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DEFICIENTES

Canarinho nega
suspensão de

benefícios
A Canarinho negou a

suspensão da passagem
gratuita para deficientes
auditivos que estudam, têm
renda familiar de até três

salários mínimos e não

trabalham. • 5

ENTREVISTA
,

Jean Leutprecht
fala dos projetos
da Arena .4

Dia de sol, com nevoeiro ao

amanhecer. As nuvens

aumentam no decorrer da .

tarde.• 86

Djennifer (centro) segue treinando com a Seleção em Florianópolis e aguarda o anúncio final das 16 atletas para o Pan .7

Médic-os- descumprem TAC
um ano após assinatura

ARUIVO/OCP

A maid;i� dos

profissionais .

contratados pela
rede pública não se

adequou ao que o

Termo de Ajuste de
Conduta previa.
Parte deles

a na

guádo
Sul e se nega, a

cumprir ohorârio
previsto.• 5

Dr. Thiaqo 'lvtonsiff(]3orefa
']vfcstre eIT!' Impíantodoutia cW.{>/sc - 8.-111

Especialista em Impíantodontia
tEspeciaEi.,>ta em rpetiotfântia

.

Clinicá çeml" .

q?róteses
Tel.: (47) 3055-2796

..., ..,l.

Rua João Marcato,.103 - Oentrc , Jaraguá do Sul
E-mail: clinicasorrident@superig.com.br

HUMANA
- - _- - -a�.J¥"

frl!ll_��j_se��yªlU!t�tlçj!
sac@sexshopjaragua.com.br

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

Centro Comercial Fail 2° piso si. 37

INFRA-ESTRUTURA ft'r
;,.,',J ':

Governo libera
mais R$ 3,3 mí

para BR-280

Recurso do Orçamento
da União vai custear as .

obras de recuperação e

restauração da rodovia, que·
começaram no ano passado.
No total, já foram
investidos quase R$ 26
milhões na BR-.280, com
projeto de duplicação
previsto para serconcluído
no segundo semestre.• 3

BAEPENDI - Vende-se,
suite. + 2 qtos. 100m2. R4
93.000,00. Tr: 3275-3862.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



......

OPINIAO
•

90r

O deputado i�deral cata
rinense Fernando Coruja acha
que o Congresso Nacionai
deyeni'retomar a discussão e

v6fação da reforma política,
as�k que-o Supremo Tribunal
Federal (STF) se' posicionar

s�, re a interpretação dada
r�éentemente pelo TSE de

q.\;{e o mandato pertence ao
'f

partido e não ao parlamentar.
.? Coruja considera que as
� . �

r:��entes mterpretaçoes
�anadas pela Justiça sobre
<I,untos legislativos devem
levar Câmara e. Senado a

ar{'alisarem itens da reforma'
c4fuo fidelidade partidária,
fi(ranciamento público de
qm;npanha e listas fechadas.
�, acredita que as Cas'as
devem se mobilizar, tão logo o.

�upremo decida sobre os

�ndados de segurança

impetrados pela oposição.
-r:
O Iíder do PPS sustenta

Espera-se uma nova

legislação que impeça
que o voto conferido pelo
povo vire mercadoria nas
mãos dos políticos"
ainda que, ao recorrer à Corte,
não se transfere em hipótese
alguma a tarefa do Congresso
de fazer a reforma política, já
que o que se pretende ter é
uma interpretação de um

direito já existente na

Constituição. -o TSE já
reconheceu. Então, na opinião
de Coruja, os tribunais não
estão legislando. Estão

interpretando, pois ao longo do
tempo o setor político deu uma

versão equivocada a respeito
desse assunto.

O PPS' do deputado

oplnlao@ocorrelodopovo,com,br

Fernando Coruja foi um dos
partidos que ingressaram
com ações na Corte. A

.legenda pede a devolução
dos mandatos dos deputados
federais que deixaram a

agremiação para embarcar
na. base governista.

De acordo com o mandado
de segurança do PPS, no

sistema eleitoral adotado no

Brasil, chamado de sistema

proporcional das listas abertas,
"é insofismável que o

candidato só viabiliza a sua

eleição graças ao quociente
partidário" .

A Lei parece clara: o

mandato é do partido. Por

isso, espera-se por uma decisão
sensata do Supremo, que abra.
o caminho para uma nova

legislação que impeça que o

voto conferido pelo povo vire

mercadoria nas mãos dos
políticos.

.,ENTRE ASPAS
o'

15,' .

-s:

,ih
\')Tendes uma vida que desejamos seja longa; mas é uma só, é única. Vivei com
ê�tusias'mo, mas, sobretudo, com senso de responsabilidade".
��a Bento 16, aos jovens reunidos quinta-feira no Estádio do Pacaembu, en;,São Paulo.

,�. ,

-- PONTO DE VISTA

Paerspectivas de crescimento
(�gi'onal e a' importância do

..desenvolvimento sustentável
?'

o Quem conheceu Jaraguá do
Sul há 20 ou 30 anos, por mais
otimista que fosse, não imagina
ria que a cidade e a própria região
alcançariam um desenvolvimen
totão vertiginoso como ao que.
assistimos. Pelo que lemos no

notíciârio e por tudo o que ouvi
rt:lPs de especialistas, percebemos'
que Jaraguá do Sul pode estar

v1yendo, talvez, um novo ciclo

dS, desenvolvimento, especial
���te na área fabril. Alguns
indicadores atestam essa afirma-

'

ção: temos o mais alto índice de
industrialização entre as dez
maiores cidades catarinenses,
segundo divulgou recentemente·
Qji'o�t�l.qe e�pnomia e negócios
- . '

��.noticel).ter.com.))f ao. infor-,
mar que nada menos que 7'8,7%
da, economia do município tem

&igem na indústria, produzit�do
'

Jill PIB industrial de R$ 2,7
bi1hões/al1o, O segundo maior do' ,

Estado.

o bom desempenho da
economia pode ser, considerado
um reflexo do planejamento
traçado antes, pois se agora se está
tirando proveito das condições
favoráveis é porque os empresá
rios investiram ao longo dos anos.
Mas nesse caso há uma contrapar
tida que nos parece, importante

, analisar: na medida em que esse

desenvolvimento do setor produ
tivo foi '�contecendo, suportado
até então pelo próprio desenvol
vimento da cidade e a atenção às
suas demandas da época, seria
natural agora que a infra-estrutura
tivesse acompanhado na mesma

proporção. Infelizmente, no

entanto, não é o que se vê.
,

"

Demodo geral, temos compli
. cadofes em elos importantes dessa
cade'ia, notadámente em áreas

estratégiêas para que as empresa�
possam se planejar adequadamen
te: faltam investimentos em

energia para suprir a capacidade

.Carla Schreiner
Reitora da UNERJ -

Centro Universitário de

Jaraguá do Sul

de produção, há carência de
moradias populares ou para
atender às faixasA e B, sem falar

que também na educação preci
samos ampliar as oportunidades
'de acesso ao ensino técnico e

superior, bem como faltam espa
ços para acomodar filhos de
mães-trabalhadoras enquanto
elas estão nas empresas.

Se por um lado temos ex

celência com o ensino superior,
é preciso levar em conta o novo

perfil da região, que se concentra

cada vez mais na chamada
indústria limpa, com tecnologia
de ponta e responsável am
bientalmente. Aqui, vale dizer,
o campus universitário da

UNERJ já reúne condições para
se tornar um apoio ao in

vestimento das nossas indús
trias, com ampla estrutura de

graduações e especializações
identificadas com as neces

sidades regionais.

It
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• DOS BLOGS
,. 4tHM il.nlSAKAMOTO
o ganha pão
Estudo divulgado, ontem, pela
Organização Internacional do
Trabalho (OIT) mostra que
houve importantes avanços no

combate à discriminação no

trabalho por etnia e gênero.
Contudo, negros e mulheres
continuam ganhando menos

pelo trabalho do que brancos e

homens, reafirmando o que os

trabalhadores brasileiros já
sabem há tempos. A diferença
entre o rendimento médio dos
homens brancos e negros caiu
32,6% entre 1995 e 2005. A
causa não foi tanto a melhoria
do salário dos negros, que
existiu, mas uma piora nos

ganhos dos brancos -

proporcionalmente, ,mais
acentuada. A OIT afirma
também que houve-un-.
crescimento de novas formas
de. discriminação do trabalho
no Brasil e no mundo, por
exemplo contra portadores de
HIV, obesos e indivíduos com

estilo de vida considerado
não-saudável, como os

fumantes.

� blogdosakamolo,blig.lg.com.br

Direita x esquerda
A eleição francesa mostrou
que a polarização direita x

esquerda não deixou de
existir no mundo pós Queda
do Muro de Berlim e da
dissolução do campo
socialista. Claro que, com o

(mal) chamado "fim das
utopias", essa dicotomia
torna-se mais problemática,
mais sujeita a sutilezas e

matizes. Gosto de uma frase,
que não sei de quem é: "Se
alguém diz que não existe
diferença entre direita e

esquerda, pode estar certo
de uma coisa: essa pessoa é
de direita". No começo dos
anos 90, em plena crise das

ideologias, Norberto Bobbio
escreveu um ótimo livrinho
sobre o assunto-eharnade- s+>

justamente- Direit-afre, t,', ,;l

ES�Llerda. Basleamente.rõiz. ,

Bobbio, a esquerda se

preocupa mais com a justiça
'social do que com a ordem; e

que a direita se preocupa
mais com a ordem do que
com a justiça social.

.

� blog.estadao.com.br/blog/zanln

• CARTA DO LEITOR

lnteresses poUticº�0
A. ig.reja· catóüea telJ1;tDd9"I(:I;;i�
direito.de fazer pressão para
defender aquilo que "

"

consídera certo. �. O que)oda
rnundo faz" ,nâo?Campqnh'â,1j
lobby, pressão. Os polítlCOs:,ll
podem seguir'suas - '.

"

" o

convicções, inc'lusivé' ; ":, is

religiosas,' 'para,decidir tomo:5
se posicionar 'dÍíihté' désta"oJ"
daquela' niatérla. Mesmo 's�mi,
querer lrnpor a (sua' fê aos' I ;g

outros, você sé'gue' b; que'lhé'v
parece 'justd. Orque é'I"',I ',b

imperdoável é' algúéril'seguin
a neterrnínaçao da! igreja: nã-dq
por uma cuestao.de. té-ou , it

concordância, mas por,medoi?
de enfrentar e comraríar a.

. instituição e seus·';, �j �.nf;;)

representantes, Ter a', " .b
eonvlcçãu -connárla, Imas' Y' ;�
al3andQnál'lp eJ11fl1�lTle �eJ�mB
intar,esse I polítJCQ .. �.��Q, f;blÍlJh
quantoo meoo. de ;f�+�t;i11 ,:,,)1

qualquer coísa que I,�e;( y: r.n

pareça n.ece?�árj�i· mas .: iJ
possa ser considerada

,.' ". " .. -: .: ,')1

cont\an�}9 �nter�?�� ,d,� ; >d
qualquer gr�e� RO_gero�d,:, :."

, ...
'

'". " .... 11

• Mario Eugenio Saturno
Pesquisador Tecnologista Sêni�ç g9.. ,i�Instituto Nacional de Pesqulsas">

'
"

'

Espaciais (INPE) ,
", '.1;' ,., ,,[

cÓr

. Quando um ministro termina de pagar as coisas que decorrem do fato de

" sêf,mln"strQ'U,i(�a ébrW,R�i�'nílrt)\{R'$_[5'riíil. Não terri sentldo. Um gerente
q�f����t t�?:J:�-,m s:�IPrt�:tri�I�9r;g4AAl)ttninfstro:. N.ªo estéureclamando".
Waldir Pires, ministro da Defesa, sobre o reajuste de 28,53% de aumento nos salários dos 594

'

conçresslstas, do presldenie da República, do vice e dosministros, aprovada pela câmara da
quarta-feira.. I' .'

