrigues, Tadeu Rodrigues Cláudio, Jean Carlos l' -

Rocha, Paulo Ricardo Schreder, Josimar de Souza Cabreira,
Rafael Luiz de Souza, Maria Junckes, Dioni Bagattoli, Jean II
Carlos Wilbert, Emerson Tiecher e Gláucia Oliveira .

Centro Educacional Carrossel: Roger Junckes.

Campanha
o Centro de Apoio à Infância e Juventude do Ministério.
Público e a Secretaria Estadual da Educação, Ciênci� �H

, "(19

Tecnologia pretendem envolver as escolas catarinenses na
.

,,_". ·.-u,)';

campanha "O que você tem a ver com a corrupção?". urr

A idéia é desenvolver práticas rotineiras de honestidade �)b
transparência voltadas à construção da cidadania." :)1

A campanha, de caráter educativo, busca reverter o qua.dJ.:'1s
de corrupção no país. in1

')b

Cartilha .

1q,
O deputado Pedro Uczai (PT) apresentou ontem a cartilhãb
sobre biocombustíveis, que traz o resumo dos projetos e os textos'!

.

do parlamentar sobre o tema, além de artigos de especialistas?
na área e explica o significado dos principais termos téénicd�fÍ
envolvendo o assunto.

'��

O objetivo é subsidiar o debate. sobre a política d�P.
biocombustíveis no Estado e levar informações a entidad��":r�
organizações interessadas.

Negócios 'rq
A Petrobras decidiu vender por US$ 125 milhões as duas.,
refinarias da Bolívia. Anteriormente, a empresa pedia US$íl
200 milhões, proposta rejeitada pelo governo Eva Moralesra

Segundo o assessor especial do Palácio do Planalto, Marco
Aurélio Garcia, a medida vai contribuir com a "estabilidaded

institucional". "Hoje vale mais a pena o Brasil se desfazer da:ffJ
refinarias do que mantê-las", garantiu.

"
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PROGRAMAÇÃO': GASTRO�OMIA E MÚSICA TIPICAS SÃO OS DESTAQUES

Sociedade Alvorada festeja a

tradiçãoalemã com a Winterfest
� 1. J _

_

•

Edição deS�,e,;�Ao
inicia hoje, ás: 20h.
Estimativa � ,de
seis mil visitántes

,
;'. i

KELLY ERDMANN' , ,

.

JARAGUÁ DO SUL
.

'i

o final de S,€th�riâ,será de
diversão emjaraguédo Sul.

Começa hoje ê segue. até do
mingo a t9,ª.;,; edição da
Winterfest, 6rg�H').iz�9a pela:
Sociedade R�Çt¢�ti�lá,:Alvo
rada, São três,dias voltiados às

iracllçôes gehr.iãrik��, com
muitamúskk gits,tr,ohomia e

àpresentaçõ��. çuit��ais. ,
, .r'_,�'j I. o:, '�' \"

. A abertufa-oflcíal aeon-
,

' ••.',' l

tece logo mais, ãs,20h, Junto
• ,Â::\'.l:'.: .:1:

,. :,

com a cenmorua ,�sta'progra- ,

mado a prirri�itQ jantar típico
da festa dess�:.�hp .. O cardá

pio tem: maHçç� -recheado,
aipirn fritQ,:.:.s¢.Mv�tzauer,
eisbein, reboil\d, roxo e

cl{urrasco. Ldg\) depoís ocorre
a coroação da rsitiha e prin
cesa, o grupo folclórico Grü
nes Tal, do Bairro. Rio Cerro

2, e. o baile',ahiri;l'ado pelas
bandas Kn e,3 :x,lt'ús. Neste
dia os ingressoscustam R$ 5,
até às 21h, e R$ 8 no restante
da noite.

' '
.

Amanhã:" la' Wihterfest
• �� '! ',I_

c0Il}eça um ppúco mais cedo,
às: 14h30, CO� -desfíle de

redacao@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI/OCP

Grupos folclóricos Grüner Tal e Gustav Bach se apresentam na 19a Winterfest

sociedades, idosos convidados tarde, custa R$ 5 entre às ISh 5, entre às 14h e 17h, e a R$
e de alunos da Escola João e 21h, e sobe para R$ 10 a 8 no resto da noite. Antes
RomárioMoreira. Em seguida partir disso, disso, a entrada é franca.
esses estudantes fazem home- Para encerrar a festa, a Conforme Marcelo

nagem ao Dia das Mães e o organização programa abrir as Prochnow, presidente da
Grünes Tal volta' a se apresen- portas da Sociedade Alvorada Sociedade, a I 9ª Winterfest
tar, Às 16h também inicia a às 10h. Uma hora depois estima que cerca de seis mil
tarde dançante que traz o quem faz o som ambiente é o pessoas passem pelo local

conjuntoMusical Germânica. Musical Die Brandts, no neste final de semana. O
No sábado ainda tem jantar Paleo Externo. Já no espaço valor cobrado pelo buffet é de
típico; às 19h, apresentação interno tem almoço típico, R$ IO. Já o churrasco custa

do grupo folclórico Gustav tarde dançante e apresen- R$ 8, a cerveja R$ 3,50 e o

Bach, de Massaranduba, e tação de Flávio Dalcin e refrigerante R$ 2. O salão da
baile córn os músicos do J?anda Ouro, às 1Sh, e Musi- Alvorada fica na Rodovia
Karisma, do Rio Grande do cal Adlers Band, às 20h30. Os WolfgangWeege, 265, km 16,
SuL A entrada é gratuita à ingressos.estão á venda a R$ no Bairro Rio Cerro 2,

o CORREIO DO POVO:

Servidores reclamam
reajuste salarial
JARAGUÁ DO SUL

Funcionários públicos se

reuniram, ontem, em frente
à Prefeitura de J araguá do
Sul com o objetivo de,
reivindicar aumento sala
rial. Com carro de som, mi

crofone e faixas' eles pedi
ram a presença do prefeito,
Moacir Bertoldi, para ne-'

gociar o projeto enviado à

Câmara de Vereadores que
dá 3,3% de reajuste e acrés

cimo de R$ 0,50 no auxílio-
,

alimentação.
Conforme a presidente do

Sinsep (Sindicato dos Servi

_

dores Públicos Municipais),
Idiney Petry, estes' valores

, evocaram o "sentimento de

desvalorização" na Classe. Ela

explicou que o assunto vem
,

sendo discutido desde março

passado, quando ocorreu a

primeira assembléia. Depoi�
disso, a administração jara}
guaense sinalizou reajust�'
inferior ao pedido. Fato que),
gerou uma segunda reunião',
na qual os trabalhadores vol,
taram a se posicionar de ma'\1
neira' contrária; Eles exigerrfl
5% de aumento e mais R$ 1
no valealimentação.

Segundo o secre tárí-,
Marcelino Schmidt, os!'

manifestantes foram recebidos,
pela comissão gestora, mas or,

poder de decisão cabe apenas;
a Bertoldi. Já a vice-prefeita,
Rose Vasel, dernonstrmj
opinião semelhante e disse,
ainda, que o acréscimo
salarial concedido é o limite,
"J á conversamos e demos o i

que poderíamos dar", afirmou,

I(KE)
,

PIERO RAGAZZI/06P

Manifestação tomou o pátio da Prefeitura

Ga.mi�hada pelo Morro
Peladtfé . neste sábado

d
't,,"

SCHROEDER· /.:'""
".

" .

::'i ,r
'I

c

Os averltptéird� que se

inscreveram na ,t,ª etapa das
caminhadas',�cdtógicas de
Séhroeder p�àerri:'s� preparar
para 'enfrent�t p<?uco. mais de

�ois, guilôm�t�ps dé' andanças
no Morro Pelado.'A subida
acontece nes�e sábade a partir
das .7h45, hotáriô em que os

Inscritos percorrerão cerca de 2km
particíparitesse.erícontram em
freriie à Prefeitura- lhido é de 18 quilômetros e vai

.

Quem prefere. conhecer à ser posto em prática no sábado,
Serra do A-gtÚfQ, também 26. ConformeLaube, as vagas
localizada Í1� interior do são limitadas em 35 pessoas, A

'

município, tem a'chance de se saída está marcada também
cadas trar 'par� a próxima para às 7h45. Já a chegada deve
edição do projéto�As inscrições ocorrer por volta das 15h30.
estão abertas' até o'dia 23, Vah� lembrar que cada par

quatta-feira, é. 4�vt;m: ser feita� .

ticipante é responsável por
lia Secretaría deTurismo, com levar a própria alimentação e

o assessor Iyi:ú'i�o, Laube. O os apetrechos necessários' à
custo é a entir�gq. ele'tim quilo caminhada, como repelente de
de alimento nãq-pereçível. insetos, sacos de lixo, cantil etc.
, Dessa ve.Z· G" trajeto esco- (KE)

, (

CESAR JUNKES/OCP

SUSTO
PIERO RAGAZZI/OCP

Um veículo Palio pegou fogo no início da tarde de ontem na

, Rua Adélia Fischer, Centro de Jaraguá do Sul. Segundo o

proprietário, Orlando Porto, de São Bento do Sul, ele foi
surpreendido pelas chamas quando o carro parou em meio à

pista. "Fui dar a partida de novo e nisso O capô já estava
incendiado", explicou, O carro acabou guinchado e ninguém
saiu ferido do incidente,

.-------'--------------------<1\

IÍJ

Realizado no último dia 28 de abril, mais um encontro, com participação especial
do Coral do Círculo Italiano e as delicias da culinária italiana, preparadas pelas
nossas cozinheiras, sob a responsabilidade da senhora Terezinha Vailatti e o

incansável polenteiro Lúcio Stolf.
Nosso especial agradecimento a todos os sócios e demais simpatizantes da
culinária italiana, que nos prestlqiararn mais um vez. Grazie.

Dança Folclórica
Convidamos novos dançarinos com idade entre 8 e 12 anos, que desejam ingressar

"

no Grupo de Danças Folclóricas do Círculo Italiano, poderão fazer contato com a ,

professora Dalva Floriani, pelo fone 3370.8602, após 15:00hs ou na secretaria do
Círculo, fone 3370,8636, das 14 às 19:00hs.