Amor'de mãe'
Amanhã é dia de receber

um buquê de flores belas e

perfumadas, ouvir palavras
bonitas e simpáticas daque
les machões que o ano todo
só reclamou, criticou,
magoou ... E nunca pediu
desculpas ou perdãol Nem
todas as mães têm esse azar,
algumas têm filhos bons que
dão alegria (o ano todo) e

não só flores neste dia.
Houve um tempo em

que ser mulher era ser

escrava do lar, mãe dedica
díssima. Algumas mulheres
iluminadas despertaram do
longo período de submissão
e, depois de séculos, direitos
iguais são possíveis.

De qualquer modo, são
as mães as detentoras de um
grande poder sobre as

crianças. Isso quer dizer que
o padrão machista de nossa
sociedade é reproduzido e

ensinado e perpetuado pela
própria mulher: "Isso não é
trabalho para homem, moça
"de família" não pode fazer
isso". Ao abster-se de en

sinarmudanças de compor
tamento, perde-se uma

grande oportunidade de
fazer deste mundo algo
melhor. P-ortanto mães

eduquem seus filhos para
que respeitem as mulheres
como seres iguais em direitos
e capacidades. .

.

E namaternidade que se

vê que ser mulher não é
fácil. Por mais dedicado que
seja um pai, não chega ser a
mesma coisa.
A criança reconhece a

t ,

,: !",Il�' �� r(',;J

mãe,· pelo cartnho-oupels
alimento. Mas só O amor, d�
mãe é. diferente. çQ�preJ
ensível, tolerante.jiropenso
ao perdão p.�6 i,�p�rt,��d?�falta cometida.' " ",.

E mãe é tão frnp'ôrtant�
que Deus também quis'lima.
E não- escolheu 'qualqúet
uma " J :.": iJ

não.Segundo aBíblia, '��
senhor olhou a humildade"
para escolher entre suas

servas a sua mãe, "e tfd�ã\
vante lembrarão.seu Jjl,ome".
Talvez venhadaí Q exemplç
para nós, homens, §egY\rniSlS
para "construir um mun.d�
onde a Fraternidade réspon
dà: presenie!' '.','" .:,' I

Sogra, mãe, esp1óit,
enfim, todas as que'são mães
Feliz Dia das Mães:' " '.1

..
'-'

,\ ," .1 ': I

. '.', �. ",., ", . 1
Os teX!0s para es�a coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Homan 12 e pocjem ser �nviados por,�-matl J
redaçao@ocorrelodopovo,com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio GOFfles de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
'PostaI19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão puolicados),

" '.

. ' ,'1
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POLITICA O CORREIO DO'POVQ
redacao@ocorreiodopovo.com.br

CÂMARA: PROJETO DE LEI FOI APROVADO EM VOTAÇÃO UNÂNIME NA QUINTA-FEIRA
•

,.
'

I I �

Programa vai premiar bairros
que mais reciclam com obras
Intenção .� incentivar

a'reciclagem do lixo,
,que,�oje representa
apenas ,?% do total

.!. j

C�ROUNA TOMASEL.LI
JARAGuA DO'�lil

'. Incentivar ,a coleta sele,

tiva.:e a, reciclagem dó lixo,
red��iro;gastos públicos-com
@llixoe melhorar a qualidade
ambiental no municipio estão

entre os objetivos doPrograma
';Recide o seu bairro"/0 pro,

jeto de, lei que institui o pro'
gram,a, foi" aprovado em

voràção unânime na Câmara
de Vereadores na última
quitiêa-feira e, volta ao

plenário ,p�ra ser votado 'em tação do programa seja repas
segundo' tur!l0, ria proxíma. sado para os bairros através de

semana.
.

obras", explicou o. autor da
, O .programa pretende proposta, vereador Dieter

�. ,,'
.

\, �; ..

envolvet todos os moradores Janssen (PP).
do munícípio, que serão A "premiação" acontecerá
estimulados a reciclar o lixo. duas vezes ao ano, sendo que
à&iavés dêúmâ disputa-entre 50% do valor total será re

as comunidades. Os três oá1r".: vertido em obras para o bairro

ros que mais se destacarem - que maisreciclar, 30% para o

na proporção entre a quan-
.

segundo e 20% para o terceiro

cidade total de lixo reciclável colocado. A definição dos

recolhido e o número. de investimentos ficará a cargo
habitantes :_ serão "pre- da Prefeitura, por indicação
miados' corn obras. "A idéia da associação de moradores
é que'S'O% d� valor que será dos vencedores. Segundo
economizado com a implan- Janssen, o objetivo é eco-

Autor da proposta, Janssen espera que a reciclagem chegue a pelo menos 5% do lixo produzido
nomizar inicialmente R$ 500
mil a cada seis meses. "Hoje
a quantidade de lixo reei

clado não ultrapassa 2% das
duasmil toneladas produzidas
por mês em Jaraguá do Sul.
A intenção é aumentar este

percentual para, no mínimo,
.

5% do total, ou 100 tone-

ladas", informou.
O vereador também disse

que o orçamento domunicípio
prevê para este ano um gasto
em tomo de R$ 3 milhões com'
a coleta, transporte e des

tinação do lixo. Informou
sobre levantamento que

Prazo
'Iermína na próxima semana

o prazo para que o prefeito
�O_lj,cir Bettoldi (I'R) sap

c�t)e 9,yr9jeti� qu,ç põe firlltaó
n�potistno has adn.ünistraç6es
públicas, de jaraguá d? Sul.
Caso opte pelo veto, terámais
(.'. " ,'_ _ " ".'

�irico dias úteis.para enca-
II ,. r<' " ; . '�. r-

mifrhar'à proposta à'Câmara'
�c::Vereadores.·

-

i Para derrubar.o veto, serão
·predsÓ� oito�otosdosparla
menta1e�. sci cori�egliii:em, a
:�âriiáFà'promulga 'a' lei.
i.

Aliás
O procurador do muni

�cípio, ,j'urandyr Bertoldi,
'círculós; essa semana pelos
corredores da'Câmara, em
,visita aos vereadores', Queria
Sentir: o' clima sobre um
: .,' .'\'" ' .',

possível veto do 'irmão ao

pr?jeto do neporísmo. Apro- .

veitou para pedir o apoio de'
parlamentares, 'deixando
ésca'par a tendênc'ia do

• pref��td em vedr a p�oposta.

Expectativa
Apesar das declarações

favoráveis à sanção, Bertoldi
sinaliza que deve vetar o

, projeto. As últimas articu

.; lações reforçam a tese.

Já na Câmara, a movimen
tação de alguns vereadores
demonstra que a unani

midade na aprovação do pro
jet�' não deve se repetir.
Muitos não conseguiram es

co�ger a insatisfação do voto
fa��rável à proposta, dado

peta pressão po�ítica e popular.

N�'o?sei
:,;�'��?�éreador AdernarWin

.��tl;·�J� apesar de tucano é
�_v. , j.", • .'

��Bm�.9,?A maiores defensores

a8:�Q.ierno, disse que ainda
���:pensou o que fará caso

Bertoldi vete o projeto do

nepotismo. "Nem pensei
nisso. No momento não falo

nada", declarou.
Na primeira votação, apos

tava-se que seria um dos que
votariam contrário àproposta.

"

,

apontou que os bairros que
mais reciclam são Rio Cerro I
e II e Rio da Luz, seguidos da
Ilha da Figueira e da região
de Nereu Ramos. Por último,
curiosamente, aparecem o

Centro e o Baependi.
.

Janssen .inforrnou ainda
'_ ',� .

que vai reforçar com a

Engepasa - empresa respon
sável pela coleta - a neces

sidade de divulgação dos dias
em que é feita a coleta
seletiva-e de que maneira a '

população deve proceder para
permitir a adesão ao pro

grama.

Na luta
o ex-depurado' 0ionei da

Silva (PT) disse que con,

tinua à disposição para ser

candidato a prefeito em

2008. "Essa questão ainda
não foi discutida. Estamos
debatendo estratégia de

aliança, organização do par,
tido e as propos�as para o

plano de governo", informou.

Sugestão
Diener sugeriu que as

lideranças políticas e em

presariais doNorte doEstado
se unam para garantir a ins
talação do campus da uni

versidade federal na região,
"É preciso encontrar um local

estratégico que atenda a

todos", propôs, afirmando que
a disputa apenas divide as

forças.

.,'
i

BR-280 recebe mais
R$ 3,3 roi 'para ebras

, "

JARAGUÁ DO SUL PIERO RAGAZZVOCP

O governo federalliberou
mais R$ 3,3 milhões para as

obras de recuperação e res

tauração da BR-280. A

,informação é da senadora
•

Ideli.Salvatrí (PT) e foi

repassada" pela Superin-
.; ,

tendência do DnirIfreparta-
menta Nacional de Infra
e�trutU!:�de Tiansporte), que
desde 20()j,.Flua�do resgatou
os contrato�, de conservação
e rnaQ.uten,�ão! investe 'na

recuperação da pavimen
tação de todas rodovias

federais.
Ideli: "R$ 26 milhões já investidos�I

.ns

As obrás na rodovia, que Ihões (entroncamento da Blli-:J
vai do Porto de São Francisco 282 ern Dionísio Cerqueiraut
do Sul a Canoinhas, come- e, na BR-153, R$ 460mil, nss>
çaram no (ina passado, com o divisas com Paraná e com RMI
recapeamento da pista e do 'Grande do Sul. -sb

acostamento em toda a .Á senadora lembra quell:?
extensão da BR. Nesta etapa, BR�280 também vai recelJ@
informou a senadora, foram recursos do.PAC (Programll'
ihvesi:idos quase R$ 26 mi- de Aceleração do Cresci
lhões. A nova liberação vai menta) para conclusão de

permitir a finalização das projeto de engenharia e

obras- até o final deste ano, impacto ambiental para::"a
incluindo a sinalização hod- duplicação da rodovia. "O
zontale vertical. ' ," 'projeto deve ficar pronto no

Segundo Ideli, este ano o segundo semestre, para da

governo federal. vai investir então darmos início a dis
um total R$ 61,5 milhões em cussão sobre a forma que será
todas as rodovias catari- feita a obra, que poderá ser

nenses, incluindo o trecho através de PPP {Parceria
norte da BR-10 1, que re- Público-Privada)", disse Ideli,
ceberá R$ 11.425.000,00. Na em entrevista ao O Corr�(J
BR-282 serão investidos R$ por telefone. O PAC pre��
18.675.000,00; na 470, R$ investimento de R$ 12�0J
17.785.000,00; na 116, R$ 7 milhões para duplicar os 62

milhões, na 163, R$ 2,9 mi- quilômetros da rodovia. (CTY

Última forma
Foi transferido para uma

data ainda a ser definida, o
seminário para discutir Pla

nejamento Urbano, que seria
organizado pela Coor

denação de Arquitetura e

Urbanismo da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do

Sul) .

O evento teria a orientação
do arquiteto Bruno Padovano.

Marketing
,

.

'

;

O.S resultados de um trabalho, d�. pesquisa realizado. pel;!
professor . da Ünerj EÇarf�� M�l1i! serão apresentados %t
conferência�nuai doEMAC (EuropeanMarketingAcademvj, I

qu�, acor{féf�,eJ,l.tre os dias,22 "e 2,? �� rnaio, ern Rey,kjavi�hcapital da Islândia. . ; i; -: ,f
,

• -

O evento é umdosmais respeitados encontros de pesquisadores
deMarketingdomundo, envolvidos na pesquisa e construção
de teorias na área.

. ,

;,ú;;
:JO

Promessa ::;ÍG
O ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento,»

comprometeu-se � levar à reunião como presidente Lula (PT)?,G
nas próximas semanas, o pedido para que as BRs 101 - trecho
norte - e 116 sejam retiradas do processo de concessão défI

pedágios. if1,;

O modelo tradicional de pedágio é 'considerado injusto, rã'l
que as empresas não investiram nas estradas. Entre a1,b
alternativas está a'inclusiio de recursos de publicidade à beiiãfl

,

', JfH
das rodovias. '

i;
-,2

..[li

Indeferido .. 'If

Oministro Eros Grau, do 'Supremo Tribunal Federal, indeferiús
esta semana o pedido delirninar feito em mandado dte

segurança pelo PPS, que tentava recuperar as vagas dos oitot'
deputados federais que deixaram a legenda.

.

-b
Na decisão, Eros Grau pede informações ao presidente da

.

." .. i')

Câmara Arlindo Chinaglia (PT-SP) e determina que o'�J
parlamentares e os partidos em que estão filiados semanifestem

-J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



41 FIM-DE-SEMANA, 12/13 de maio de 2007 ENTREVISTA
redacao@ocorreiodopovo.com.br

JEAN LEUTPRECHT: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

O CORREIO DO POVO

�'Entramos no circuito nacional dos grandes shows"
• QUEM É:Depois da euforia da inauguração da Arena

[araguá, o presidente da FME, Jean Leutprecht, se
vê às voltas com outro desafio: conseguir firmar
parceria com a iniciativa privada para amanutenção
de um dos mais modernos e bonitos complexo
multiuso do país, orçada inicialmente em R$ 55 mil
mensais.

Para isso, Leutprecht tem pronto o Plano de
negócios, um projeto que pretende tornar o espaço
de 20,6 mil metros quadrados de área construída
em "totalmente sustentável". Se depender das
primeiras manifestações, o sucesso da empreitada
está garantido. A proposta foi apresentada à classe
empresarial da região na última segunda-feira,
durante. a reunião semanal da Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul.

. Para falar mais do Plano de negócios, das
propostas para a utilização dos espaços da Arena e

dos possíveis eventos de nível internacional que
podem ser trazidos para o município, além dos
investimentos da FME nas modalidades esportivas,
com vistas aos Jogos Abertos, Leutprecht concedeu
a seguinte entrevista:

Correio do Povo � Ter
outros espaços multiuso no
Estado facilitou na elabo
ração do Plano de negó�

. cios?

Jean Leutprecht - Com
certeza. Quando iniciamos
a elaboração do Plano de

negócios não tínhamos uma
receita pronta, fomos cons

truindo o modelo em cima

de, outras experiências,
descartando os erros e apro
veitando os acertos. O nosso

plano é diferenciado justa
mente por isso.

:CP � Como o governo
concebe as críticas sobre a

.

prioridade dada à Arena?
Leutprecht - As críticas

são de uma minoria que
desconhece as inúmeras

..

atividades de diferentes
áreas que podein ser desen
volvidas na .Arena. Os in

vestimentos não são apenas
no esporte, mas na saúde,
lazer, educação, cultura,
entre outras, além da

geração de emprego e renda.
Segundo a ONU, cada dólar
investido em esporte re

presenta economia de três
na saúde.

Além do mais, os recur
sos vieram para essa fina-

A manutenção
mensal da Arena
será de R$ 55 mil.
Bem inferior a de
outros complexos
multiuso do mesmo

porte"

lidade. Ou se construía a

Arena ou devolvia a verba.

CP � Por falar em

evento, quais são os pró
ximos a serem apresen
tados na Arena?

Leutprecht - No dia 26
de maio, está confirmado o

show da dupla César
Menotti e Fabiano. A partir
da segunda quinzena de

julho iniciam as atividades
esportivas, éom os jogos da
Malwee.

Estamos negociando a

realização do Futsal Brasil e
Estados Unidos, no dia 24
de maio, e do jogo Brasil e
Coréia, pela Liga Mundial
de Vôlei, marcado para os

dias 8 e 9 de junho. E es

peramos trazer para Jaraguá
do Sul muitos outros evento

de nível nacional e inter
nacional.

CP � Afinal, quanto
custou a Arena Jaraguá?
Leutprecht - Com as

cadeiras e o projeto, R$ 17
milhões. Foram R$ 4 mi

lhões da Prefeitura, R$ 5
milhões do governo do
Estado e R$ 7,5 milhões de
f�nanciamento feito no

BadesC.. Este. empréstimo
será pago até o final de 2008.

CP - E quanto vai custar
a manutenção?

Leutprecht - A projeção
inicial aponta para algo em

torno de R$ 55 mil. É um

valor -bern inferior a de
outros complexos multiuso
do mesmo porte. Isso será

possível porque toda a

estrutura é da fundação.
Não será crida nova estru

tura para administrar a

Arena.
O mais caro é a energia

elétrica, calculada ern. 20%
do custo - R$ ti mil. Mas

. esse valor está diretamente
relacionado á utilização do
,espaço com eventos.

CP � De onde a FME vai
tirar esse recurso?

Nosso. Plano de
negócios foi
desenvolvido em
cima das
experfêncías de
outros complexo
multiuso,
aproveitando os

acertos"

Leutprecht - Temos
uma proposta de parceria.
com a Fesporte e empre
sários. Essa parceria prevê a

concessão de pontos
comerciais da Arena - lojas,
bares, restaurante, acade
mia, camarote e estacio
namento -, e aluguel do
espaço para shows e outros

eventos e compra de setores.
Para essa última, moda

lidade, a Assessoria Jurídica
da Prefeitura está analisando
os aspectos legais para a

comercialização dos setores

na· Arena. É importante
ressaltar que as empresas não
serão donas do espaço,
poderão sim explorar a sua

marca neles. Até o final de
setembro, os contratos esta

rão fechados ..

,.

l

CP

administração investiu
muito na área esportiva...

Leutprecht - Fomos atrás
dos recursos necessários.
Temos urn plano de ação
para garantir a estrutura para
que Jaraguá do Sul possa se

destacar no esporte.
Conseguimos R$ 1

milhão dó governos federal
e estadual e da Fesporte para
o Programa Esporte e

Cidadania - Segundo Tem
po, que atende mais de seis
mil crianças e adolescente
entre seis e 16 anos. É um

programa de referência
nacional.

Outros R$ 200 mil do
governo do Estado foram
investidos em diferentes
eventos .

Dentro da nossa proposta
de trabalho temos inves
timentos com vistas aos

Parajasc, que acontecem

entre 25 e 29 de julho, e dos
Jogos Abertos, que serão
realizados entre 1 e 10de
novembro, além dos Jogos
Abertos Brasileiro, no final
do mês, em Praia Grande
(SP).

CP � O que está sendo
feito para melhorar a

Essa

,

Os investimentos na
Arena não são
apenas no esporte,
mas também na

saúde, lazer,
educação, cultura,
entre outras"

.

"
.

competitividade das

equipes?
Leutprecht - Muito

investimento. Cada uma das
modalidadestem seu orça,
mento, parcerias e progra-

. mação de treinamento.
Vamos manter as equipes

que disputaram os jogos de
2006. Temos boas chances
no Futsal, Vôlei e Basquete
feminino, Atletismo, Tiro,
entre outras modalidades.

CP - Fala-se que a

Schützenfest pode ser

levada para a Arena...

Leutprecht - Em março,
a administração levou os

presidentes das associações
. de tiro � a diretoria da CCO
para analisarem essa pas'
síbilidade. Para este ano, não
será possível, mas para os

próximos talvez.
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CARTÃO-PONTO: POSTOS DE SÁUDE FORAM EQUIPADOS. MAS, LISTA COM HORÁRIOS É INEXISTENTE'

Termo de Ajuste de Conduta completa um ano-
populares dizem' que

o serviço melhorou.

Já profissionais �e �

indignam com snuaçao

ELLY ERDMANN
ARAGuÁ DO SUL

Há um ano a adminis

tração pública municipal
assinou o TAC (Termo de

Ajuste de Conduta) que

obrigava médicos, dentistas e

demais funcionários, princi

palmente da rede de saúde,
a cumprir os horários para a

qual foram contratados. A

medida gerou. inúmeros

embates entre sociedade

médica e Prefeitura e, depois
de discussões prolongadas por
meses, poucas mudanças
ocorreram.

Para parte da população
usuária do serviço, o reflexo
foi positivo. Segundo a dona

de casa Irene Gustsck, 47,
atualmente os atrasos no

atendimento não passam de
15 ou 20 minutos. A resposta
do lavador de carros Pedro
Soares, 63·, é semelhante.
"Está tudo bem, no horário",
afirma.

.

Mas, conforme o clínico

geral Jorge Operman a

situação vivenciada pela
classe demonstra exatamente
Ó contrário. "Só piorou.
Faltam médicos nos postos",
disse mostrando indignação.
Outra reclamação é quanto à

obrigatoriedade de perma
necer nas unidades quando
não existem pacientes a espera
de consultas. Ele comenta

que em alguns dias da semana
é preciso se desdobrar para
atender até 40 pessoas dentro
do período estipulado. Já em
outros, o consultório fica vazio
ao longo de todo esse tempo.

O urologista Osmar

Andreatta acredita que o

TAC só surgiu para dificultar
o trabalho dos médicos.
"Como vou cumprirhorário?
Atendo em três postos e não

dá para ficar batendo cartão

o tempo todo", enfatiza. Ele
denuncia ainda o sumiço dos

profissionais da rede. "Só
ficaram os mais velhos, quase
se aposentando, e os

novatos", disse.
Há informações também

de que poucos são os clínicos

comprometidos com o cartão

ponto. A maioria deles con

tinua a receber os pacientes
e, independente do número

de horas trabalhadas, vai
embora. Além disso, o cartaz
com o nome dos profissionais
e tempo de serviço em cada
unidade da rede municipal
também não é encontrado em
todos os postos de saúde de

Jaraguá do SuL·
O TAC foi assinado no dia

12 de maio do ano passado no
gabinete do prefeito Moacir
Bertoldi. Na época o promotor
de justiça, Leonardo Leh

mann, havia informado que o

não cumprimento ao termo

geraria multa à atual

administração.

PIERO RAGAZZI/OCP

n

{TI

Urologista Qsmar Andreatta afirma que saúde pública em Jaraqua do Sul só piorou com o TAC

Canarinho nega suspensão de benefício Prefeitura doa prédio à Justiça Federal;:�
JARAGUÁ DO SUL

A Canarinho negou a

suspensão da passagem gra
tuita para deficientes audi
tivos que estudam. O bene
fício é garantido por lei fe-
eral para aqueles que têm

renda familiar de até três

salários mínimos e que não

trabalham, por meio de
carteirinha confeccionada
pela empresa de ônibus, com
validade de um ano. No en

tanto, o benefício não pode
ser renovado se, nesse

período, o deficiente auditiyo
conseguir emprego.
A professora.]oana Célia

Ropelato, disse que alguns
alunos deixaram de estudar
depois que o benefício não foi
renovado. "Vários esrudanres
moram longe e não tem

condições de se deslocarem
para a escola", disse. Ela foi

CÉSAR JÚNKES/OCP

TerezinhaWilbert estuda no Ceja

informada por alunos que a

Canarinho não estaria mais

oferecendo o benefício para
estudantes surdos desde o

inicio do ano.