Curso de italiano
O ensino da língua italiana é um dos principais objetivos da Diretoria do Círculo, no
intuito de preservar a cultura italiana,
Um ótimo trabalho vem sendo realizado pelas professoras Hilda e Carolina, que
estão a dispósição junto com a secretaria e a diretoria em oferecer várias opções
para a realização do curso,

Interessados poderão entrar em contato com a secretaria, através do telefone
3370,8636, no horário das 14:00 às 19:00h,

Festa Italiana 2007
Este ano o Circulo Italiano de Jaraguá do Sul, inova e realizará sua tradicional Festa
Italiana durante três dias, 6, 7 e 8 de julho, no Parque Municipal de Eventos,
Pavilhão "A",
Na sexta-feira, dia 06, com um grande jantar dançante com o tradicional prato
típico regado a um bom vinho, No sábado, dia 07, com apresentações culturais-e
distribuição de vinhos no centro da cidade e a noite, no Parque de Eventos, eleição
da Rainha do Circulo Italiano, em párceria com as Associações de Morado'res e o

baile do Vinho animado pela Banda Montreal ,

'

Domingo, 08, missa em italiano e encontro de corais/grupo de dança da região com
muita música, vinhos e o prato típico ítallano.
Reserve as datas e "venga festeggiare com noi t"

Encontro Mensal

Joãozinho Júlio Depiné
Presidente

,

!
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ESFALQUE: SECRETÁRIO IVO SCHMITT AFIRMA QUE PROBLEMA ACONTECE EM TODO ESTADO

J

. Falta de profissional impede liberação de alvarás -A

CÉSARcJUNKESfOCPJ

irrr

�"--����----��----���Gb
Irq

, �
--------------�--------------�IIB

,; Gerência de Saúde do

:I município está sem

el' f.iscal sanitarista há

el,: cerca de quatro meses

1,' DAIANE ZANGHELINI
�, JARAGUÁ DO SUL
I

A Gerência de Saúde do

D,. município está sem fiscal

SI: sanitarista estadual há cerca

& de quatro meses. A falta do
i)(, profissional impede. a libe

� ração de alvarás para abertura
, de farmácias, laboratórios e

clínicas na região. O proble
ma também impede que

I alguns municípios possam

fiscalizar empresas e realizar
): programas de prevenção..a
doenças.
N a próxima semana, a

comissão de fiscalização e

controle do ConselhoMunici

pal de Saúde pretende reunir
se com representantes da

Na próxima segunda-feira,
14, a Secretaria de Saúde

.

promove a "Campanha de

Prevenção à Hepatite Viral",
que se estende até quarta

: feira, 16. Na região, a coleta
: de sangue acontece no posto
.I e saúde central de cada

município. Em Jaraguá do Sul,
o posto de saúde da Reinaldo
Rau fica aberto das 7h30 às

17h30. Nas demais cidades da

microrregião, o horário é das

7h�O às 17 horas.
O exame de hepatite B ou

C será direcionado para
pessoas que receberam trans

fusão de sangue, transplante
de órgão ou que fizeram uso

I de fatores sangüíneos antes

de 1993; usaram drogas
, iniFtáveis ou inaladas, inclu
;, sive quem o fez somente uma
ve! em qualquer época da
vida; doentes renais em he

modiálise; profissionais da
!

SDR (Secretaria de Desen

volvimento Regional) para
discutir o problema. "Quere
mos saber se há previsão para
contratar outro profissional,
essa situação não pode
continuar", disse o conse

lheiro da comissão, Sérgio
Homrich, informando que a

comissão soube do problema
através de denúncia.

Em municípios menores,

como São João do Itaperiú, as
equipes da vigilância sani

tária municipal estão atre

ladas à atuação da estadual

porque não existe gestão
plena - pacto firmado entre

município, estado e governo
federal obedecendo normas

específicas - que dá auto

nomia para a vigilância sa-.
nitária municipal atuar

sozinha em todos os serviços.
Na gerência regional de

saúde, funcionários informa
ram que a fiscal deixou de

prestar serviço porque o

CDRBIS

Seringa contamnada causa doença
área da saúde, após acidente
biológico ou exposição de

pele ou nas mucosas com

sangue contaminado; filhos
de mães portadoras do vírus

da hepatite B/C; portadores
do vírus HIV; profissionais do
sexo; pessoas com múltiplos
parceiros sexuais ou com

histórico de doenças sexual
mente transmissíveis; indiví
duos que tiveram relação
sexual desprotegida com

pessoas sabidamente porta-

contrato encerrou e não foi
renovado. Também confir-
maram que há grande
número de solicitações de
alvará no órgão aguardando
o despacho para a Secretaria
de Saúde de Florianópolis.
Todas gerências do Estado
estão sem responsáveis por

que 'eles ainda não foram no

meados.
O secretário regional Ivo

Schmitt revelou que ai falta
de fiscais sanitaristas acon

tece em todo o Estado. Tam
bém comentou que o proble-'
ma está relacionado com o

término do contrato de al

guns fiscais e com o fato de

alguns profissionais estarem

"prestando serviço para o

Estado há muito tempo".
Schmitt, que estavà ontem

em Florianópolis, prometeu
tentar se inteirar com a ge
rência estadual de saúde
sobre as perspectivas de con
tratação.

daras do vírus B/C.
DOENÇA - Hepatite é

toda e qualquer inflamação
do fígado, que pode ser cau

sada por vírus, intoxicações
por álcool e outras substâncias
e medicamentos tóxicos. A
maioria das hepatites agudas
sãoassintomáticas ou leva a

sintomas como febre, mal
estar, desânimo e dores mus
culares. As hepatites B e C

podem ser contraídas através
de sangue contaminado,
agulhas e materiais cortantes

contaminados e relação se

xual. Os sintomas são seme

lhantes aos das outras hepa
tites virais, mas pode provocar
câncer no fígado ou cirrose.

A hepatite C e é considerada

pela OrganizaçãoMundial da
Saúde como omaior problema
de saúde pública, é a maior

causa de transplante hepá
tico. (DZ)

j,oficialmente ent a'nova escola
", no bal

I.'
Qua. A obra, em

rnetros'q construÇão, po§sui
l' selas de cretâr1s, diretoria e professores,
biblioteca, cozinba) banheiros e depósrtO$•.Alem disso, conta com

10 mil metros qt'IafiJrados de área para recreação e atividades
esportivas. AE�la antiga totalmente reformada será
transformada em�$ntro de Educação Infantil.

- t,'

, b3
"�ini
'}23
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Sérgio Homrich, do Conselho Municipal de Saúde: "Situação não pode continuar desse jeito"

Anna Júlia de dois anos depende de alimentação especial-
especial, Anna [úlia precisa recebendo fisioterapi�'�
ir a um pneumologista e a um tratamento fonoaudiológico�
neurologista a cada três acompanhamentonutri�i�nal;
meses. gratuito de pessoas. que s�

Flávia parou de trabalhar sensibilizaram com a situação.
para cuidar da menina, que Quem quiser ajud�r ��a
dependia de um concen- família com doação do leite ou
trador de ar para respirar até com apagamento de consultas
três semanas atrás. "Apesar pode entrar em contato com,

da ajuda que recebemos, Flávia, pelo telefon�, {47JflI
ainda não temos como arcar 3370-6134 ou dirigir-se, à �i���
com o custo do leite e das Domingos Rosa, nº 136/�airrç5

,J

consultas", comentou, lern- Ilha da Figueira (pertq d,���
brando que Anna Júlia recebe Posto Behling). (DZ)

: Secretaria promove campanha contra bepaííte Menina precisa de alímentaçãn ,�,�pecia��
, • .sÓ,» ,

PIERD RAGAZZI/OCP' B

JARAGUÁ DO SUL

A menina Anna [úlia
Rieko Ignácio, de dois ana's
de idade, que sofre de hiper
tensão pulmonar, precisa do
leite especial Peptamen para
se alimentar. A família dela
não tem condições de adqui
rir as 16 latas mensais reco

mendadas pela nutricionista.
A garota só se alimenta
através de sonda e passou por
várias cirurgias para corrigir
problemas de coração. A
história. da menina foi mos
trada com exclusividade pelo
O Correio do Povo em ja
neiro.

A mãe da garota, Flávia
Ignácio, disse que a Prefeitura'
e oMoto Clube Cano Quente
ajudam com parte da doação.
Cada lata de 400 gramas de

Peptamen custa cerca de R$
110. Além da alimentação

In
..

'
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,
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Apevi nos Bairros

A palestra 'Y\nálise dos pontos críticos da Lei Geral das
Micro e Pequenas Empresas" será apresentada no próximo
dia 22, às 19h30, no Apevi nos Bairros. O palestrante é o
contador Paulo Henrique Felicioni, que vai esclarecer as
principais dúvidas dos empresários. Centro, Nova Brasília,
Vila Lenzi, [araguá Esquerdo, Barra do Rio Molha, São.
Luis, Tífa Martins e Chico de Paulo, são os bairros que
participam nesta edição. A partir das 19 horas a Apevi
disponibiliza estruturapara informações sobre microcréditos
e treinamentos. O evento é gratuito e acontece no Cejas.
A presença deve ser confirmada pelo 3275-7024.

SHOW
César Oliveira
e Rogério Melo

.

ALMOÇO DIA DAS MÃES
NA A.A.B.B.

RESERVAS TEL. 3372-0528

COMUNICADO

'RELATA O COMUNICANTE QUE TRABALHA COMO
. CONTíNUO PARA A RVR Arquitetura e Design SIS ltda,
CNPJ N° 06.003.942/0001-00 QUE FOI EXTRAVIADO
QUATRO BLOCOS DE NOTAS FISCAIS COM A NUMERAÇÃO
,DE 000.001 Á 000.250 - ISS - N° DE ORDEM 6980 - EM
, 13/02/2004 da PMJS.

ALMOÇO DIA DAS MÃES

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

Dia das Mães.

Faça já sua reserva até o dia 11/05/07 pelo Fone: 3371-
1991.

�.
-/

li

redacao@ocorreiodopovo,com.br

Mães
A Associação de Pais e

Professores da Escola Anna
Towe Nagel realiza no dia 12
de maio o café literário e o 8º
Concurso de Declamação para
homenagear as mães da cornu-

, nidade. O evento inicia às 8
horas e acontece no ginásio de
esportes da escola. No dia,
acontece também um bazar de
roupas usadas com peças de
R$l a R$5.

Literatura
A DesignEditora de Jaraguá

do Sul está promovendo
excursão para a Festa Literária
Internacional de Parati. O
evento acontece entre os dias
4 e 8 de julho. Esta é a quinta
edição da Festa considerado o
maior evento do segmento na
América Latina. O telefone
para reservas é o �372-3778.

Exposição
Até o dia 13 de maio

acontece emGuaramirim a 2ª

Exposição Sul-Brasileira de
'Orquídeas, Bromélias e Plan-
tas Omamentais. O evento

acontece no Parque Muni

cipal de Exposições Perfeito
Manoel de Aguiar. A visita

ção é aberta ao público e tem'
entrada franca, amanhã e

sábado é das 9 às 22 horas e

<,no domingo das 9 às 19 horas.

Como administrar compras
A Apevi realiza entre os dias 14 e 17 de maio à curso:

"Como administrar compras e controlar estoques". O
treinamento vai orientar quanto a negociação dos preços,
conhecimento de reais necessidade de consumo,

, fornecedores, controle de estoque, entre outros. O instrutor
será o contabilista, especialista em gerência da qualidade
em serviços contábeis, Veríssimo da Cunha Batista. O curso

custa R$ 95 (Associados) e R$ 120 (não Associados).
Inscrições pelo telefone 3275-7024 (Apevi) 3371-7843
(Sebrae), ou pelo email: eventos@apevi.com.br.

Reunião

O CORREIODO POV

Furto
Na Rua Coronel Emílio
Carlos Jordan foi
arrombado um salão de
beleza. Os assaltantes
abriram a porta com

uma chave e furtaram
dois secadores de
cabelo, duas máquinas
de corte e produtos
utilizados no

estabelecimento. O
assalto aconteceu na

terça-feira, 8. A vítima
"registrou o ocorrido na

Delegacia.

Furto
Na quarta-feira, 9, a PM
esteve na Rua Lauro
Zimermann, Bairro
Guamiranqa, em
Guaramirim, para
verificar a denúncia de
suspeita de veículo
roubado. G.E., 25,
deixou nos fundos da

/

casa da tia (que
solicitou PM) o veículo

�Fiat Prêmio, dizendo ser

de um amigo. Depois de
consulta a polícia
constatou que o veículo'
era roubado. G.E. foi
detido e encaminhado
para a delegacia.

A reunião plenária da Acijs e Apevi da próxima segunda
feira 14 vai receber o secretário de Estado da Infra-estrutura, ,

,

Mauro Mariani (foto). O secretário fará um relato sobre os

investimentos da pasta que comanda. A reunião acontece no

Cejas, às 18 horas. É aberta a em-presários e comunidade em

geral.

Conselho
A (Amvali) Associação dos Municípios do Vale do Itapocu

realizou ontem a 1ª Reunião do Colegiado da Saúde. Na
oportunidade, foram discuti-dos assuntos referentes a saúde
pública e a eleição da nova diretoria do colegiado para a gestão
de 2007/2008.A dire-toria escolhida é formada porAlice Eyng
Maçaneiro (pre-sidente), Sérgio Ferrazza (vice-presidente),
Ingrid Eichemberg (1 º secretário) e Gerson Peixer (2Q
secretário). A segunda reunião será no dia 16, às 14 horas.

DIVULGAÇÁD

Capacitação dos Bombeiros
O CCBV (Centro de Capacitação de Bombeiros

Voluntários) de Jaraguá do Sul promoveu o curso de
"Acidentes com produtos perigosos". Os palestrantes foram
o químico industrial Tito Gobbato, Délcio Fiedler e André
Mansano, que orientaram quanto a área de vulnerabilidadei

aos acidentes químicos, identificaçâo e classificação dos
mesmos,' além de fazer com que entendam os riscos oferecidos

.

e a legislação vigente. O carso foi voltado para a corporação
de J araguá do Sul (foto). A equipe reconheceu a

importância de se aprofundar na área, já que a sociedade
atual está sempre vulnerável a acidentes.

• LOTERIAS

• LOTOMANIA

concurso: 721
01- 08 -12 -18"'".20
22 - 36 - 37 - 42 - 49 .

51 - 54 - 60 - 64 - 72
74-83-87-90-98

• LOTERIA FEDERAL

'. MEGA-SENA ",

concurso: 865
23-26-27-41-51-53

OBITUÁRIO

Faleceu ás 03:29h do
dia 10/05, o senhor
Hermes Kruger com
idade de 77 anos. O
velório foi realizado na

Capela Mortuária Maria
Leier. e o sepultamento
no cemitério Municipal
do Centro .

II INDICADORES ECONÔMICm

• 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 I VENDA I2,7477 2,7486

• BalSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÁO
It BOVESPA 50.234 -2,08%
It DOW JONES (N. Yorkl 13.215 -111%
It MERVAL (B, Aires) 2,174 -2,65%_
It NIKKEI (Tokio) 17.736 -0,06%

0,6299% 792,88
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ODADA DECISIVA: VARZEANO CHEGA NA ÚLTIMA RODADA DA PKIMEIRA f-ASE

I
!
,

t
I

JD Bordad'os (branco) e Supermercado Brandenburg chegam na última rodada com chances iguais de classificação
:

Q
i
araa 2a

•

atr es

!
:]i.,l! I·f·,�·� r �

I

�este sábado, tem
I '

�ois jogos no Botafogo
I

� mais dois no

�ampo do Garibaldi
I
!
'--

próxima fase. O artilheiro da .

competição até o momento é

Pedro de Souza, do Borafogo,
com seis gols marcados,
seguido de Thiarles Dias, da
Galvanização Batisti, com
cinco e Rafael Salles, da

Metalúrgica TS com quatro.
No Garibaldi, às 13h45

pelo GrupoA, o Bazar do Rau,
líder da chave com quatro

pontos, o precisa apenas de
um empate para se classificar.

Já o Rubro Negro, que terá o

desfalque de [éferson Rita,
suspenso, está com três pontos
e tem de vencer. Caso empate,
precisa torcer para que o

Here/N icopel vença o

Atlético por pelo menos dois

r

�ARAGUÁ DO SUL
i
I

I

: Quatro jogos amanhã

�efinemmais quatro classifi
qados para a segunda fase do

150Campeonato Varzeano de
�utebol- "Raul ValdirRodri
gues". As partidas acontecem
I

�os campos do Garibaldi e do
�otafogo, No próximo dia 19,
t!nais oito jogos definirão os
I

<D.lltros classificados para a

,�

Solução Liga Mundial
'-

i
Segundo Ferretti, se o piso Existe a possibilidade de '"

da Arena Jaraguá não ficar Jaraguá receber um jogo da �
...

pronta, eles podem aguardar Liga Mundial de Vôlei �

a reforma do Sesi ou marcar Masculino. Mas é muito �
a partida para uma cidade difícil de acontecer. A

.t:.

�mais próxima. O treinador Confederação Brasileira de
�

também elogiou a equipe, Vôlei pede que a cidade "i

que vem dando conta do arque com todos os custos �

recado, especialmente os das equipes, árbitros e
.

mais jovens, como Caça e dirigentes, e ainda tem de >:

Serginho, duas grandes abrir mão da bilheteria. Aí é
'.

promessas. difícil mesmo. J

::;

k'
.

Estadual Série C '=1
A Divisão Especial do A CBF divulgou ontem a r

Estadual de Futsal já tabela do Campeonato
começou, mas a Malwee Brasileiro da Série C. A
só estréia na próxima Ohapecoense caiu no :::f

quarta-feira, 16, contra Grupo 15, ao lado da Ulbra

Joaçaba, fora de casa. (RS) e dos paranaenses �,

Ferretti adiantou que o time Roma e Paranavaí. Já o .,

considerado titular deve Joinville está na Chave 16,
\.

atuar bem pouco neste junto com Map (PR) e os

início. A preferência será gaúchos Veranópolis e

pbr jogadores do juvenil, Caxias. Ambos estréiam
mesclando com alguns dia 8 - o Jec em casa e o

adultos. Verdão fora.
usc
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Malwee
Ontem foi dia de folga para os jogadores da Malwee, que só volta

a jogar na segunda-feira contra a Unisul, em Seara. O técnico

Fernando Ferretti se mostra satisfeito com a campanha da equipe
. neste início de Liga, príncipalmente- por enfrentar uma rotina

cansativa de viagens. "Tivemos uma arrancada melhor que o ano

passado. Estamos dentro do nosso planejamento", disse o

treinador. Ferretti espera também que este seja o último jogo da
Malwee em Seara. "São sete horas e meia de viagem. Por isso já
estão tentando resolver isso para a gente", comentou.

gols de diferença.
Logo depois, tem desafio

pelo Grupo E, o mais

equilibrado do campeonato,
onde os quatro times têm três

pontos. JJBordados e Amaury
Motos se enfrentambuscando
a vitória. Nos critérios de

desempate, o JJ Bordados leva
a melhor. Ocupa a terceira

colocação com saldo zero e

três gols a favor. Já o Amaury
Motos segura a lanterna com
saldo de dois negativo e seis

gols a favor.
'

No Botafogo, às 13h45

pelo Grupo A, o Atlético
enfrenta o já eliminadoHere/
Nicopel. Com quatro pontos
e o segundo lugar na chave,

o Atlético precisa de uma

vitória para se garantir na

próxima fase. Se perder ou
empatar, terá de torcer para
o Bazar do Rau vencer o

RubroNegro.
Na seqüência, pelo Grupo

E, Supermercado Branden

burg e Metalúrgica TS se

enfrentam. O Brandenburg
lidera o grupo nos critérios de

desempate, com dois gols
positivos de saldo. A Meta-.

,

lúrgica TS é a vice-líder com
três pontos, saldo zero e cinco

gols a favor. Quem vencer,

leva. Se empatarem, podem
garantir a classificação, caso
o outro jogo do grupo também
terminar sem vencedor.

�:
,.

lamengo ganha folga .�
•
.,

e mira o Brasileirão ��
�.
".
�.

r:.

RIO DE JANEIRO ''A hora agora é de sentar ::
e reavaliar o trabalho. Ver o ::
que temos quemelhorar. Re-

-:

avaliar tudo. Parte técnica, ��

tática, e também émomento:

de reavaliar o grupo para i
que possamos entrar fortes ;�
no Brasileiro", disse o ��
treinador. Com a eliminação ;�
na Copa' Libertadores, o t:·11
Campeonato Brasileiro é�:
tudo o que restou para o

Flamengo nesta temporada.
Por isso, Ney Franco vai .";
comandar uma reforrnu-

'

laçãono elenco.

O dia seguinte após a

eliminação do Flamengo na

Copa Libertadores foi de

folga para os jogadores. No
entanto, o técnico Ney Fran
co já começou a trabalhar
mais intensamente num

projeto: a "faxina" no elenco
rubro-negro para o Cam

peonato Brasileiro, que co

meça para a equipe já no

próximo domingo, às 16h,
contra o Palmeiras, no Ma

racanã.

SERYIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

ÓSAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se enconíra instaurada a licitação abaixo especificada:

• LICITAÇÃO N°: 37/2007
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• �ODALIDADE: PREGÃO
c:OBJETO: POlÍMERO PARA ETA

�:' RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 11/05/2007, das 8:00 às 11 :30 e das 13:00 às 16:00h
• DATA DAABERTURA: 23/05/2007 às 14: 00 horas

o Edital encontra-se à disposiçào dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti,
n0478-Jaraguá do Sul- sc, Site: www.samaejs.com.br

Esclarecimentos adicionais poderão serobtidos através do telefone 47 - 3371-0590

,..
:LUis Fernando Marcolla

�
Diretor Geral

APAE-Assoc. de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Jaraguá do Sul - SC

GALETADA

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

LOCAL: Igreja Matriz São Sebastião - Centro
.

HORÁRIO: 12:00 horas
Sua Presença é muito Importante

Secretário de Administração

APAE

MISSA SOLENE NOS�.� SHHrlORf\ DE fÁTiMA
DATA: 13/05/07
HORÁRIO: 19h 30min
LOCAl: Noviciado
Haverá procisão, às 19 horas, com a imagem da Nossa
Senhora de Fátima, saindo
da igreja Nossa Senhora das Graças / Barra, até o

noviciado e as mães serão homenageadas.

..O- Secretaria de Administração

l1li II Diretoria de Recursos Físicos

:Ul':�l Coordenadoria de Licitações e Contratos

.:
•
j ,
,

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGÃO elETRÔNICO nO 2007-00019 -,

-EDITAL nO 019/2007
OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica, em
conformidade com as Especificações do Anexo I deste Edital.VAlOR
ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: 112.084,14 (cento e doze mil oitenta e

quatro reais e quatorze centavos).
IMPORTANTE:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 23/05/2007, 10:00h.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/05/2007, às 10:05h.INíCIO DA SESSÃO
DE DISPUTA DE PREÇOS: 23/05/2007, às13:30h,FORMAlIZAÇÃO DE
CONSULTAS .E-rnalt rose.compras@jaraguadosul.com.br. Fax: (47) 3370-
7253 Fone:(47)33728085 Edital completo poderá ser obtido pelos
interessados na Coordenadoria de Licitações, no horário de 8h às 11 h e das
13h às 16h ou pelo endereço eletrônico www.cidadecompras.com.bre/ou
no site da Prefeitura Municipal no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado
o horário de Bràsília (DF).
Jaraguá do Sul, SC, Oêde maio de 2007.
MARCELINO SCHMIDT
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O CORREIO DO POVO

NÚMERO fiNAL: APENAS 12 ATLETAS FICARÃO NA LISTA FINAL DA CONVOCAÇÃO DOS JOGOS

Sete jogadores da Malwee na primeira lista do Pan
.... Técnico brasileiro
divulgou ontem uma

relação com 30
nomes pré-convocados

JARAGUÁ DO SUL

O técnico da Seleção
Brasileira de Futsal, PC de
Oliveira, divulgou ontem

uma lista com trinta nomes

de atletas que estão pré-ins
critos para a disputa dos Jogos
'Pan-Americanos do Rio de

Janeiro, que acontecem em

julho, Destes, sete atuam na

Malwee - o goleiro Tiago, os
fixos Chico e Leco, e os alas
Valdin, Márcio, Falcão e

William. Mas apenas 12 dos
30 atletas permanecerão na

listagem final.