A empresa se defende,
dizendo que vários alunos
com deficiência auditiva

começaram a trabalhar nesse

período e perderam o direito
à passagem gratuita quando
venceu a validade da
carteirinha. A aluna do Ceja

(Centro de Educação de

Jovens e Adultos), Terezinha
Wilbert, 41, acredita que a

Canarinho deveria consi

derar a distância entre a casa

e a escola em que o deficiente
auditivo estuda e quanto o

salário que ele ganha. "Não
é por trabalhar que o surdo
mudo não precisa do be

nefício", disse.
Para conseguir o auxílio,

os deficientes auditivos
carentes que estudam devem
trazer' carteira de trabalho,
comprovante de renda, laudo
médico e declaração da ins

tituição de ensino. As pessoas
carentes que precisam de

algum tipo de auxilio,
independente de serem ou

não deficientes, podem entrar

em contato com a Secretaria
de Desenvolvimento Social e

Família, pelo telefone 3372-
8102. (DZ)

DOAÇAO

)

·i

o Hospital e Maternidade

Jaraguá recebeu, ontem, cinco
mil quãos de alimentos não

perecíveis arrecadados durante
a proqrarnação de inauguração
da Arena Jaraguá. As próximas
entidades a serem

beneficiadas são: Hospital São
José, Bombeiros Voluntários,
AMA, Apae e prefeituras de
Schroeder e Guaramrírn. No
total, o público que
compareceu aos eventos doou
40 mil quilos de alimentos.

JARAGUÁ DO SUL

A Justiça Federal ganhou
ontem a propriedade do.
prédio na Rua Amazonas

(atrás do Centro Vida), onde'
funciona desde 2001. A

doação aconteceu na manhã
de ontem, com assinatura do
Prefeito Moacir Bertoldi e a

presença do desembargador
federal Otávio Pamplona -

que representou a presidente
do Tribunal Regional Federal
da 4ª região, Maria Lúcia Luz
Leiria.

O prédio tem valor de R$
1,6 milhão e área de

aproximadamente 260 metros

quadrados. Pamplona disse

que doação do imóvel para a

Justiça Federal vai possibilitar
a ampliação da unidade, me
lhorando o trabalho dos fun
cionários e o atendimento à

população. Também afirmou

que, por enquanto, não está

pre-vista a instalação de uma
terceira vara federal na região.

','Tramita no Congresso
Nacional um projeto de lei

que prevê a criação de 230
varas federais no país, mas o

Tribunal de Justiça ainda não
tem varas disponíveis para a

4ª região", justificou, acres

centando que as duas varas

federais do município já
movimentaram quase R$ 100
milhões em benefícios previ
denciários, restituição de

·impostos e outros serviços.

,bMensalmente, a [ustiça'
Federal do município recebe
cerca de 350 novos processos.Y''

O juiz titular da Vara Es; B

pecial Federal, Emersorr�fI
Gazda, disse que a reforma do'�1
prédio começou no anui 11

passado e que o investimento
' 'J

deve girar em tomo de R$ 700')1)
mil. Entre as melhorias já':)v
realizadas está a construção'Í'I

. de sala de perícia: médica e1It

arquivo nos fundos do prédio,
rebaixamento da calçada e

instalação de rampas. Pará0:>
esse ano está previs ta ,i'q
construção do segundo andar
do novo espaço nos fundos do'� 2

imóvel e a instalação de mo-,b
demo sistema de ar-condi-: B

cionado. (DZ) ;:!B

�
� ��·,v

Maio: mês das Mães e mês de Maria,
exemplo de amor e dedicação.

Marista realiza homenagem
para as Mamães

o Colégio Marista São Luís realizou na

última quinta-feira, 10 e maio a homenagem
pela passagem do dia das mães.
Todas foram recepcionadas pelos filhos no

ginásio do colégio e receberam deles uma

bonita homenagem. Foram momentos

simples, mas de muito srqnlücaoo e

emoção. Após cantarem as crianças
realizaram nas mães uma rnassaqern
relaxante e as presentearam com um bonito
chinelo de pano decorado carinhosamente
pelas crianças.
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Campanha Coração Solidá,rio
CÉSAR JUNKES/OCP

1\ partirda próxima terça-feira � AMA (Associaç�o dos
Amigos do Autista) receberá R$5 para cada test drive
realizado na concessionária Fiat Javel, revendedora de
vículos Fiat em Jaraguá do Sul. Para participar a pessoa deve
possuir carteira de habilitação e poderá fazer apenas um test

drive. Com a ação a Javel pretende se aproximar da
comunídade por meio de projetos beneficentes. A promoção
vai até o dia 15 de agosto e o dinheiro será destinado para as

atividades desempenhadas pela' entidade. O lançamento da
campanha acontece na terça-feira, a partir das 18 horas, na
Javel.

�o dia i r5 de lltalO o curso de Wdagogia da Un�1j
realiza o 1 Q Encontro de Egressos do Curso de
Pedagogiitl. O eVento acontece no auditório d.ª
u�iversidâde, às t�h30,' e.item o objetivo refletir �s
contrlbuições do CUrso para a profissionalização de seus
�gJ::essos � ª,formaç� de ped�gogos � a ht;lJ;l;l.ilnizaç�p
�'Ii educ�ão, visando uma so edade melhor. O
encontro servirá como reflexão da ati�idade da categoria
é,�()bretudoi a for� comoª institUi�ão cQntIibúí pa�a..
aqualiticação dos profissionais. Informações podem sel1
obtidas naCoordenação dó curso de Pedagogia, pelçs
telef0né's �4'7) �2'7,i ..S2J6e";32 75�SJ�i.8"

II LOTERIAS • LOTOFÁCIL
concurso: 218

f)
• QUINA

12-13-14-15-16
17-20-21-22-25

,'Carteirinhar .�', .

'"
. . :" . _

A Biblioteca Pública de [araguá.do Sul comunica que para
fazer os'empréstimos dos livros e para a utilização dos

coniputadorés é necessariá Çl apreseniàção da carteirinha de
sócio.Abiblioteca não abre exceção, mesmo que o usuário saiba
o número ou apresente outro documento.

·SI�.�'Cld•• IMII.m..
daE.llldl1õS"",,-c.t.ri,,,,,

ERRATA
CONVITE N.·041/2007 SESIsc

o SESI - Departamento Regional de Santa Catarina, com sede na Rodovia Admar
Gonzaga, 2765, 1° andar, Itacorubi, em Florianópoli�!SC, toma público a alteração do
edital Pregão Eletrônico n,· 041/2007, cor'lforme segue abaixo:
Alteração do Item 2,6.1 - (Unidade atendida e horário de·funcionamento):
Horário de Funcionamento:
De segunda à sexta-feira, das 8h às 21h,
Sábadosdas 8h30min às 13h,
Ficamantidaa data da entrega e abertura dos envelopes conforme abaixo:
Entrega dos envelopes: dia 21/5/2007, às 9h,
Abêrt)Jrados envelopes: dia 21/5/2007, às 9h15min,
Demais condições do editai permanecem inalteradas.

Florianópolis, 11 de maio de 2007,
Reinaldo Cheraim Chedid

Presidente da Comissão de Licitação - SESI-DRlSC,

,

MISSA SOLENE NOSSA SENHORA DE FATIMA • 'v

DATA: 13/05/07
, HORÁRIO: 19h 30min
LOCAI: Nõviciado
Haverá procisao, às 19 horas, com a imagemda Nossa Senhorá de
Fátima, saindo

.

da igreja Nossa Sennora das Graças / Barra; até o noviciado e as

máes serão homenageadas.
'

.. d

O CORREIO.COM
correio,com@ocorreiodopovo,com,br

Mães
Hoje, a Escola de Edu

cação Básica' Municipal
Duque de Caxias, de Po
merode, promove no Parque
Municipal de Eventos a

"Festa Escolar". Na opor
tunidade, os alunos farão uma
homenagem ao Dia das Mães.
Haverá serviço de bar e

cozinha, O Parque , fica na

Avenida 11 de'Janeiro, 2150.
'

Mães2' /,

,

Amanhã, a Escola Básica

Municipal Olavo Bilac, de
Pomerode, realiza Almoço de
Dia·das Mães, no Clube de

Caça e Tiro Germano Tiedt.
O evento tem início às 9 horas',
e a refeição será servida às

llh30, com o custo de R$12
pq;:pessoa. O clube fina na
R�� Ribeirão Souto,· Testo.
Central.

lnscrlções 'Senâi ,
r �l

O Senai está com ins�rições abertas, para o processo
seletivo de 13 cursos superiores de tecnologia. No total serão
500 vagas em oito cidades do Estado. Todos os cursos são
facadas no ate�dimento das demándas do setor industrial
de cada região, o que �ontribui �!�ra a elevada média de
empregabilidade dos egressos dos cursos da instituição. Em
Jaraguá do Sul, está disponível o curso Tecnologia em

. Automação Industrial, me parceria com, a Unerj .• As
inscrições vão �té o dia 10 de julh'�,� podem ser feitas no·
Senai. Informações pelo telefone 3372-9500,

'." r'

lnstrumentos ,de Gestão
-, Oempresário emembro do
conselho administrative-de
diversas empresas, Reiner
Madra, juntamente com

engenheiro EdmundoEísfeld
Rosa, lançaram o livro

" I -. .

"Instrumentos de Gestão"
(foto). A obra pre�ende

,

orientar [ovens ernpre-

eridedores quanto aos pro

gramas essenciais para a

gestão das micro, e pequenas
, "

, empresas.
'

DIVULGAÇÃO

Erramos
.

Como, administrar compras
,." ..

'
..Na edição de ontem, 11, o

"O Correio.com" trocou as

fotos da' Capacitação dos
Bombeiros e dó deputado,
Mauro Mariani: Na nota

"Reunião" o destaque é para
a imagem do deputado e na

"Capacitação dos Bombeiros"
a imagem é da corporação que
recebeu o curso. As fotos
foram invertidas.

A Apevi realiza entre os

dias 14 � 17 de maio o curso

"Como admínistrar compras e

controlar estoques". O trei

namento vai orientar quanto
a negociação dos preços,
conhecimento de reais

necessidade de consumo,
forn�cedores; controle de
estoque, entre outros. ,O

�� 14� Bltalhão olícia'imllitâtipealizoú,�lerÜda���' ,

cÇ}memorativa aos.172 anos da PM' (Polícia MÜit'a�)
d� Santa Catarina,O eVent{.lcontouçom diYersos atos.
e 'eo� ;presença à� autoi"iàades ci\ii� e �ilirares e d�jJ
represent�ntes da comunidade, A solenidade

nteceq,no Omisio de ESPOl'tes\#\rthur.Muller..1;
udante}A:léxia Suarte (f6to), do e()légi� �dm Jestis. �

Divina Providência, fez a leitur� da redação
"�ômandª,nte P'Qt;!!-u'P, �i�".�;;A ativ*dade �e�;l?arte,del,�
um projeto com.os alunos do ,Proerdi que proporciona
às crianças umm.omento de reflexãq do significa.do PlY:[
n� s'bciegª.de atu�l;.

,

, ,

instrutor será o contabilista,
especialista' em gerênciada
qualidade ern serviços' con
tábeis, Veríssimo da Cunha
Batista. O curso custa R$ 95
(Associados) e R$ 120 (não
Associados). Inscrições pelo
telefone 3275-7024 (Apevi)
33�fí-7843 (Sebrae), ou pelo
email: eventosrg'apevi.corn.br;

Agradecimento
,O Correio do Povo agra

dece todas as pessoas que
ligaram e enviaram cartas

parabenizando o jornal. pela
passagem dos 88 anos, come

morado na quin�a�feira, 10.

Bingo
A Escola Wàldem'ar

Schmitz realiza hoje o

tradicional bingo. O evento
inicia às 14 horas, nas depen
dên'eias dei: escola. Rua
Rinaldo Bago (Avenida nova
da Ilha da Figueira).