. Destaque para Valdin. O
camisa 13 da Malwee já está
liberado para jogar, mas o

técnico Fernando Ferretti
adiantou que vai utilizá-lo

aos poucos. No próximo jogo
ele pode ser relacionado, mas
deve entrar em quadra só
contra o ]oinville, dia 21, pela
Liga Futsal, no Ginásio Ivan

Rodrigues.
"No dia 12 de junho,

dezesseis atletas serão
escolhidos dentre os que
compõem a lista dos trinta, e
irão se apresentar no dia 4 de
julho, em Teresópolis (RJ),
onde farão a temporada de
treinamentos para o torneio
de futsal no Pan, que
ocorrerá entre os dias 23 e 29
de julho. A lista final sairá no .

dia 18 de julho. O treinador
explicou os critérios utilizados
para compor a lista com os 30
jogadores. "Procuramos não
mexermuito na estrutura que
vem sendo utilizada nos

últimos tempos. A relação
tem atletas que vem sendo
constantemente chamados
para mantermos uma coer

ência no trabalho", revelou
PC . Valdin se recuperou de lesão e está liberado para jogar e é um dos sete jogadores da Malwee na primeira lista para o Pan-Americano 2007

Rincón é preso pela
Polícia Federal em SP

DÊ ROYALTY NESTE

CIA CAS MÃES.
E TRATE SUA

MÃE COMO

UMA RAINHAI
.

o Boticário'
. -- �-------......

_'''''.t (.!o,:l(H f,{;t .' q ... \� ql.' ·.'·'

Equipe de natação
compete em Floripa

ARQUIVO/PIERO RAGAZZI/OCP

Atlético para pagar a dívida
que tenho com a torcida, o

que seria muito importante
paramim. Espero que o Atlé
tico tenha bastante sucesso
no restante da temporada",
afirmou Geninho.

O treinador fez referência
ao episódio de sua saída do
Atlético, em janeiro de 2003,
quando trocou o clubeminei
ro pelo Corinthians. A deci
são gerou revolta nos torce

dores. Boa parte deles mani
festaram-se, em programas
esportivos de rádio e televi
são, contra o retorno de Geni
nho. Mesmo assim a diretoria
atleticanà· estava disposta a

contratá-lo.
O presidente do Atlético,

Ziza Valadares, mostrava-se
otimista quanto ao acerto com
Geninho, que chegou a acei
tar o salário oferecido pelo
clube mineiro, cujo valor era
o mesmo pago ao antecessor

Levir Culpi. Faltava, no

entanto, o aval da família do
treinador, o que acabou não
ocorrendo.

Geninho recusa a

prnposta do Atlético
BELO HORIZONTE

O técnico Geninho recu

sou o convite da diretoria do
Atlético-MG para substituir
Levir Culpi, que se transferiu
para o japonês Cerezo Osaka
após a conquistado Campeo
nato Mineiro. O treinador,
que já havia acertado as bases
salariais, informou, depois de
consultar a família, que
precisa "de alguns dias pa-ra
descansar" .

Em nota divulgada no site
oficial do Atlético, Geninho
disse que passou por um pe
ríodo desgastante no Goiás,
onde trabalhou até segunda
feira, quando pediu demissão.
O time goiano foi eliminado
da Copa do Brasil e perdeu o

título estadual para o Atlé
tico Goianiense. "Fico muito
grato pelo convite, mas a

minha família acha que tive
um período muito desgas
tante à frente do Goiás e que

preciso de alguns dias para
descansar. Mas tenho certeza

de que voltarei a comandar o

Jan Doubrawa representa a equipe Urbano/FME na categoria júnior 1
.

JARAGUÁ DO SUL
.

em sétimo no Troféu Hugo·
Yabe e em sexto no Open Sul
Brasileiro.

A Vrbano/FME estará

representada pelos nadadores
Soellen Bozza, Jan Doubrawa
e Rodrigo Demarchi (Cate
goria Júnior 1), Bárbara Her
mann e Eduardo Junkes (Ca
tegoria Júnior 2) e Marina

Fructuozo, Talita Hermann e

Nathália Krelling (Categoria
Sênior).

O favorito na competição
é o Grêmio Náutico União de
Porto Alegre. São aguardados
mais de 300 nadadores de mais
de 30 clubes. Ainda es-tarão

presentes como convidados
vários nadadores que obtive
ram vaga para o Pan no último
Troféu Maria Lenk no Rio de
Janeiro há duas semanas.

Sete atletas da equipe
Urbano/FME de natação
disputam, a partir de hoje no
Clube 12 de Agosto em

Florianópolis, o Campeonato
Sul-Brasileiro Júnior e Sênior

.
"Troféu Hugo Yabe" e o Open
Sul-Brasileiro. A competição
será dividida ernduas etapas
- de manhã é realizado o

Hugo Yabe e, à tarde, os 16
melhores disputam o Open.
A expectativa da Urbano/

FME é melhorar o resultado
obtido ano passado e. eles
esperam que a ausência da
nadadora LuanaMartins, que
abandonou o esporte, seja
compensada com a entrada
dos atletas da categoriaJúnior
1. Em 2006, eles terminaram

SÃO PAULO drogas. Em virtude disso, o

governo panamenho pediu a

extradição do colombiano, o

. que foi acatado pelo Supremo
Tribunal Federal brasileiro. O
ex-atleta é acusado de ter

ligações com o narcotrafi
cante Pablo Rayo Montano,
que também está preso.

Em meados de março, a

procuradoria-geral da Colôm
bia confiscou cinco imóveis de
Rincón durante uma opera'
ção na qual foram apre
endidos 134 bens da organiza'
ção de Rayo. Após se aposen
tar dos gramados, Rincón

c;omeçou a seguir a carteira
de treinador. Seu último
trabalho foi no São Bento,
durante o Campeonato
Paulista deste ano.

O colombiano Freddy
Rincón, ex-jogador de Pal
meiras, Corinthians e Santos,
foi preso pela Polícia Federal
ontem de manhã, em Perdizes,
em São Paulo. "Recebemos
mandado de prisão por volta
das 17h e saímos para tentar
localizá-lo. Mas o ericon

tramas no bairro das Perdizes
e ele nos recebeu. Não ofere
ceu resistência nenhuma e

imediatamente foi trazido
para a sede da Polícia Fede
ral", disse Moacyr Dias, chefe
da Interpol de São Paulo.

As empresas dele no

Panamá estão sendo acusadas
de serem usadas para lavar
dinheiro oriundo do tráfico de

I
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PARTICIPAÇÃO: O CONSUMIDO DESSA FAIXA CAIU PARA 25,7% EM 2007

Classe C perde poder de compra no país em 2007
. .

27 ,3% em 2006. migraram para a classe B do
Os números fazem parte que subiram para a C. "A

de um estudo, que acaba de classe C exportouum número

ser concluído pela consultoria maior de domicílios para as

TargetMarketing, sobre o po- camadas superiores do que
tencial de consumo do mer- recebeu das fatias de menor

cada brasileiro. Para projetar renda, as classes D e E".

o potencial de consumo das Em contrapartida, as elas
famílias, levou-se em conta ases B1 e B2 passaram a ser o

crescimento de 3,5% do PIB grande alvo do consumo nes
para este ano e o aumento de te ano, com renda média

1,57%dapopulação. "Apesar mensal familiar de R$ 3.780
de ter ampliado o número de e R$2.135, respectivamente.
domicílios, de 39,4% em 2006 A classe B 1 deve responder
para 41,9% ne ste ano, o por 22,2% do consumo e por:

potencial de consumo da 10% dos domicílios, ante

classeCdiminuiu",observao 19,8% e 8,7% em 2006, res
coordenador do estudo, pectivamente. Aparticipação
Marcos Pazzini. Ele explica da classe B2, que era de

que esse movimento ocorreu 19,3% no consumo em 2006,
por causá da mobilidade deve fechar este -ano em

.

social. No qual mais pessoa� 20,2%. (Agência Estado) As classes B1 e B2 passaram a ser o grande alvo do consumo neste ano

tlllllr-II$�nétr_�,��a�lílll'lIllll fi -----,. .'�
Aquecendo
o guarda-roupas

o estudo foi
feito pela Target
Marketing e projeta
o consumo pelo
PIB e aumento
da população

SÃO PAULO

Pela primeira vez nos.

últimos dez anos, a classe C,
que reúne as famílias com

renda média mensal de R$
1.050, perde neste ano par

ticipação no bolo do consumo

privado nacional projetado
para 2007 em R$ 1,5 trilhão.
Neste ano, essafaixa da po

pulaçãõ deverá responder par
25,7% das compras, ante

r
J OCO,RREIODOPOVO

DIVULGI

GOVERNO DO ESTADO
BUSCA PARCERIA COM
O A INICIATIVA PRIVADA
PARA OBRAS NO NORTE ® 82

SALARIOS E DO PRESIDENTE @

Hora de aquecer o guarda-roupas sem congelar os bolsos.
As dicas aqui do Central de Compras aliam qualidade de
marcas consagradas a preços que são verdadeiros achados.
Confira também as opções para o Dia das Mães: mãe

quentinha, elegante e super na moda merece as dicas do
Central de Compras. Confira!

Nova coleção inverno para
s�u filf1p à PR€Çp fJ�
FABRICAI
TamanHos:
C�linho (P. M, G) e 1,4. e 3MIss (o'íl!l ê Red DifJisiriir
(4 a 1�)'.

.

. .. .....
,

.� Na êOÍlleõções Ni'Gf1IOdelliRua Joqgyim Fran'efStd de
Pau'la, 303.
FÔDe 33,111147

...

I
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D� "O: MÉDIA BRASILEIRA DE DOADORES É DE 6 PMp, se TEM 12,8 PMP

Pelo Estado
,.

EstadoIídera ranking
nacional de transplantes

,Dia de dar explicações
A alta das ações do Besc em mais de 40% no dia seguinte à afirmação de Lula
.l"'\de que a instituição realmente será incorporada pelo Banco do Brasil teria
motivado o ministro Guido Mantega a dar declarações que enfraqueceram a

.

garantia dada pelo próprio presidente em Santa Catarina. Pelo menos é o que.defende a bancada petista naAssembléia Legislatíva, que passou o dia de ontem
tendo que explicar que o Governo Federalmanterá seu compromisso com o Besc
- especialmente de não privatizá-lo. O deputado Pedro Uczai argumenta que o

presidente Lula manifestou a vontade política, e é natural que o Ministério da
Fazenda se ocupe agora de estudar a viabilidade desse processo de incorpora
ção. Uczai observa ainda que oministro daFazenda, GuidoMantega,pode estar
apenas agindo com precaução para evitar que a especulação financeira inviabi-

.

lize a transação. O Governo do Estado - do mesmo lado que.os parlamentares
petistas nessa questão - diz que as negociações em torno do Besc continuam.
Tanto que os secretários Sérgio Alves (Fazenda) e Ivo Carminatti (Coordenação
eArticulação) voltaram deBrasília na quarta-feira já com outra reuniãomarcada
para daqui a 15 dias. Na verdade, interessa ao governo estadual quanto ganhará
pela conta-salário dos servidores.. Sérgio Alves espera, no fim das negociações,

I �

conseguir muito mais que os R$ 210 milhões oferecidos pelo Bradesco no leilão .')

do ano passado, que foi suspenso por ação da União e do Besc.

Em ,2007, já foram
realizados cerca de
127 transplantes em

sels,especialidades

. A ��cretaria de Estado da
Saúde recebeu a informação
da se 'Iransplantes, que San-

.

ta Catarina lidera o ranking
de transplantes do país. Com
12,8 doadores de órgãos pmp
('OfmiÍhão de população), só
et!e ina, já foram realizados

n�Esrado 127transplantes em
,sthl �.§l?eciaHdades distintas:
!�r�';tIf�\ ��:" .�__,.- �'---

esélera ocular e medula óssea.

"�ss� vitória é resultado de

i&vestimentos feitos nos

�spit�is e também no trans

p',iJrte das equipes de remoção
e.::' transplante", avalia o

$�r�ti�rio de Estado da Saú
d�; bado Cherem,

,�) P�raJoel de Andrade, ge-'
rente da SC Transplantes,
dUtro� fatores também contri-

.

!:ruíram para a conquista da

liderança do Registro Brasi
leiro de Transplantes. Um
deles é a solidariedade dos
catarinenses e outro é o fato

A lista de espera por órgãos está em cerca de 1,5 mil pacientes
. I

do Estado possuir cirurgiões
para atuar especificamente
em procedimentos de retirada

órgãos varia de 15 a 25 pmp.
"Nossa meta é chegar a 16
doadores pmp ainda este ano",

or
Lula pediu agilidade na aprovação
dos projetos que alteram a legislação
sobre a defesa da concorrência
e o funcionamento do Conselho
Administrative de Defesa Econômica .

(Cade). Mas, antes, o deputado Gáudio
Vignatti, presidente da Comissão
Especial instalada para deliberar sobre
o terna, quer ouvir os representantes do
Governo Federal responsáveis por cada
um dos projetos. O Institute Brasileiro
de Defesa do Consumidor (Idee) e
o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) também serão ouvidos,
O relator da Comissão é o deputado
CiroGomes.

doações de órgãos é feita por
pacientes com morte ence

fálica, Em geral estes pa
cientes estão naUTI e a mor

te cerebral indica que, em

poucas horas, o coração vai

parar de bater e a doação não
será possível. A retirada dos
órgãos é feita enquanto ainda
há circulação sangüínea e o

corpo do doadôr;'conforme
determina a legislação, é

caprichosamente recons

tituído. Assim que um doador
é identificado, a SC Trans

plantes é acionada.

catarinense era de sete

doadores pmp. Para aumentar
este índice, o Estado fez um
amplo trabalho para a seleção
e preparação dos hospitais
que funcionam como uni
dades doadoras.A média de
doadores no Brasil é de 6 pmp.
Em Santa Catarina, mesmo
com resultados excelentes, a

lista de esperá por órgãos
ainda é de 1,5 mil pacientes,
Destes, mil aguardam por um

transplante de córneas.
Nos países desenvolvidos,

o índice de d.oadores de
Sede não muda

Nota da Secretaria da Fazenda explica
que a compra de dois últimos andares
do Edifício Manchester, no Centro tra
dicional de Joinville, será para abrigar
parte da Regional da Fazenda, a sede Re
gional do Badesc e ampliar as instalações
da Junta Comercial, já estabelecida no

local. O Governo do Estado comprou as

instalações por R$ 800 mil. Regional da
Fazenda e do Badesc saem do aluguel.
Governador e o secretário da Fazenda,
quando em [oinville, despacharão do lo
cal. Mas, nem de longe, a sede adminis
trativa do governo será transferida para
a Cidade dos Príncipes.

.

Questão agrária
A Associação dos Legítimos Proprietá
rios de Terras da Antiga Fazenda São
João vai reunir os donos de imóveis
rurais de Campos Novos e Abdon Ba
tista para anunciar o parecer oficial do
Gabinete de Segurança da Presidência
da República, que garante a posse das
terras aos atuais proprietários.,Os pre
feitos Nelson Cruz (Campos Novos) e

Luiz Zanchett (Abdon Batista). confir�
maram presença. O deputado Valdir
Colatto, que encaminhou o pedido dos
agricultores do Meio-Oeste ao gabinete,
estará na reunião hoje, às 14h, em Cam
pos Novos.

. Recuperação
DNIT informa a liberação de mais R$'

.

61.545mi - doOrçamentoGeral daUnião
e do PAC -para recuperação de rodovias
federais em Se. Das 11 obras previstas,
oito já estão em andamento. Duas, em
trechos da 470, começam em junho (Pon
te Serrada) e setembro (divisa PR/SC). A
outra, em trecho da 282 (Palhoça-Alfredo '

Wagu,er) se inicia em julho. O valor total,
contratado E de cerca de R$ 156mi.

<'

$C busca parcerias
para obras no porto

FUNDO SOCIAL

Governo repassa
verba para Apaes : ' ,, '

'! _r t °1

sAd FRANSCISCO DO -SUL Debates
Após percorrer as cidades de Rio do Sul.
e Chapecó, a Escola do Legislative rea"-'
líza hoje, a partir das 8h30, na sede da
Associação dos Municípios da Região de .,

Laguna (Amurel), em Tubarão, O'Ciclo
de Debates sobre Formação Política. Pro
moção é da Assembléia Legíslativa com

.

o apoio da entidade." ,

Suando a camisa
Nem esfria uma operação - a Moeda Ver- 1
de - e a Polícia Federal já deflagrá outra,

.

a Conexão-Criciúma. Num trabalho con

junto de 70 policiais, a PF cumpriu ontem i

mandados de prisão e de busca e apreen- J

são em Criciúma, Florianópolis, Doura
dos (Mato Grosso do Sul), Santa Cruz do, I j

Xingu (Mato Grosso) e São Paulo. No sal
do final) sete presos, acusados de tráfico !

internacional de toneladas de cocaína.

novo edital de licitação para
a construção de uma rodovia
paralela à BR-280 que servirá
como uma via rápida para
escoamento do tráfego de
caminhões e ônibus da BR-
101 ào Porto de São Francisco.
A idéia é viabilizar a obra
através da cobrança de pe
dágio. Luiz Henrique disse
também que a partir de
agosto começa a circular um
barco-Ônibus, com 80 lugares,
que fará o trajeto [oínvílle
São Francisco do Sul em 30
minutos. O governador infor
mou que dentro de 90 dias

I haverá uma decisão quanto aos

aspectos ambientais das obras.

O Governo do Estado está

repassando cerca de R$ 47,1
mil referentes à segunda
parcela do percentual de 1%
do imposto pago pelas em

presas para o Fundo Social.
Serão beneficiados cerca de
671 alunos das Apaes dos
municfpios i de Joinville,
Garuva, Itapoá, São Fran
cisco do Sul, Balneário Barra
do Sul, Araquari, Barra
Velha e do Institute Peda
gógico de Reabilitação e

Inclusão, Ispere.
O montante geral é da

ordem de R$ 47,1 mil. AApae
de Garuva vai receber cerca
de R$ 2,1 mil, Itapoá R$ 1,9
mil, São Francisco do Sul, R$
5,5 mil e Balneário Barra do
Sul, R$ 2,4 mil. Araquari,
Barra Velha e Joinville re

cebem respectivamente, R$
2,2 mil, R$ 4,4 mil e R$ 28,2
mil sendo R$ R$ 4,2 mil para
o Ispere.

".

,'. Ó�governador Luiz Hen-
,

F,t,que' anunciou na ultima
qUárta,feira uma série de'
�brás a serem feitas através de
parceria com a iniciativa

privada na região de São
Francisco do Sul, no Norte do
Estado. Ele tratou do assunto
dura.ute visita à diretoria da
Vega do Sul, do grupo
Á.rcelor�Mittal. A principal
�elas 'é a construção de um

novo hospital, com 40 leitos e

recursos para atendimentos de
média complexidade.t, ,

.

! No que diz respeito ao por-
ro, o g'overno vai lançar umI' • Associação dos Diários do Interior - ADIjSC colunaadi@cnrsc.com.br

----------_.... ". __._---_,,----

CHICO ALVES COM CARlA DARlANO E PATRiCIA GDMES/FlORIANOPOllS';'�

COMUNICADO

O Dr, Mf\RCOS M, MARTINELLI- MÉDICO VETERINÁRIO - em

respeito aos seus pacientes e seus respectivos proprietários 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,

,
.

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

Diário da Manhã - Diário do Iguaçu • Diário O
Iempo- Folha da Cidade - Jornal da Manhã·
Jomal O Iguassu � Municipio Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil-O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Oatarinense- Voz RegionalAssociação dos Diários do Interior

"''''�---",..,. ..._--------------_.
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FfM: CÂMARA
APROVA NOVO REPASSE PARA OS MUNiCíPIOS

Aumento representa cerca
de R$ .140 milhões a mais
I
..Unico voto contra foi

à deputado tucano
,

naldo Madeira, que
a mitiu ter errado

I

Por 424 votos favoráveis e

u contrário, a Câmara dos

putados aprovou o texto

p incipal da emenda consti-

t lcíonal que aumenta em um

ponto percentual o FPM .

.(�undo de Participação dos

�unicípios). O voto contra

fli
de Arnaldo Madeira

( . SDB-SP), que alegou ter

v tado de forma errada.
Por falta de acordo sobre

a emendas e os destaques, a
vbtação foi encerrada sem

c�nclusão do primeiro turno.
A votação não foi concluída

ri pauta de ontem porque a

qâmara não costuma votar

e1llendas constitucionais

n.este dia pelo risco do baixo

q óru� (para urna emenda,
,

��::c�:s��o; �e�� ���o���
pÍItados) .

1 E como pelo menos três

edidas provisórias trancam

�pauta de votações a partir

� semana que vem, não

-1averia mais previsão do

tfrmino dessa votação. Ao

cfncluir essa etapa, aliás, a

:�renda ainda precisa passar

Pfr um segundo turno. De

p,,ois, vai para análise dos
� ,

.
s' nadares.
O 'FPM é formado por

Plenário cheio garaAtiu a aprovação por maioria da emenda constitucional

22,5% da arrecadação prove
niente do Imposto de Renda

e do IPI (Imposto sobre Produ
tos Industrializados). Segun
do a emenda constitucional,
a proporção passaria a 23,5%.
Em 2006, por exemplo, os

municípios receberam cerca

Câmara aprova por 424 a um a

emenda que aumenta em um

ponto percentual o repasse do
Fundo de Participação dos
Municípios

Repasse sobe de 22,5% dos

impostos vinculados ao FPM

para 23,5%

O FPM é formado por 22,5% da

arrecadação proveniente do
Imposto de Renda e Imposto
sobre Produtos Industrializados

de R$ 34,5 bilhões do FPM.

O aumento de um ponto por
centual representaria cerca

de·R$ 140milhões amais por
mês aosmunicípios nesteano.
A votação só começou de

pois de longa negociação en
tre governo, oposição e

prefeitos. Na semana passada,
.

a base do governo impediu a

votação da emenda alegando
que não poderia pagar os

valores mensais a partir de
maio. É que o texto da emen
da, não era claro sobre quan
do passaria a valer o novo

percentual do fundo.
Pela proposta, o governo se

compromete a pagar no

começo de dezembro deste'
ano apenas os repasses refe
rentes a setembro, outubro e

novembro. Em maioria, a

oposição cedeu em parte .

(Com informações do G 1)

!

Deputados terão 28,5%

�e aumento nos salários
BRASíLIA
;

I Depois de quase cinco

reses de discussão, a Câmara

lOS Deputados aprovou o

�umento de 28,5% no salário

qos parlamentares e ainda do

�residente da República, vice
� ministros. Os reajustes
�recisam ainda ser votados
pelos senadores.
,i As votações na Câmara
foram simbólicas, sem neces

,sidade de registro do voto de
,<cada deputado no painel
eletrônico. O reajuste é

�etroativo a 1 º de abril.
! A proposta foi elaborada

- pela mesa diretora e eleva os

salários dos parlamentares dos
atuais R$ 12.847,20 para R$
16.512,09..

Já o salário do presidente
da República sobe de R$
8.885,45 para 11.420,21. O

vice-presidente e os

ministros, que ganham hoje
R$ 8.362,00, passam a receber

R$10.748,43.
Os reajustes representam

a correção da inflação entre

dezembro de 2002 e março
deste ano.