Voluntários
, A Defesa Civil faz hoje, às

9 horas, a seleção de volun�
tários. A escolha será na Praça
Ângelo Piazera e os interes
sados devem lev�r a �arteira
de Identidade e o CPF.,lnfor
mações com ó coordénador-

, delegad�' da Defes�'Çivil,
CatIos Dias, pelo telefone
99�2-0304.

vv' '( i' '"

.: -;.. "

f;, !". J.. -; ..\'. r:.

, ;>" O,CpRREIO no,PDvn
'. -.

Despes�s 'i( 'j,

,�

Na quinta-teíra, em uma"
,

lanchonete no centro de
Jaraguá do Sul duas

r'nulher�s pão �,�"d�rªm a
,

despesa c.ón'frafda no
'

, , :t ,

, ,

local, A proprletérta ,

segurou as duas nq ,

.estabeleclmento -e ,.'

chamou-a p_olicia que
; �ànpu�4,as!iI�Litheres

,

paraa belegaêiá: ,:,!

Amêàça'
Também na quinta-feira
na Est�adà C'orticeira e� "

Guataínirim�,a-PM foi ao ,.
•

'

". �}'i�" �.� i' _�\'J �., "

,: 1,!ié,aJ�C�WJl.fitm�,nd,a\t�e!��'l;_, �., ":" ',:.F �.1" �-.",," ?>"'�;�"!

"�sepafaçab'(te eorpos� :,

Depois disso, por volta
;ãà,s: 23 'hôra,s:·ã'mülher

.

It'
.

,
.

soJi'c,i;tou á PM;; pols seu
"ex-marido :voltou para
:.'casa e a ameaçou,
1 ,'\./; , .. r. I :t\_1

OBITUÁRIO
",
1"� �,.. �'l

Füi�cê�-ás 1:9:,4011 dct " '

'dia 10105, o'';s�e�hot '

','

Agostinh6'Mich'iliak com" r

r i,dade,d� 53:;aA�s: Q .:�.,
veI6rio'fbí'reali<:âdo e�

.,'

\ I . • ,
_, ,i:,

. sua'res'iQ,ê.ncia e,,() ,," ::" i

sepultameríto no . ','

cémiterio'Mur1'icipal em
,

GÚarã'mirirn.
'. �;- ,', ,,: .

Fà,�c:é,ú; ás 11 :.aP,�,'d�v ,:
•

_ .../ .:::'
<

1'",,' '�, '0';_ '� ... ,I.r.' �� ;\ �., '.'
dia 11/05, a senhora' '"

soüa Brych cO(n,i,g�d.e �e
88 anos. 'o '"er6tidfbi ".

'

realizace em sua
'

�: resi�êo��� e., P""� .

,.1," '_' 'I,' í;, �

l' se,pult�m�l\�o Õ)�ç .

•

�, '

•._., ,!.,<,!", " {: '.;. 11'.� ;.. '

cemítéríó de'Guaramlnm..

� I l' : ;, J �":
'

"

.INDIC�DQRE$"ECONÔMrcos
'

i -,

• MOEDAS [STRANG! IHI\S
S POR REAl

f (L.f .�.
'

DÓ�ÀR (EU!'}>, ,�()""PRA VENDA,
C9MERCIAL 2,01\, 2,019 ,It
PÂRALEW I, "

'. �,Uii 2,17 II

TUR1SM0;' ," ,1,937', 2,110 II':

• BOLSAS Df: VALORr �;

'f,

oi r ,PcONTOs �
"BOVES�� . SQ,002 '1,33%
"DOW JONES , "1316' 08�

,

11 M!RVALi(s. �i(es)', :' .2128:1 ;l,44% �

te N�I<KEI:,fTokiO)l ,,�, 17:553, ',.1,03�'" ,l.

,f1I'd1ij48ií: te",O'I.
0;6448%t 'i" 'i R$ 791,,3Q,,

'-/' .,)
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PREPAR�'�,2f::�1�;�!�'·.Q,� GUARAMIRIM FAZ EXAMES:��pICO$.. PA8� PA�II.�IFAR DA ÚLTIMA Stt-�JIV�",
r'

.
.'

" '. .';' ,',
.,

.....
. CÉSAA"JUNKES/OC�

s pai.s,da,:atleta, AlelfcarB.Maria Vasques, exibem com orgulho os quadros e sempre gravam as matérias sobre hóquei :

I :.,�",,:
.. ".:: ,

"
;

.
.

.

PJenifferVasques briga por
i ,L�:}(,.'.�';-:�l'f�:'j·<·�.l.':,; / •

I
"',

�_o":��J\Q llQ@elsobreaograma
y!itI;�r� l�;��

{la'está na lista de

�2 a��.�ta§:que;estão
trás deJ6 vaqas»: ,t':

ara,c(}; Pan·,2ClOI:.<' .

c "?�'
, ,

·0 .eo �t_. 2, -� f"10 t;iJübi
!

A atleta de 6iiàtanfiriin,
jeniffer Vasques, está perto
e uli!'i:soiX:hq.) �la·;brigíc1: por
ma vaga para.os-jegos Pan-

. ?\�Fan9�,2QOi"qQ hóq�ei

fa
re a.grama. Incluída na

tsta d�1 :hp�é;�t�n:�ó'�ad�s,
la vai na p'r6xi;rrà��xta:fe'ira
ara o Rio de Jaheiro, onde

laguarda a divúlgaçãoda:llsta
rÍl:YÇlIL ?,as�.r6 :iqU�' repre-

Três JQgosh,.oje, àslShl.O,
at?rem 'o:'Car:np�oriato ·Brasi
l�o da Série A.,O atualcam
Mão SãO' Paulo joga ern casa

COntra o Goiás, sem o lateral
esquerdo J!ÍIlie5r, que pediu
rescisão do-�ontrato ontem. Já

.

·!����2'i�1���,M�r: ,dfU;
(iJ��iil:Gló técnícô,cj.á .

que Geninho deixou o clube.
O'iJ'£'�",\, in ��s,a, o Fi&P�ire�§e
��e�e oAtlético-PRmotivado
�� a conquista d�' va:g� !'lara
a �emifinal da Copa doBnisil.
Ao Contrário dos paranaenses
Il��fii'r;;M':�e lim"itlª49,;' .d:ª
cornW�ti,çã9 pelo FlUl}1in,eDBe,

" �e"1oga';em"e-asai'�contra--<-0
ruzeiro.

r

sentarão o Brasil na principal � ,grande para ficar na, lis ta,
competição das Améric:aLO i /finâl'�, corrtentou.'.,.:,

r

'. .: ,�,,}
técnico Eduardo Martins Apesar de ser um esporte

Júnior divulgará a lista no dia pouco conhecido no Brasil,
lJ'de'junho., rr ...., ,,-, 1,,:- " Djeniffer-disse qLIe ele. vem'

f'i.@jeniffe-n Jtreina-.,háLditOj.l crescendo mu.i.li!l\litlPt:.el)Ci!ithfô"
meses ·donl.; a-Seleção' Brasí- I queexisté uma organização
leira.em Florianópolis.ionde : muito boa por trás. Temrnuita
se formou ern Educação Fí- coisa a ser melhorada" mas

sica pela' UFSC. Na 'univer- isso acontece como tempo",
sidade, ela competiu por três disse a atleta, que defende
anos! com a equipe de fu tsal, também a equipe do Desterro
quando foi descoberta .pelo HóqueiClube, vice-campeão
técnico de hóquei sobre a brasileiro indoor. "É um pouco
grama. "Ele me convidou e eu diferente da grama, porque é

a'C'eltei;na hô(a;:fo[n.eomeâi, jogado -em ginásios", expli-
:�' �dstàr )i �;flúl�L�'é, ':1E!�-' cou.

breu a-atleta. Agora, âs joga- Os pais da atleta; Alencar
dotas se concentrarri exclusi-' eMaria Vasques, são-d�is çlbs
vamente 'na Seieção.r'íChe- maiores incentivadores.:

gar a treirtar três vezes por dia. Procuram guardar tudo o que;
Minha expectativa é muito aparece sobre ela, inclusíve'

.�:,

gravando as poucasmatérias
que saem na'tê.levis::l6. "Ela
adora esportes. Fez caratê e

ganhou. medalhas até em

Brasileíro..Guardo, tudo.que.
��L@���'lucU�§e.Altm<tª[i"f;Oa.

O ESPORTE - O hóquei
sobre a grama é urn dos

esportes olímpicos mais an

tigos e está no Pap desde

1967, em Winnipeg. Jogado
em. campo corn dimensões

parecidas com o do futebol, .

tem dois tempos de 35 minutos
e 11 jogadores para cada lado.
O gol só pode ser marcado
dentro de um, 'semicírculo,
onde q raio fid'a"14 metros a

partir-da .linha de fundo: A
favorita ao título no 'Pan é a

Argentina, tanto no irrascu

line como no feminino.

.,LINHA

Malwee X Unisul,
, v,

b clássico éstadual pela Liga, naségunda�feira 'às 19h15 em'
.

Seara, com transmissão da SporTV, pode ser mesmo o último
da Malwee no Oeste do Estado. A distância incomàda, mas-até .

agoraMo se refl�tiu em quadra, Mas pode acarretar a problemas
de lesões no futuro. O desgaste físico e mental é maior, o cansaço
e a distância de casa atrapalham"F.ora e.stes problemas; a Malwee
entra ern quadra com o favoritis'mo.e·a bi:i&campanha que vem
fazendo. Depois deste jogo; mais uni élássicà estadual.desta
vez contra o Joinville, fora·.dee casa, no' dia' 21. Esta partida
promete,

.,

,
.

,.

�.:-,
' ,

.

Criciúma Vôlei .:
O Tigre estréia hoje na A equipe de vôlei infanto-
Série B do Brasllelrão, em juvenil' masculino da

casa, às 16h, contra o São Marisol/FME perdeu a

Caetano, O técnico Gelson segunda partida na 1 a

n
Silva promoveu algumas rodada do Estadual da

mudanças no time e o categoria, em Blumenau. v

lateral Adans, o volante Ontem, eles foram q
luis André e o atacante derrotados por 3 sets a 2 b
Maurtcto devem começar para B.alneário Camboriú.

.:)

como· titulares. No lugar Até agora, foram duas
If

do goleiro Zé Carlos, que vitórias e duas derrotas na

está machucado, entrou competição. Hoje, às 10h30, B

Alencar. . eles enfrentam o Barão. J

Adiado Liga
,[

o Avaí estréia hoje, às O jogo de hoie da Liga FutsaL
16h no Barradão, contra o que mais ch�mà atençáo é:<\ ('

Vitória, pela Série B do o clássico paranaense \"itre
. ,

Brasileiro. Já a estréia em Umuarama e Cascavel. Este

casa, que seria na terça- último, que joga fora de
.

feira contra o Brasiliense, casa, está em má fase,
foi adiada para o dia 19, .

. ocupando apenas a 17a'

sábado, já que o time da colocação COm sete pontos.
capital federal tem o

.

O jogo tem clima de declsão .

confronto com o
.

sempre e a 'rivalidade podé
.

Fluniinense, 'pela Copa do se comparar com Malwee e

Brasil, na quarta-télra. . Joinville:
_ ..... '

.

� ,

APAE-Assob. de Pais e Amigqs' dos
Excepci'onais de Jaraguá do .Sul - se

'i'�:'.,•••.•••. ••
......

,\".. .

':"
.,

,:-:,
.

-

'APAE :" DATA: 19 dêM�,i;de 2007'
,

"

, ,
LOCAL: Igreja Matriz São Sebastião> Centro

" ,," HORÁRIO: 12:00 horas ,

c."'
:.

.
,.

I:, j 'l �)J(1L� 1];'0' :;' ... ;h>.���',;/}_";l.;.it.; ;oJ' 4-·�:.:I�J $._�'.;l ��.�� "i.i. .,. "

Alonsõ�r,,'ôr .i)trrmali'g,r.t:<
rápido nos treinos

GALETADA
R$ 10;�P:

BARCELONA marca de, 1min21s397, na

segunda t�·;fatit.a. : ,. '." .: .:

O brasileiro. Felipe Masse,
da Ferrari, foi apenas o quints
mais rápido do dia. Giancarlq
Fisichella surpreendeu Mcl.a-:

.
. '. I

rens e Ferraris ao ficar com ó

segundo melhor tempo. Já .0

brasileij;�
. Rubens, Barri��ell�

conseguiu apenas o 179:melhot.
tempo,

o espanhol Fernando

Alonso, daMclaren, foi 6mais
rápidonoprimeiro dia de tremas
livres para o Grande Prêmio da

Espanha, ontem, emBarcelona.
O atual campeão da categoria,
segundo mais rápido na

primeira sessão do dia, cravou
amelhor volta de todas, com a

Hoje
18h,10 - Figueirep$exAtlé!iço�P�

.

� •

",
'

. ::' "

.'

� •
•
'... �.<

.

1
-,c" , ....

,

,

18h 1 O;� Fllilrtrinense, x.Cwz€iro
i 8n1 0,...... São Paulo x Go,iás

'"
.

I,' f."
. ,k I'. o', , ",_,

,
.

. '�', r ,�.

Sua Presença é�irttJit� l'fflp,9rtlmte

Amanhã ..

16h :.... Atlético-MG xNáutico

16h � Internacional x Botafogo
16h - Flall'!engo x Palmeiras
.16h.,- Paraná x Grêmio

".-,

. ,,18h10.,_ Corinthians x JUIJ.€ntude

18h10 - América-RN x Vasco
.

. p'

18h10 - Sport x Santos

ALM_PÇ9 D,IJ� qAS MÃ,l=S '

." ',' � ":" .�, -; <; ',;- \), ,':"1 ..

"

,]

o Restaurante Gredal (antiga Rec. Dalrnar), .

"

estará servindo um delicioso almoço com, -t-

sobremesa .para o Dia das Mães. .

,

Faça jásua reservaaté O dia11/0?/07,pelo, ...
Fone: 3371-199L ':-- '/

t
"

ALMOÇO DIA.P�·S IVIAes .

. - ". ,,'.' ., ',' ..

�

. t, NA,A.A.B.B. '
' ,

""z

RESERVAS TEL. 3�72,-Q528'
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RENAULT
CONCESSIONÁRIAS

CLIO 2007

9

Os automóveis Renault são
Fabricados no Brasil, por. isso é barato

ter e manter um Renault.

.Air bag duplo
·Ar-cbl1'dicionado
.Oireção hidráulica

entr.+24x

Venha conhecer o Novo Megane Grand Tour.

ITA}Af
3341-3341

}OINVILLE
3145-3145

}ARAGuA DO SUL
3274-0000

BLUMENAU
3144-3144

RENAULT !sÉu ·REVISÃO PREÇO FECHADO "PEÇAS ORIGINAIS "PACOTE DE SERVIÇOS E DE PEÇAslNSTALADASI'; làâo "ACESSÓRIOS ExCLUSIVOS "RENAULTASS/STANCE 24H 'RELACIONAMENTO RENAULT Financeira RENAULT R'UM.];$[.idâ�tJij'l VOCt SONHA, A GENTE REALIZA.

. (1) Pr.eço a vista do Clio Authentique 1.0 8V 2P 07/07. Frete incluso. Pintura sólida. Não estão inclusos os valores de pintura metálica e demais opcionais. Estoque 5 unidades. (2) Preço a vista do ScénicAuthentiqué 1.616V 07/07. Com ar-condicionado. Frete incluso.Pintura sólida. Não estão inclusos os valores de pintura metálica e demais opcionais. Estoque 5 unidades. (3) Condição válida para toda a linhaMegane Sedan 07/07, O km, nas seguintes condições: financiamento pelo CDC (Crédito Direto aoConsumidor) com entrada de50% do valor do veículo + saldo financiado em 24 vezes, com taxa cliente prefixado em 0,79% de juros + IOF + R$ 3,40 porlâminado boleto bancário. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa de Abertura de Crédito (TAC) não inclusa. Financiamento Renaultatravés da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Estoque 5 unidades. (4) Preço a vista do Novo Megane Sedan 1.6 16V 07/07. Frete incluso. Pintura sólida. Não estão inclusos os valores de pintura metálica e demais opcionais. Estoque 5unidades. Asquantdades de veículos divulgadas referem-se à soma total distribuída nas concessionárias Renault Liberté. Alguns itens mostrados elou mencionados são opclonais elou acessórios.e/ou referem-se a versõesespecíficas. Modelos, códigos, valores e, especificações de seus produtos estão sujeitos a alterações conforme política de comercialização da Renault e sua rede de concessionárias. Para mais informações sobre produtos, serviços, preços e condições comerciais disponíveis, consulte a sua concessionáriaRenault. Ofertas válidas e limitadas aos estoques distribuidos nas Concessionárias Liberté. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags podem salvarvídas.
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I ,Q�ÇORREIºAADOP�y_o_
PONTE HERCíLIO LUZ
SERÁ TOTALMENTE
REFORMADA, A OBRA
ESTÁ ORÇADA EM R$ 80 Nil

MESA DIRETORA DA CÂMARA
RECEBE REPRESENTAÇÃO
CONTRA CLODOVIL

81]

NÚMEROS: AS OBRAS QUE PRECISAM SER ACOMPANHADAS SOMAM 39% E 8% ENTRENTAM DIFICULDADES
. .

PAC: 91% das obras estão com ritmo satisfatório
Primeiro balanço infra-estrutura social e elevado risco) .

apresentado pelo urbana estão nessa situação. A confiança da indústria

governO mostra Os números são consi- aumentou significativa-

que as 1,6 mil derados positivos uma vez mente, a taxa básica de juros

ações estão que, conforme aministra da Selic continua caindo (0,75

em ritmo born Casa Civil, Dilma Róusseff, ponto percentual em 2007)
a classifícação do andamento e o volume do crédito
das obras "foi amais rigorosa bancário aumentou 21%

BRASíLIA possível". Os balanços, entre janeiro e março de
. elaborados para prestar 2007 em relação ao mesmo

O primeiro balanço do contas à sociedade sobre a período do ano passado.
PAC (Programa de Acele- execução do PAC, serão Além disso, todas as nove

ração do Crescimento) di- divulgados a cada quadri- medidas provisórias incluí-

vulgado pelo governo fede- mestre. das no PAC foram aprovadas
ral mostra que 91,6% das Do total de projetos pelaCâmara dos Deputados,
suas 1.646 ações estão com incluídos no PAC, 52,5% sendo que duas já tiveram

andamento satisfatório. No foram classificados como _ também o aval do Senado.
caso da energia, 96,2% das obras em �itmo adequado, As medidas .de. ordem

ações estão com ritmo satis- 39,1% precisam ser acom- tributária estão em vigor,
fatório; para os projetos de panhadas com atenção e como é o caso do reajuste da
infra-estrutura logística esse apenas 8,4% enfrentam tabela do Imposto de Renda

percentual é de 93,9% e dificuldades preocupantes e da Lei Geral das Micro e

80% das ações previstas para (com atraso significative ou Pequenas Empresas.

Presenteie sua mãe com

peças que além de aquecer
este inverno: vai deixá-Ia
ainda mais bela.
São casacos, blusas,
túnicas, twinsets,
cachecóis, batas' e Max
Pull, em mousse, modal,
fios e lãs, bem como

leggings em lãs e light nas'
cores da moda inverno
2007.
A linha fitness em tecidos
tecnológicos como o Xtra
life e o Supplex, que dão
conforto e liberdade aos

movimentos, como
maiôes, sungas, calças,
corsários, tons, regatas e

jaquetas.

Yang felicita todas a lJ1@éSl!

Rua Bernardo Dornbusch, 432.
Baependi - Jaraguá do Sul
Fone: 47.3275-3290

Cai desigualdade de tenda
A desigualdade de renda devido a sucessivos aumentos

entre as raças no Brasil dimi- do saláriominima, redução da
nuiu durante a última déca- inflação e declínio nos ganhos
da, mas uma mulher ne�ra reais dos homens brancos. O
ainda ganha apenas metade Brasil tambémobteve progres
do que um homem branco, sos em políticas destinadas a

segundo um relatório dá reduzir a desigualdade racial.
ONU divulgado riesta Mesmo assim,' a renda

quinta-feira. mediana para as negras foi de .

A diferença entre as ren- 316 reais por mês em 2005,
das de negros e brancos no

.

contra 632 reais para homens
Brasil caiu 31% entre 1995 e brancos. Os homens negros

2005, de acordo com o estudo ganhammenos que as mulhe
da Organização Inter- res brancas e quase dois terços
nacional do Trabalho sobre a do que ganhava um homem

discriminação no mercado branco em 2005, o último ano

global. A desigualdade caiu com dados disponíveis.

Di: ROYALTY NESTE

OtA OAS MÃES.
E· tRATE SUA

MÃE COMO.

UMA RAINHA!

oBoticário'
, ���--..,._�,.......�

"'{'Ç-(! ifúdt ...�, ..:. u,ullo nll'�'tT

Papa 'busca ampliar
controle sobre Igreja'
ROMA Vaticano Março Politi.

No Brasil, cànfor�e dados
do Vaticano, 84,5% da
população brasileira é cató

lica. Em 1980, eram90,12%.
Outros números; ,como o do
IBGE, em 2000 (73,8% de

católicos), ou da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil,
em 2005 (67%), .mostram
uma situaçãoainda pior para
a- Igreja.

Na opinião do especialista
em Vaticano Sandro Magi
ster, Bento 16 não-quer apenas
prestar apoio, mas dar tam
bém um rumo à Igreja na país
mais alinhado com a sua
própria visão. A,_ decisão do

papa de participarda abertura
da conferência episcopal é

um sinal de como ele pre
tende reforçar suamensagem.

j ,
. ,'.:".)".

Com sua viagem Brasil, o
papa Bento 16 busca ao

mesmo tempo valorizar o país
e aumentar seu controle sobre
a Igreja brasileira. A escolha

. do país como a primeira
nação fora da Europa a ser

visitada e a canonização do

primeiro santo brasileiro
seriam sinais de que Bento 16

quer deixar clara a importân
cia que dá ao Brasil. Porém,
o momento da viagem de
monstra que o papa quer ir

alémdisso.
"Sabemos que a cada dia

·8 mil fiéis católícos na

América Latina largam a
.

Igreja para andar com os

movimentos neopente-cos
tais", diz o especialista em

}
,
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�Serão R$ 80 mi

para a recuperação
completa da ponte,

I

Hercílio Luz, a

obra deve ficar
pronta em 2010

, FLORIANÓPOLIS

Na semana em' que, a

ponte Hercílio Luz comemora
81 anos (13 demaio), o gover
nidof Luiz Henrique lusinou
o �dittll de li(;itllçio dll novll
e�pll de re(;Upe_fllçio dll
PQnte. Serlo R$ 80 milhees
e investimentos para a

recuperação completa do vão
c�ntral e das estruturas, e a

dpectativa é que em 2010 a

pdnte seja reaberta. "Inicial-l

m�nte pensamos, em recupe-
..