Anteriormente, os

deputados tentaram reajustar
os próprios salários em 91%,
no final do ano passado.

POSiÇÃO

Lula quer manter
Estado laico

O presidente Lula (PT)
disse ontem, em encontro

com o papa Bento 16, que o

Brasil' vai "preservar e

consolidar o Estado laico".
Lula explicou ao papa que o

Brasil mantém a posição de
"ter a religião como ins

trumento. para tratar do

espírito e temas sociais".
Segundo a assessoria do

presidente, o pontífice não

tocou no tema aborto du
rante o encontro. A opo

sição da: Igreja Católica ao

aborto foi citada pelo papa
em duas falas na quarta
feira, no primeiro dia de
visita ao país.

• PELO MUNDO
+

Cuba e venezuela criticaram ontem os Estados :�:�i��i (
pela liberação do ex-agente cubano da CIA Luis Posâüa

.

Carriles e voltaram a exigir sua extradição para julgá-lo por
terrorismo. . '.

"1'
.

Uma juíza de EI Paso, no Texas, considerou Carri.l.e�i
inocente de sete acusações por fraude migratória. .

�

Ele é acusado por Cuba e Venezuela de planejar, em 1976,
ataque a um avião comercial em que morreram 73 pessoas. n3
"O fato de Luis Posada Carriles, o terrorista mais sanguin?rin iSl
do. hemisf��io, estar livre em Miami ...é uma prova da hipo.crifi� S t
e da deplicidade moral deste governo dos Estados Unidos", �

disse o chanceler cubano, Felipe Pérez Roque. '32

Carriles, naturalizado venezuelano, foi preso em 2005 par
entrar ilegalmente no EUA, mas as acusações foram
desconsideradas porque as provas foram obtidas:lJ:t
inconstitucionalmente.

, Pérez Roque e o chanceler venezuelano, Nicolás Maduro,
afirmaram que se trata de uma manobra da Casa Branca fiG

para evitar que Carriles conte "tudo o que sabe e tudo qu'e fez Bl�
para o governo do� Estados Unidos".

Venezuela e

Cuba criticam

libertação de

ex-agente da CIA

Países acusam a

Casa Branca de
'manobra'

FERIDA NA ESPANHA
Uma brasileira, ainda não identificada, ficou ferida na quarta
feira em uma cafeteria onde trabalhava em Barcelona, ao levar
um tiro na cabeça que, segunda os médicos, lhe causou danos

.
cerebrais irreversíveis. A Polícia investiga o caso e descartou a

hipótese de assalto. '

.

TERREMOTO NO CHILE
Um tremor de regular intensidade, que não deixou vítimas nem

danos materiais, atingiu ontem três regiões do centro do Chile. O
tremor de terra ocorreu às 1 h32 (2h32 em Brasília) e abrangeu as

regiões de Coquimbo, Valparaíso e Santiago.

VISITA AOS ESTADOS UNIDOS
A ONU anunciou ontem que o relator sobre direitos humanos e

luta contra o terrorismo, Martin Scheinin, visitará os EUA de 16 a

25 de maio. Scheinin trocará opiniões com o Governo americano

sobre as políticas, leis e práticas anti-terroristas.

EDITAL

CONTRIBUiÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FlslCA

EXERClclO DE 2007 ' i
. , q

A Confederação da Agriculture e Pecuária do Brasil CNA, em conjunto com a Federação da Agriculture e Pecuária dõ
estado de Santa Catarina FAESC, e Sindicato do Produtor Rural de Abdon Batista; Sindicato Rural de Abelardo Luz fi .

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 deArarangu

'

...

Sindicato Rural de Armazém; SindicatoRural de Aurora; Sindicato dos Produtores Rurais Bela Vista do Toldo; Sindicato
Rural de Benedito Novo; Sindicato Rural de Blumenau; SindicatoRural deBom Jardim da Serra; Sindicato Rural d�BoI;t
Retiro; Sindicato Rural de Braço do Norte; Sindicato Rural de Campo Alegre; Sindicato Rural de Campo Belo do Su
Sindicato dos Produtores Rurais de Campo Erê; Sindicato dos Produtores Rurais de Campos Novos; Sindicato_:�(".
Produtores'Rurais de Canoinhas; Sindicato Rural deCapinzal; SindicatoRural de Catanduvas; Sindicato Rural de Caçador;
Sindicato SINCRAVESC; SindicatoRural de Chapecó; Sindicato dos ProdutoresRurais de Concórdia; SindicatoRun}! de
Curitibanos; Sindicato dos Produtores Rurais de Dionísio Cerqueira ; Sindicato Rural de Faxinal dos Guedes; Sindieaf
Rural de Florianópolis; Sindicato dos Produtores Rurais de Fraiburgo; Sindicato Rural de Galvão; Sindicato Ruml

.

Ilhota; SindicatoRural de Imaruí; Sindicato dos Produtores Rurais de Imbuia; SindicatoRural de lndaial; SindicatoRural
de Ipumirim; SindicatoRural de Irani; Sindicato dos Produtores Rurais de Iríneopolis ; Sindicato Rural de Itá ; Sindicato
Rural de Itaiópolis; Sindicato dosProdutores Rurais de Itapíranga; SindicatoRural de Imporanga; Sindicato dos P,roputQrel •

Rurais de Jacinto Machado; Sindicato Rural de Jaguaruna; Sindicato Rural de Joaçaba; Sindicato Rural de Joinville;
Sindicato Rural de Lages; Sindicato Rural de Lebon Regis; Sindicato dos Produtores Rurais de Mafra; Sindicato do

Produtor Rural deMajor Vieira; Sindicato dos Produtores Rurais de Massaranduba; Sindicato dos Produtores.Ruraislde ,

Meleiro; Sindicato dos Produtores Rurais deMonte Castelo; SindicatoRural deNovaVeneza; Sindicato Rural de Orleans;.
SindicatoRural deOtacílio Costa; SindicatoRural deOuroVerde; Sindicato dos Produtores RuraisPalmitos; Sindicató db�1 !
Produtores Rurais de Papanduva; Sindicato dos Produtores Rurais de Paraíso; Sindicato Rural de Petrolândia; 'SindicaW

.

R�ra.1 de Pinhalzinho: SindicatoRu:aJ dePon,te�lta; Sindicato Rural de Po.nte Serrada; Sind�cato R�l d�PousoRedond?1 }
Sindicato do ProdutorRural de QUIlombo; Sindicato dos Produtores Rurais de Rancho Queimado: Sindicato Rural de Rio
dasAntas; Sindicato Rural deRio Do Campo; Sindicato dos Produtores Rurais de Rio do Oeste; Sindicato Rural'deRio dó

.

Sul; SindicatoRural de Rio Dos Cedros; Sindicato dos Produtores Rurais de Rio Fortuna; Sindicato dos Produtores Ru\�� I
de Rio Negrinho; SindicatoRural de Santa Cecília; Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Rosa de Lima; Sindicato dos.
Produtores Rurais de Santa Terezinha; Sindicato Rural de Seara; Sindícato Rural de São Bento do Sul; Sindicato dor·
Produtores Rurais de São Bonifácio; Sindicato Rural de São Domingos; Sindicato Rural de São Joaquim; Sindicato Rural'
de São José; Sindicato dos Produtores Rurais de São Jose do Cedro; SindicatoRural de São José do Cerrito; Sindicato do�

,

Produtores Rurais São Lourenço do Oeste; Sindicato Rural de São Martinho ; Sindicato dos Produtores Rurais dc'são'
Miguel do Oeste; Sindicato Rural de Taió; Sindicato Rural de Tangará; Sindicato dos Produtores Rurais de Timbé do Sul;
Sindicato Rural de Três Barras; Sindicato Rural' de Tubarão; Sindicato Rural de Turvo; Sindicato Rural de Urubici .

Sindicato dos Produtores Rurais de Urupema ; Sindicato des Produtores Rurais de Vidal Ramos; Sindicato dos Produtores
Rurais deVideira; SindicatoRural de Xavantina ; Sindicato dos Produtores Rurais de Xanxerê ; Sindicato RuraldeXaximl'

com base noDecreto-lei nÓ 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição SindicalRural, em atendimento a

princípio da publicidade e ao espírito do que contém oArt. 605 da CLT, vêmNOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas
físicas, que possuem imóvel rural ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados corno "Empresários" oW
"Empregadores Rurais", nos lermos do artigo I�, inciso n, alíneas "a", "b" e "c" do citadoDecreto-lei, para realizarem o pagall),e,o\" dar
Guias deRecolhimento daContribuição SindicalRural do exercício de 2007. devidapor força do que estabelecem oDecreto-lei 1.166/71 e'

os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à espécie. O seu recolbimento 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 Con"ibJ.lÍção,
Sindical Rural até a data de vencimentoacima indicada, constituirá o produtor rural emmora e o sujeitará ao pagamento de juros.multa 'é '

atualizaçãomonetária previstos no artigo 600daCLT. As guias foram emitidas com basenas informações prestadas pelos contribuintes nas
Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal com amparp nll,que
estabelece o artigo 17 da Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e estão sendo remetidas por via postal para os endereços índrcàdtl�n'as
respectivas declarações. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento das Guias de Recolhimento pela via postal, os contribuintes
deverão solicitar a emissão 411 segunda via diretamente à Federação daAgricultura do Estado onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis
antes da data 'do vencimento. As impugnações ádministrativas contra o lançamento e cobrança da conrribuição deverão ser feita�, por
escrito, até a data do vencimento, por intermédio das Federações Estaduais de Agricultura. O Sistema Sindical Rural é composto pela
Confederação daAgricultura ePecuária do BrnsiICNA, pelas Federações Estaduais deAgricultura elou Pecuária e pelos SindicatosRurais'
e/ou de ProdutoresRurais,

'

Brasília, OI de Maio de 2007.
ANTONIO ERNESTOWERNADE SALVO

. PRESIDENTE-

\ ;
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Motos

I

-Promo,ão por tempo illdatllrm",.do, todos os client., ",. ofuwrom compras 00 laia
Kg Moms de JaragtJà � na loja Kg Moto� de Guilt.minm, ganharão inlcnmet1l� grá!is01 aparelho de wlul3r m3rta Nokia mod. 1600 (ou simi3r) habiilad. no plan. Meia

__
Tarifa 10 com mllfl,alidodo ixa do R$ 25,90, A rosponsabilldad. pala entrega do "parella

_ '1J
-

celular ó da T.ltron· Revenda autorizada TIM am J<l(ajjtJâ, Os aparelhos sarâo 1lfl�.IIUE><
na Loja Kg I\I:>to. de Jarnguá ou nas loja, r.llron. Q-ódilr.> ,uj.ito a aprQV"çiio,

/.'
L

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO

""!" "'_��i·"li1...........""v'���""""'�

t;

Mr. Bean de férias? É isto
mesmo. O confuso e

azarado personagem
de Rowan Atkinson foi para
o cinema mostrar o que
pode aprontar durante
alguns dias de folga

O atrapalhado Mr.
Bean está de volta

.

às telonas. Estréia

hoje na sala 3 do cinema de

Jaraguá do Sul a mais nova
comédia estrelada pelo
hilariante Rowan Atkinson.

E, dessa vez, ele promete
arrancar gargalhadas nem um

pouco tímidas de quem
resolver conferir de perto as

loucuras do britânico.
O título do segundo filme da
carreira do ator já sugere o

que público vai ver. ''As férias
de Mr. Bean" é exatamente

isso, o personagem
desastrado deixa Londres e

segue com o objetivo de
descansar em Canries, na
Riviera Francesa. O esperado
sossego é fruto de uma rifa na

qual ele ganha: uma
filmadora nova, 200 euros e

uma semana no sul da França.
O problema é que essa

"pausa" coincide justo com a

data do Festival de Cannes,
um dos mais famosos do
mundo quando o assunto é

cinema.