-

ra,; a ponte apenas como um

aI1?relho turístico, mas o custo
p�1a torná-la novamente apta

� , ' "

pah ó tráfego pesado era

a�nas 20% maior", e*plicou" ,

o governador. A intenção era
,
,

cadernob@ocorrelodopovo,com,br

DIVULGAÇÃO

o desafio será encontra profissionais habilitados para executar a obra

que a ponte estabelecesse um ressadas em operar o sistema.
elo entre Il ilhll e o ecneí- At� mlàio de 2010, porém,
nente, sté Lilses, ccnsclí- hfi1fiuito que ger feito, Cento
dsndc Florillnópoli9 como e quarentamil rebites de aço
Capital, integrada aos cata- jã foram reaplícados nas duas
rínenses. cabeceiras, mas iniciar a obra

Na avaliação do gover- 'do vão central é uma

nador, o projeto segue à mão demanda ainda maior.
da preocupação mundial de O presidente do Deinfra,
reduzir a emissão de poluen- Romualdo França, explicou os

tes e a diminuição significá- detalhes técnicos da obra e

tivamente o fluxo de veículos. disse que, tão desafiador
O governador já estabeleceu quanto o,,Ç.rabalho de enge
contato 'c�m eri{presas nharia é, encontrar profissio
japonesas, malaias e tran. nais capacitados para exe

cesas, que se mostraram inte- cutar a obra.

WWW.STRASB

P�' lCUPAÇÃO: PROJETO PREVÊ A DEUÇÃO DE EMISSÃO DE POLUENTES

tHS assina edital para
recuperação de ponte

I
! '

Vendas da indústria
,

têm alta de 7%
FLORIANÓPOLIS

As indústrias catarinenses
apresentaram desempenho
positivo no primeiro trimestre
de 2007, com crescimento'de
7,03% na vendas em relação
ao mesmo período de 2006,
divulgou a Fiesc.

O índice, que ficou acima

dos 4,1% da média nacional,
foi puxado principalmente por
três setores, que tiveram

incremento nas vendas acima
de 10% de janeiro amarço na
comparação com o primeiro
trimestre do ano passado:

. alimentos e bebidas (14,68%),
máquinas e equipamentos
(16,04%) e material eletrôni
co €i equípnrnento de comuní
cação (13,77%), A gr�rtd�
partícípaçêo desses setores no
Valor. da Transformação

Industrial catarinense pu'
xam o índice. Só os dois pri
meiros respondem por 34,6%
do VTI.
A baixa base de compa

ração é o principal motivo
para o desempenho acima da
média nacional, já que a

indústria catarinense vem de
dois anos com indicadores
negativos. Alguns dos moti
vos apontados pelas empresas
que participam do levanta
mento para esta boa perfor
mance são o aquecimento de
mercado dos produtos para o

inverno, aumento das expor
tações e maior demanda in

terna. Apenas quatro dos 14
Setores regístraram queda nils
vendEis: �onf�c�õ�� e firti�03
do V��ftl�rio, met�lLU'�ifi b�·'
sica; móv®is e m�quit'uls, apa�'
relhos e materíáís elétricos ..

O CORREIO DOPÔVÔ

"

ASSASSINATO

,

Rapaz ,con4�na�ô
a 13 ano�fde p'ri�ã
o Tribunal do .Júr�. d

Comarca da Capita]. conde
nou, Valdir Luciano da Sil�a
à pena de 13 anos e seis meses
de reclusão em regitl).e�fe'Qhaj
do pela �orte. de: Jhanc:ip.
Vicente Mariano, () JÕ'f[
acolheu a tese 'déh6nli2ídi�
qualificado do' PronlOtôr:�!
justiça Alceu Rocha. O
crime ocorreu em 13 de mâi
de 2004, na rua Cristal de
Araújo, no bairro 80Ioni�ha,
em Florianópolis. Silva, �
Francine estavam se dirigindOl;
a um supermercado qúando:
o crime foi praticado. O
rapaz, à época com 19 an051�
sacou o revólver e atirou na

pescoço dill levem, entAo com
17 fino�, O motivo do homl;;
(;kUo fi�O foi elucídsde, StlV('
voltou ontem IilO' banco: cl'Oji
réus por outro crime. f"

TERRENOS '. / i

,

" Vende-se dois terrenos na Rua Goiás, sendo um de aproximadamente 3.350 ' .

'

m2 quadrados, fundos da Arena Jaraguá - Valor de R$ 350.000,00 e um terreno ,'i

de aproximadamente 1.500 m2, próximo rua Antônio Carlos Ferreira'� Valor R$
,

, _

250.000,00
" )' 't;_, n' "

,'''; -, I�, �
Tratarfone: 3275 3914,' período matutino com Artur

.. � -:
t ;�, i;,,:'j.;,," i:J:'-tl' ,t)uü

Tratarfone: 9138-8731 , após 17.30h, 'com Juliano"t� "

'lIW' i. r ",ji tI :'iii I
'"

u M.BR'

STRASBOURG

307 RALLY 2005 PRETA

A/C"DH-CAMB.AUT.BC-RLL

Variedade, garantia e os Ihores veículos
com preços especiais e financiamentos facilitados.
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j.NÚNCIA:'STJ ESCOLHE MINISTROS PARA ANALISAR CASO DE COLEGA

Medina é acusado de vender
fL _;}. .:"":", .

sentenças para 'bingueiros �

,,(
'.
.'

",

.

.

", WWW.AGÊNCIABRASIL.GOV.BR

t$AB�'Quér. evitar que
escUtas telefônicas

· �jarn utiUz�da!se em
investigações

'

(

BRASIU�

· @ ,pásid�nte d� STJ
(&up�:f'i�r Tribunal de Jus
ti�a), ministro Raphael de
Barros Monteiro Filho, con-
vdcoúreu.nião; para.a próxima

. teyÇl�;f�ira; IS, para escolher
pôrsort€io trêsministros que
vão compor a comissão que

. �;an�');á: as de,t;iÚ1,lciBs contra
6�irústrÜ"afa�t�go P;uloMe
dina, el1volvido pela investi- .

gaç,��,da 'Polícia Federal na

Op'er�çªo Furacão. O encon

tAitocotré ar6s a 'pknátia
2���&��q, para .escclher os

n¢yosmembros do CJF (Con
úlhà dá Justiça Federal).
;;;:t)�a dltima segunda-feira,

. b!Pf�Sid�rtté'B�rrosMonteiro.'
'nbtffic:oü oficiaimente o

�inistró Paulo Medina do pra
zo de 15 dias para a apre

_. 'sJntaç,ãé:(da defe�a prévia. Na
sess,ã; plenária do dia três de

maio, p STJ decidiu afastar
Medin�

.

de suas funções e

tt}�'tatt;a�,p�Qceditp;�nto preli
mtnã:r, CDprato pata.defesa do
ministro -Paulo Medina se

epcerrará no dia 21.
I O Cons�lho Federal da

GAB.(G�dem dos Advogados
db',BrasH) decidiu nesta se

thana tomar todas as medidas

ctiminaí�; cíveis e adminis

ti-ati�?'� 'p��ssíveis icon tra

,aütt'iridad�s do Poderjudiciá
rid, do Ministério Público e
'
.. ,

'_,'

Ministro Barros Monteiro notificou o colega Medina para a defesa

dos órgãos responsáveis pela
segurança que tenham ou

venham a autorizar escutas

telefônicas e ambientais em

FURACÃO

STJ escolhe na próxima
semana os três ministros

que vão analizar o caso de
Paulo Medina

Medina está afastado das
funções no tribunal, que
decidiu instaurar
procedimento preliminar

OAB decidiu tomar todas
as medidas criminais,
cíveis e administrativas

possíveis contra o uso de
escutas telefônicas

escritórios de advocacia.
,

.

A reação da OAB ocorreu

menos de ummês após ter sido
deflagrada a Operação Fura

cão, que investigou e prendeu
magistrados, promotores e

advogados suspeitos de en

volvimento com a venda de
decisões judiciais pró-bingos
e caça-níqueis,

O delegado Aldo Galiano
Júnior do Decap (Depar
tamento de Polícia Judiciária
da Capital), aguarda a auto

rização da Justiça para que as

máquinas apreendidas sejam
destruídas. Só então será feita
uma mega-operação que, se

gundo ele, seria contundente
para acabar de vez com o jogo,
Galia�o disse que, sem as

autorizações, a polícia irá

continuar "enxugando gelo",
(Com informações Agência
Estado)

cã'rt;�'rá pode cassar

�'�glliado Clodovil'
,

.�::;
-

. " <
.

·t
�

'.. Plid�r<dQPTria Câmara,
.�ep�ta�ô.Luiz Sérgio (RJ),
encaminhou ontem ao

prêsidente da Casa Arlindo
. . -' ,

,Çhinaglia (PT-SP), represen-.
,

taçã'ó contt.a o.deputado
. Clod,ovil Hernandez (PTC-
��) pelas Palavras ofensivas

. ç,01ft�� as,mulheres. O petista
alega qtikCloctbvil quebrou
o:de:�t?�parlam;�n�,ar por tersId.o, ',preconceituoso, s-exista
� honiofóbi�o" no exercício de
;�1{,�_andat:() p�tla��n:ar - o

<J,�.t ;p.d.Ul o episódio de

c�t�es�&sj· -verbfll·à[ deputada'
,��-:�.������M1��,

..

. Cida Diogo (PT-RJ) .

Luiz Sério afirma, na repre
sentação, que o regimento da

Câmara determina a perda do.
mandato ao deputado que
adotar práticas incompatíveis
com o decoro parlamentar. Na
opinião do líder, Clodovil
tinha o dever de manter

comportamento ilibado na

Câmara por ter sido eleito

pelo povo brasileiro.
"A violação da lei pelo

deputado atinge a 'própria
essência do poder que o

mesmo representa", afirma
Luiz Sérgio. (Folha Online)

r

MEDIDA PROVISÓRIA

Estados e cidades
terão R$ 975 mi

Tramita na Câmara Fede
ral medida provisória que
libera R$ 975 milhões do
Tesouro NacionaI para os

estados e municípios. Os re
cursos visam compensar as

perdas das unidades fede
rativas com a isenção da co

brança do·ICMS sobre a ex

portação de produtos primá
rios e semi-elaborados, como
grãos e minérios. A compen

sação é prevista na Lei Kan
dir,

De acordo com a Mp, o
dinheiro será liberado em no

ve parcelas. A'primeira, de

R$ 108,3 milhões, será trans-
.

ferida até o dia 17 de maio.

• PELO

)

•

A Agência Espacial Americana (Nasa) apresentou um

novo telescópio espacial que deve substituir o Hubble,
lançado há 17 anos.

,

Medindo 24 metros de comprimento por 12 de altura, e

ainda com um espelho de 6,5 metros de diâmetro, o novo

equipamento será quase três Vezes maior que o Hubble, e

segundo cientistas, terá capacidade de "enxergar" até os

limites do Universo.
O telescópio, com custo estimado de US$ 4,5 bilhões,

foi batizado de James Webb Space Telescope (JWST), em
homenagem a um antigo diretor da Nasa.

De acordo com a Nasa, o JWST deverá ser lançado em

junho de 2013 e será posicionado a 1 ,5 milhão de quilômetros
da Terra. Até lá, o Hubble vai continuar em atuação, com
uma missão de reparos programada para 2008.

Instalado em 1990,' ele foi responsável por imagens
inéditas do Sistema Solar, de estrelas e planetas distantes,
e até de galáxias remotas formadas logo após o Big Bang. J=t

Mas cientistas argumentam que o JWST vai permitir que
eles observem o espaço mais a fundo, e esperam conseguir
mais dados sobre a origem do Universo .

Nasa apresenta
telescópio
de 4�5 bilhões
de dólares

1

sq
Lançamento
ao Espaço
será em 2013

J:J
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CASAMENTO PROIBIDO O indiano Rahul, 21, está há três
semanas amarrado com correntes de ferro, no leste da índia, por
casar sem aprovação da família. O pai não gostou do casamento
e decidiu acorrentá-lo para evitar que ele e a noiva se

encontrassem.