Preparado para viajar na pura

tranqüilidade, Bean embarca
em um trem rumo às férias.
Antes disso, porém, ele teve
a "brilhante" idéia de filmar o
momento da entrada na

locomotiva. É nessa hora que
tudo vira do avesso. O

/'

trabalho inconveniente sobra'
ao diretor russo Emil

Duchesvsky, a caminho da

premiação na companhia do
filho de 10 anos. Enquanto
Atkinson faz pose para a

,

câmera, o trem sai e o

"cinegrafista" fica do lado de
fora. Desconfiado das

intenções do viajante em

relação ao filho, o pai
denuncia o desconhecido à

polícia e a confusão é armada

por completo.
A direção de ''As férias de Mr.:
Bean" é de Steve Bendelack.
A comédia tem duração de
90 minutos e pode ser vista

no Cine 3 do Shopping
Breithaupt em três sessões

nas segundas, terças, quintas

e sextas-feiras (17h40 /
19h30 / 21h20). la no final
de semana e nas quartas
feiras, o filme vai ao ar às
14h, 15h50, 17h40, 19h30 e

21h20.

G
U
E
T
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Blumenau

Jaraguá do Sul

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

SeX/Sab/Dom/Oua/Oui)
(15h40, 18h20, 21 h - Seg(Ter)
Cine Shopping 2
Homem Aranha 3
(18h20, 21 h - Sab/Dom/Oua)
AsTartarugas Ninjas: Uma nova

, aventura
(15h30, 17h30 -

SeX/Seg(Ter/Oui)
(14h40 - Sab/Dom/Oua)
O Mundo em Duas Voltas
(19h20, 21 h1 0'
SeX/Seg(Ter/Oui)
(16h30 - Sab/Dom/Oua)
Cine Shopping 3
As Férias de Mr.Bean
(17h4Q, 19h30, 21 h20 -

SeX/Seg(Ter/Oui)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21 h20 - Sab/Dom/Oua)

Joinville

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

Todos os dias)
Cine Cidade 2
Homem Aranha 3
(18h50, 21 h30 -

Sab/Dom(Ter/Oua)
As Tartarugas Ninjas: Uma nova

aventura
(15h30, 17h20, 19h1 0, 21 h -

SeX/Seg/Oui)
(15h10, 17h - Sb/Dom(Ter/Qua)
Cine Mueller 1 .

. Homem Aranha 3 (leg)
(14h, 16h40, 19h20, 22h - Todos
os dias)
Cine Mueller 2
Motoqueiros Selvagens '

,(14h15, 16h30, 19h45, 21 h45 -

.

Todos os dias)
Cine Mueller 3
Homem Aranha 3 (dub)
(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 -

'. Todos os elas)

. Cine Neum.arkt 1
, Homem Aranha 3 (dub)
(13h30, 16h15, 19h, 21 h45 -

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

: Maria Antonieta
(13h50, 16h20, 19h1 0, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
Motoqueiros Selvagens
(14h20, 16h30, 19h30, 21 h40 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
300
(14h10 - Todos os dias)
O Cheiro do Ralo
(19h40 - Todos os dias)
O número 23
(16h50, 21 h50 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
As férias de Mr. Bean
(14h50, 17h, 18h50 - Todos os

dias)
O Bom Pastor
(21 h - Todos os dias)

� SERViÇOS
Jantar
JARAGUÁ DO SUL
Restaurante da Recreativa Duas
Rodas
Jantar Afro-Brasileiro
21 de junho, 20 horas

Encontro
JARAGUÁ DO SUL
Recreativa Duas Rodas
110 Encontro Festivo - Centro de
Cultura Alemã
11 de maio, às 20 horasAmanhã, a

partir das 14 horas

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

J'

• SAIU NO O CORREIO HA 20 ANOS

Comunidade continua sem assistência

O Correio do Povo, edição semanal de 9 a 15 de maio de 1987, noticiava que a

anunciada intervenção pelo Inamps junto ao Hospital São José, tinha acabado
por não acontecer. Segundo informações, as negociações entre o instituto e a

direção do hospital haviam sido freqüentes, com perspectivas de acordo para a

volta do atendimento, no valor de Cz$ 215,00 (a diária) e a participação
financeira da Prefeitura, até o final de maio. Porém, de acordo com a matéria,
até aquela quinta-feira, no encerramento da edição, a situação quanto ao

atendimento aos segurados continuava inalterada; com crescente grau de

insatisfação da comunidade, há mais de um mês sem atendimento

previdenciário.
Os sindicatos de trabalhadores estavam reivindicando Q aumento do número de
leitos, implantação de uma UTI e a reativação dos convênios.

• ANIVERSÁRIOS

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

O CORREIO DO POVeJl

�'SANTO
Sant Inácio de Láconi
Santo lIuminato
Santo Alberto de Bérgamo
-São Pôncio

�EfEMÉRIDES
Dia da Inauguração do Telégrafo
QQ Brasil

�1B52
Inaugurada as primeiras linhas

.

detelégrafo no Brasil.
k£ /,-"

�1965
EUA aumentam contingente no
Vietnam para 46.500 homens.

979
'Eunice Michiles torna-se a

primeira mulher a ocupar uma •

cadeira no Senado na históriá'
t�,publicana brq�i[�ira.

•

�1998
Europa ,oficializa moeda ú�iGa,
o JWro, aootaaa,
':progressivarnemlé a partir ,de
de janeiro de 1999.

Inspiração para muito jaraguenses, a bela praia de Barra Velha foi clicada
pelo leitor Sílvio Boppré ..

• 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.

Se o seu mundo é o mundo do

entretenimento e cultura, então seu
'8

Jpjornal é O Correio do Povo,
no

�Inscrições
Estão abertas, até 22 de

junho, as inscrições para o

mestrado acadêmico em

computação aplicada da

Universidade do Vale do

ItajaL Informações pelo
fone (48) 3281-1537.

�Treinamento
O treinamento "Como
Administrar Compras e

Controlador Estoques"
acontecerá de 14 a 17 de
maio, O valor é de R$ 120.

Informações pela fone
·3275-7024

• PREVISÃO DO TEMPO

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê
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I
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�9 :
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J
.'

. Tempo instável em Santa Catarina

Muitas nuvens do Oeste ao Planalto devido a

atuação do jato subtropical. No litoral a

circulação marítima mantém muitas nuvens

e condições de chuva por alguns momentos.
As temperaturas ficam em elevação.

� Jaraquá do Sul e Região

HOJE �
MiN:WC �
MÁX: 20°C
Sol com nuvens Sol com nuvens

SÁBADO
MiN: 12° C
MÁX: 24° C

� Fases da lua

SEGUNDA

MiN 14° C
MÁX: 26° C
Ensolarado

DOMINGO
MiN: 13° C
MÁX: 24° C
Ensolarado

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE � Legend�s

� (:�) Ç[) Q G .,.
Ensolarado Parcalmente Nublado instável Chuvoso Irovoada

nublado
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• NOVELAS
� GLOBO -i8H

o Profeta
Em tunção do término da novela ain�a
essa semana, a eml�sora �r�ferlu
manter sigilo em relaçao aos últlmos

capltulos.

� GLOBO -i9H

Pé na Jaca

Dra. Sabina aconselha Lance a se

consultar com um médico de São

Paulo. Deodato derruba Elizabeth e

salva Morgan�. Dr. Simão chega ao

Solar das Aguas. Vanessa se

enternece com a idéia de ter outro filho

de Arthur: Lance chora abraçado ao

filho. Gui mostra a ressonância para Dr.

Simão, escondendo o nome de Arthur,
e ele diz que' o caso é gravlssimo.
Giácomo assume para Lance que

sabia do tumor. Tadeu encontra os

dois tristonhos, mas eles disfarçam.
Ja recebe um bilhete de Lance

marcando encontro no parquinho.
Tadeu comenta com Marquinho que

Lance está estranho. Arthur mostra a

reforma que fez para Lance morar no

sitio. Maria conta para Gui que ficou

com Lance, Lance convida Tadeu para
sair. Maria descobre que Lance está

na boate e comenta com Gui. Celina

tala para Gui que está achando Lance
muito estranho. Maria dança com

Lance, Gui chega também na boate,

Maria quaseflagra Lance e Gui juntos.

Paraíso Tropical
Cássio vai com Mateus para o hospital.
Ana Luisa aconselha Fabiana a não

destruir a própria vida por causa de
Antenor. Paula e Daniel passeiam em

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

;0 que Olavo fez. Ana Luisa pede que
luoas.aãô eornente nada.com,D,alliel
:sobfé hêlação- aos dois. Mârl(rn�
:consegue' que Ana Luisa lhe faça
;confidên·cias.' Ta:ls Jal morar com
:Marion ..Apolícia cerca o Copamar.
ninará se apavora com a rudeza de
'Solano. Romeu ameaça entregar
provas para Daniel, se Olavo não

cumpnr sua palavra. Cássio pede a

:Lúcia para Mateus passar a noite em

;sua casa.
I

� RECORD - i8hOO .

Alta Estação
;8ernar.do explica a Drica que foi ele

:quem combinou com Georgi aquele
encontro no Jardim Botânico, pois
I�'ria conversar com ela lonqe da

�Ia e dos fofoqueiros de plantão,
Irna,rdo beija Drica - alguém
�ondido bate fotos do casal. Agenor
e Mascote fogem da guarda costeira,
que atira para cima. Milena oferece
dinheiro para Kayla entregar
�cumentos que comprometam
Freddy. Kayla se recusa a prejudicar
seu chefinho. Verônica esbarra em

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

pergunta se vai ficar só nisso.

� RECORD - 2011

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

Carmem que diz que este não é o

..,melhor momento e pede um tempo,
COstraflcantes chamam Carlinhos para
organizar o baile funk e as lutas. Boris
diz a Isis que usa identidade falsa para
se proteger de inimigos que adorariam
enContrá-lo.' Maria Lucia, Felix e Mário
discutem o plano para tomar a

empresa de ísis: irão provocar a

Insolvência, o conselho de

�dministração recusará o balanço,
Isis tomará conhecimento da situação
e Lucia a aconselhará a vender boa
parte das açôes. O primeiro passo
será reforçar o caixa dois, desviando
mais dinheiro das empresas, uma

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

Extra SEXTA-FEIRA, 11 de maio de 2007 17B:
extra@ocorreiodopovo.com.br

��PEDIDO ��NO BRASIL ��BELEZA ��FINAL ��ESCALADO
"

Recentemente, durante O ator Brad Pitt; 43 anos, foi
-,

A Band foi a emissora Demi Moore, 44 anos, é Paola Oliveira e Thiago 'JO�

uma festal, o apresentador escalado para viver o super-
"

rque mais tempo ficou no mais do que bem-resolvida Fragoso aparecerão mais
"

I

Amaury Jr pediu à Silvio herói He-Man no cinema,
I

,

ar quarta-feira com a com as questões da idade. velhos, depois de uma
.

Santos que renovasse a
chegada do Papa: das "Aos 40 anos, minha avó s passagem de tempo de 25 segundo o tablóide britânico

autorlzação permitindo
15h37 às 17h01. vestia e se comportava anos, no último capítulo de The Sun. "Os produtores "

que o humorista
"

como uma mulher de 60. O Profeta, que vai ao ar estão animados com a
,

Wellington Muniz, o Ceara Segundo a prévia do
,

Naquela época, a socieda hoje. Arnaldo (Rodrigo) terá escalação de Brad Pitt. Ele
do Pânico na TV, Ibope, nesse horário a

considerava que, depois final feliz ao lado de Carola tem um corpo malhado, mas I

continuasse imitando-o.
I

, Globo deu média de ,

Fizeram coro à insistência 23,8. E'm segundo lugar,
40, a mulher não era mais (Fernanda Souza), assim não na proporção do He-Man", :

do apresentador o ficou a Band corn'e.s. desejável nem sedutora. As como Sonia (Paola) e disse uma fonte ao jornal. A

. deputado Paulo Maluf e ti coisas evoluíram, mas não O Marcos (Thiago). A agente de Pitt, Cindy Guagenti; :

até mesmo a esposa do
,<Record registrou 4. suficiente. Acredito que toda maquiagem para a negou o convite. Gerald Butler, : .,

Rede TV! ficou com 2,3. transformação durou um

"

:';]. ..
"'-

Homem do baú, íris mulher seja capaz de tudo, o rei Leõnidas de 300, .:

Abravanel, Silvio se O SBT, que ignorou o inclusive de ser bonita em dia inteiro. As cenas também estará no filme.
,

esquivou e disse que vai
. fato, exibiu programação qualquer idade", disse ela à mostrarão o que aconteceu Ainda não foi divulgado quem

pensar no assunto.
' normal e marcou 2,4. revista "Elle".

'
na vida de cada um. fará She-Ha.

• SUDOKU • ,DIVIRTA ..SE

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'.'

Mande sua piada para o Extra: .

extra@ocorreiodopovo,com,br i
' ..

,

Enterrando postes
Após um dia de trabalho na colocação de postes de iluminação, o mestre de
obras reúne seus operários para um balanço:
- Arnaldo e Júlio?
- Colocamos dezoito postes!
- Juventino e Amaral?
- Colocamos dezessete postes!
- Joaquim e Manuel? .

- Colocamos dois postes!
- Dois?! - berrou o capataz. - Como vocês explcam isso? Os outros
instalaram quase dez vezes mais!
- Mas o senhor viu o tanto que eles deixaram para fora da terra?

Música
O Manuel e a esposa 'chegam atrasados a um concerto musical, no exato
instante que o maestro anuncia:
- Senhoras e senhores, a seguir executaremos a Nona Sinfonia de
'Beethoven!
E o Manuel:
- Está vendo Maria, com a sua demora para se arrumar nós já perdemos
oito sinfonias.

II HORÓSCOPO

Touro 21/4 a 20/5
Val esperar que aquele negócio da China venha
bater à sua porta? A passagem de Mercúrio por
Gêmeos, até 28/5, faz você ficar atento e
esperto, ajudando a agilizar as questôes
materiais. É uma boa época para mercadejar e

pechinchar (taurinos sabem como preservar
,

seu bolso) e também para fazer pesquisas de
mercado e planejar novas estratégias.

Leio 22/7 a 22/8
Atualize seu projeto de vida, O transito de Mercúrio
por Gêmeos, até 28/5, leva a pensar mals sobre
suas metas, ideais e planos. E um bom momento

para examiná-los e ver o que ainda está valendo, o
que tem que ser mudado e o que você tem feito

'

para realizá-los. Mercúrio pode incrementar

relações com grupos e amigos: a cooperação
ajuda na mútua realização de objetivos.

Libra 23/9 a 22/10
Upgrade-se! Mercúrio passeia por Gêmeos, seu
colega de elemento Ar, estimulando sua atividade
mental. Este perlodo, até 28/5, é especialmente
bom para se dedicar a novos conhecimentos e

experiências, O absnato, o filosófico e o mlstlco
podem transformar sua vlsão de mundo. Se tiver
a �ortunldade de viajar, ótimo; se não der, viaje
aI mesmo onde está,

Capricórnio 22/12, a 21/1
A passagem de Mercúrio por Gêmeos, até 28/5,
favorece o trabalho mental. Você tende a ficar
mais atento a detalhes e a usar com maestria as

técnicas e conhecimentos dlsponlvels. Talvez
você fique ainda mais exigente do que já é,
querendo o melhor em tudo. Evite ser multo '

rigoroso e critico com os outros: padrões
diferentes dos seus também podem ser bons,

Escorpllo 23/10 a 21/11
Mercúrio está em Gêmeos até 28/5 e convida a

refletir sobre aspectos profundos de sua psicologia.
Escorpianos são tão cheios de mistérios que
escondem coisas até de si mesmos ... Este astro
simboliza comunicação: é um bom momento pra
desabafar e trocar a água do poço. O que você .

,

pensa que são cobras e lagartos pode não passar
de minhocas e lagartixas.

Aquário 21/1 a 18/2
o transito de Mercúrio por Gêmeos estimula suas
relações com as pessoas. Neste período, até,
28/5, é provável que você consiga comunicar
mais espontaneamente e com mais clareza

aquilo que pensa e sente. O mental está em alta e

pode ser uma fase muito criativa nas atividad,�s<;
intelectuais: estudar, ler e escrever fica ainda': ;'!>:i .. ,;

mais interessaríte e divertido.
"" �"�'.:'.: -j" ,

'.

Sagitário 22/11 a 21/12
Mercúrio transita em Gêmeos, seu signo oposto,
até 28/5, e estimula o diálogo aberto com os que
lhe são íntimos. Nos relacionamentos, é um bom
momento para esclarecer questôes acerca da

própria relação, aproximando-o mais de seu

parceiro. Você também precisa falar do que
sente, do que se passa aí por dentro e não só de
seus grandes ideais, planos e projetos ...

Peixes 19/2 a 19/3
Com Mercúrio em Gêmeos, até 28/5, é possíVel{
que você fique mais interiorizado e pensativo.

'

Piscianos absorvem mares de emoções e

informações: às vezes precisam se recolher para:
processá-Ias e se achar em meio a tudo que

'

pescam em sua rede. A qualidade intelectual
deste astro pode ajudá-lo a se entender mehot ..
Converse com suas escamas.

Áries 20/3 a 20/4
Precisando de geometria e balanceamento nos

neurônios? Mercúrio transita em Gêmeos até
28/5 e aperta seus parafusos, fazendo suas

funções Intelectuais e de linguagem rodarem
melhor, É uma boa fase para aplicá-Ias, mas
não espere milagres, Comunique-se, troque
Informações, Observe os vários lados de cada
questão, evite tirar conclusões apressadas,

Câncer 21/6 .a 21/7
Com a passagem de Mercúrio por Gêmeos (até
28/5) talvez você fique mais quietinho e

reservado. Pode haver dificuldade para se

comunicar, mas também purafalta de vontade de
falar. Cancerlanamente normal: fala de tudo,
menos de si mesmo. Nao reclame se lhe acharem
misterioso ou InacesslveL" As pessoas têm mais
medo de você do que você delas,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Mercúrio está em Gêmeos, signo de sua

regência, até 28/5, manifestando a pleno seu

potencial para comunicação e movimento. Você
fica ainda mais falante e animado, e sua

necessidade de informação e dê experiências
variadas aumenta sensivelmente. É uma fase
muito produtiva nas atividades intelectuais e

estudos. As palavras têm poder: use-as bem,

Virgem 23/8 a 22/9
Não fique escondido embaixo da mesa, mostre
a sua cara, Seu regente Mercúrio está em

Gêmeos até 28/5 e aquece suas comunicaçôes
com o mundo. Contate pessoas que estejam
relacionadas a suas metas e objetivos
profissionais, mesmo que indiretamente. Invista
em conhecimento, aprenda e desenvolva novas

técnicas para melhorar sua performance.
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Por Moa Gonçalves - Sugestão (moagonçalves@netuno.com.br)

PROGRAMA
O programa Moa Gonçalves
será. exibido às ISh 30min
deste sábado pela RedeTV e

não às ISh 30min, como de
costume. A mudança é

devido a presença do papa
Bento XVI no BrasiL Na
ocasião a emissora estará

transmitindo matéria sobre
a Sua Santidade.

PRAAGENDAR
O pessoal bacana da

associação beneficente
Novo Amanhã promoverá
no próximo dia 21 de
junho, às 20 horas, no

Restaurante da Recreativa
Duas Rodas, o [antar Afro
Brasileiro.O preço do
convite é 50 reais.

REGIME
O' boa gente Vilmar
Fernandes,· o bacana da
Lanchonete do Vale

. (tradicional reduto dos
flamenguistas), cansado de
ser chamado de "Rolha de
Poço" e após um regime
fracassado a base de pílulas
e ervas medicinais
acompanhado de 650ml de
Coca Diet, resolveu
radicalizar de vez. O

primeiro passo foi
imediatamente tampar com
jornal Ü' vidro da estufa de
alimentos de seu bar. O ator Rodrigo Veronese, o Lucas da novela das oito da Globo, Paraíso Tropical, é presença
Segundo ele, assim, sem garantida na 60 Feijoada do Moa, que acontece em agosto
poder ver os risoles,
bolinhos de carne; pastéis e

outras guloseimas, o regime
vem funcionando .. Ele
garante que já emagreceu 10

kg. Cá entre nós: dá pra
acreditar?

CIRCULANDO
Já está sendo distribuída a

nova edição do jornal com a

prestação, de' contas do
vereador Jurandir Michels.
Lika, como é conhecido. Ele
é considerado como muito
atuante nas atividades
parlamentares, devido à

elaboração acentuada de

projetos de lei, moções e

indicações - dizem até que
ele é o campeão neste

quesito. Por outro lado,
também. te m o s que
considerar que por trás do
nobre edil tem a figura
inteligente do seu assessor

.

1 .As lindas HelenaMarangoni, Priscila Lorentz e Suelen Finta, curtiram a 1 o Sexta House no KantanDr.Marcel Sa oman.

DisqLle-entrega
3275·1689

,'ffl ,( A verdadeira
II . humildade
consiste em estar

satisfeito.
(Henri Amiel)
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Curtir um bom som

acústico na Bierbude.

A empresária Cecília Menegotti e a filha Margareth já,!
garantiram seus convites para a primei,ra Festa do'
Champanhe, só para elas, que acontece dia 23 de'
maio no Kantan Sushi Lounge.
**

E hoje, como é sexta feira, tem som de qualidade no
Srnurts em Jaraguá, com o cantor Paulo Henrique.
**

E o meu abraço de hoje cheio de energias positivas vai
para o boa gente Rafael César Fernandes, porque é
nesta sexta-feira a vez dele comemorar a idade nova.
**

E pra galera que curte um artesanato, agende aí! Sábado,
em Blumenau, na Praça Doutor Blumenau, a partir das
14 horas, tem mais uma edição da Feira de Artesanato.
1<* .

Amanhã, mais conhecido como sábado, a partir das
20h 3Dmin, tem Macarronada Caseira beneficente, em
prol da ampliação da Igreja Matriz São Vendelino, eml
Schroeder. A festa será no salão da própria Igreja.
**

Hoje à noite tem show com o cantor Zé Ramalho no Big
Bowling, em Joinville. Pra antenar: quem levar um quilo
de alimento não perecível, tem desconto no ingresso.
**

Na manhã de ontem, quinta-feira, muitos amigos,
entre eles Nei Lambari e Pietro Galvan, acordaram
com os olhos inchados de tanto chorar. O motivo das

lágrimas foi a precoce eümtnaçãe do triêolor paulista
da Libertadores da América. Nadaram e morreram na

praia. A justificativa dos fanáticos torcedores é de que
o frio gaúcho entorpeceu as pernas dos jogadores São
Paulinos. Então tá!

o empresário Ricardo da Speed Pneus, ladeado por Jaime�Moroe) e

Simar(Fabrini), durante a inauguração da filial da nova loja Speed
Pneus, no último dia 25 de abril, no Bairro Bapendi
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