•

Tratado
Os militares norte
coreanos assinaram
ontem um tratado que
permite o tráfego
ferroviário na fronteira
com a Coréia do Sul pela
primeira vez em 50 anos.

As duas Coréias, ainda
tecnicamente em guerra,
pretendem mandar dois
trens na semana que

, vem.
•

TRABALHO INFANTIL Grupos insurgentes utilizam crianças para
fabricar bombas e artefatos explosivos, denunciou a Associação
de Ajuda Iraquiana. A ONG acusou grupos insurgentes sunitas

do oeste do país, de usar crianças para não despertar suspeitas.

"NOVA FRENTE" Gordon Brown, que deve assumir o cargo de

primeiro-ministro da Grã-Bretanha, disse ontem ser hora de uma

"nova frente" na política britânica para o Iraque. Para ele os

iraquianos sintam que têm mais participação no próprio futuro.
t ! "

I •

EDITAL

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FíSICA

EXERCíCIO DE 2007

-,
[. !
[, i
I

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil CNA, em conjunto com a Federação da Agricultura e Pecuária do 1;1estado de Santa Catarina FAESC, e Sindicato do Produtor Rural de Abdon Batista; Sindicato Rural de Abelardo Luz; �

Sindicato Rural de Agrolândia; Sindicato Rural de Agronômica; Sindicato Rural de Agua Doce; Sindicato do Produtor I

Rural deAlfredoWagner; Sindicato Rural de Angelina; Sindicato Rural de Anita Garibaldi; Sindicato Rural deAraranguá;
Sindicato Rural de Armazém; Sindicato Rural de Aurora; Sindicato dos Produtores Rurais Bela Vista do Toldo; Sindicato I

Rural de Benedito Novo; Sindicato Rural de Blumenau; Sindicato Rural de Bom Jardim da Serra; Sindicato Rural de Bom

Retiro; Sindicato Rural de Braço do Norte; Sindicato Rural de Campo Alegre; Sindicato Rural de Campo Belo do Sul; j
Sindicato dos Produtores Rurais de Campo Erê; Sindicato dos Produtores Rurais de Campos Novos; Sindicato dos j'
ProdutoresRurais de Canoinhas; SindicatoRural deCapinzal; SindicatoRural de Catanduvas; Sindicato Rural dé Caçador; I
Sindicato SrNCRAVESC; Sindicato Rural de Chapecó; Sindicato dos Produtores Rurais de Concórdia; Sindicato Rural de I
Curitibanos; Sindicato dos Produtores Rurais de Dionísio Cerqueira ; Sindicato Rural de Faxinal dos Guedes; Sindicato
Rural de Florianópolis; Sindicato dos Produtores Rurais de Fraiburgo; Sindicato Rural de Galvão; Sindicato Rural de I
Ilhota; Sindicato Rural de Imaruí; Sindicato dos Produtores Rurais de Imbuia; Sindicato Rural de Indaial; Sindicato Rural I
de Ipumirim; Sindicato Rural de Irani; Sindicato dos Produtores Rurais de Irineopolis ; Sindicato Rural de Há ; Sindicato

Rural de Itaiópolis; Sindicato dos Produtores Rurais de Itapiranga; Sindicato Rural de ltuporanga; Sindicato dos Produtores
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 de Major Vieira; Sindicato dos Produtores Rurais de Massaranduba; Sindicato dos Produtores Rurais de

Meleiro; Sindicato dos Produtores Rurais deMonte Castelo; SindicatoRural deNovaVeneza; SindicatoRural deOrleans;
SindicatoRural deOtacflio Costa; Sindicato Rural deOuro Verde; Sindicato dos Produtores RuraisPalmitos; Sindicato dos
Produtores Rurais de Papanduva; Sindicato dos Produtores Rurais de Paraiso; Sindicato Rural de Petrolândia; Sindicato

jRural de Pinhalzinho; Sindicato Rural de Ponte Alta; SindicatoRural de Ponte Serrada; Sindicato Rural dePousoRedondo;
Sindicato do Produtor Rural de Quilombo; Sindicato dos Produtores Rurais de Rancho Queimado; Sindicato Rural deRio
dasAntas; Sindicato Rural de Rio Do Campo; Sindicato dos Produtores Rurais de Rio do Oeste; Sindicato Rural de Rio do ,

Sul; Sindicato Rural de Rio Dos Cedros; Sindicato dos Produtores Rurais de-Rio Fortuna; Sindicato dos Produtores Rurais
.

de Rio Negrinho; Sindicato Rural de Santa Cecília; Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Rosa de Lima; Sindicato dos
Produtores Rurais de Santa Terezinha; Sindicato Rural de Seara; Sindicato Rural de São Bento do Sul; Sindicato dos'
Produtores Rurais de São Bonifácio; Sindicato Rural de Sâo Domingos; Sindicato Rural de São Joaquim; Sindicato Rural.

•

de São José; Sindicato dos Produtores Rurais de São Jose do Cedro; Sindicato Rural de São José do Cerrito; Sindicato dos

Produtores Rurais São Lourenço do Oeste; Sindicato Rural de São Martinho ; Sindicato dos Produtores Rurais de São.

Miguel do Oeste; Sindicato Rural de Taió; Sindicato Rural de Tangará; Sindicato dos Produtores Rurais de Tinibé 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 dos Produtores Rurais de Vidal Ramos; Sindicato dos Produtores;

Rurais de Videira; Sindicato Rural de Xavantina ; Sindicato dos Produtores Rurais de Xanxerê ; Sindicato Rural deXaxim;
com base no Decreto-lei n" 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural, em atendimento ao:
principio da publicidade e ao espírito do que contém o Art. 605 da CLT, vêmNOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas:
físicas, que possuem imóvel rural ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como "Empresários" ou
"Empregadores Rurais", nos termos do artigo 1°, inciso Il, alíneas "a", "b" e "c" do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das,

Guias deRecolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 2007, devida por força do que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e;
os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 22 de maio de:
2007, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição:
Sindical Rural até a data de vencimento acima indicada, constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento ele juros, multa e

atualizaçãomonetária previstos no artigo 600 da CLT.As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas
Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, repassadas à CNA pela Secretaria ela Receita Federal com amparo no que
estabelece o artigo 17 da Lei n? 9.393, ele 19 de dezembro ele 1.996, e estão sendo remetidas porvia postal para os endereços indicados nas
respectivas declarações. Em caso de perda, de extravio ou ele não recebimento das Guias de Recolhimento pela via postal, os contribuintes
deverão solicitar a emissão da segunda via diretamente àFederação da Agricultura do Estado onde têm domicil io, até 5 (cinco) dias úteis
antes da data do vencimento. As impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança da contribuição eleverão ser feitas, por
escrito, até a elata do vencimento, por intermédio elas Federações Estaduais de Agricultura, O Sistema Sindical Rural é composto pela
Confederação daAgricultura e Pecuária elo BrasilCNA, pelas Federações Estaduais deAgricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais
e/ou ele Produtores Rurais.

Brasília, O 1 de Maio de 2007.
ANTONIO ERNESTOWERNA DE SALVO

.

PRESIDENTE ,

. ..
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Extra
PÁGINA DA CRIANÇA .

Participe do sorteio NICOLODEll
Os participantes "Página da criança" terão a oportunidade d

ganhar uma linda roupinha NICOLODELLI! O sorteio é realizado tOd
final de mês. Envie sua fotinho e não perca essa oportunidad

(

I
t

(

Em pose Amanda Carolina Vieira que
completou 6 anos no dia 8. Recebe a

homenagem dos pais Cirlene e Denílson e

do pessoal do Bar do Padilha

A fofinha Ana Paula Schmidt completou 3
aninhas dia 10. Os tios Áurea e Antonio

desejam muitas felicidades

Para alegria dos pais Eduardo e Maria no dia 10 a linda e

sapeca Gabriela Savi Rubini completou seu 1° aninho.A
'titia e madrinha coruja Juliana manda um beijão especial

Os pais Marcos e Flávia junto com toda família "Agradecem a
Deus por ter a gatinha Anna Julia Rieko sempre ao lado,

dando muita alegria a todos". Ela que completou 2 aninhos dia
8. Um grande beijo "Te amamos muito"

Comemora hoje 11 anos, Gustavo Henrique Schünke. O
tio Ingomar e os avós Beno e Gerda homenageiam com

muita alegria

A gati�ha Andress� Alves �uysam (a esq) na foto junto com a priminha Marcando presença na coluna os gatinhos Matheus
Canna arnversanou n? dia 6 co.mple�ando 1.1. anos. O vovô Ademar Ferreira dos Santos (à esq) completou 7 anos dia 9 e
manda um super bello e deseja muitas felicidades para a netinha Muriel Lucas S. Pereira completa hoje 9 anos. Parabéns

Os tios e padrinhos corujas César e Morgana mandam os

parabéns para a fofinha Janaína Tereza Sarti que
completou 2'aninhos no último dia 4

Colorir

O CORREIO DO POV

Rindo
No jardim de infância a

professora cercada de
meninos e meninas, uma
verdadeira algazarra, chega
junto dela um garotinho e vai
logo dizendo:

- Prníessera adivinha só o

que aconteceu com joãozinho
o estilingue dele e

os vidros da janela da
secretaria?

PREÇO DE FÁBRICA
(47) 3275-1926

tE W tE A R

ij
� r

�------------------------------------------------'�'------�----�-�----------��------------------------------------�--�
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O CORREIO DO POVO

superação da "síndrome
do segundo disco",
responsável por acabar
coni o sucesso repentino
de grupos como

'

Cogumelo Plutão,
Counting Crows, Go Go
Dolls e The .Calling, par
exemplo. Para agregar um
ponto a mais nessà lista
de bem-sucedidas idéias,
o Arctic Monkeys ,;;q

começou tudo, isso na
r,

internet. Sim, é verdade.
A banda dé Sheffield
ficou conhecida antes

mesmo de' assinar
contrato com qualquer
gravadora. '

'

No ano passado, ela �

.

conseguiu ser consagrada
nos principaisprêmios de
música do Reino Unido.
Ganhou nas categorias de
melhor grupo e,melhor
álbum britânico no Brit
Awards e saiu com dois o

troféus do prêmio da
revista britânica "New
Musical Express", '

I

concedido a partir de
votação pública. O grupo
levou os prêmios de,
melhor álbum e melhor
DVD musical, "Scummy
Man".

.

Arctic Monkeys se (re)afirma no posto
de banda revelação do rock mundial

com o lançamento, do segundo cd
"Favourite Worst Nightmare"

ADMINISTRAÇÃO 2005 .-2008

GUARAMIRIM

Quem
ainda não

se atentou para
'

os ingleses do
Arctic Monkeys au

'

duvidava que esses

moços poderiam
conquistar o mundo do
rock, precisa mudar de
idéia. A prova de que
eles vieram para ficar e,
ainda mais, para ser um

sucesso, veio fortalecida
com álbum lançado
recentemente, o segundo
da carreira dos novatos.

"Favourite Worst

Nightmare", substituto
do premiado "Whatever

People Say I Am, That's
What I'm Not", chegou
às paradas já dentro da
lista dos dez mais
vendidos nos Estados
Unidos. Os norte,

americanos, maior, público
consumidor do planeta,
adoraram o cd e ergueram
mais um pouco a moral da
banda. Além disso, os

-

britânicos também vêm

elogiando as músicas, da
mesma forma que a crítica

e os aficcionados pelo
rock "claro elimpo" do
mundo afora.

Outra conquísta é a

1
!
I
,

I
I
I
I

. ,"
.
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Járaguá do Sul
,

"

Cine Shopping 1
Homem Aranha 3

: (13h, 15h40, 18h20, 21h
, Sex/Sab/Dor:n/qua/Qui)
(l5h4Q, 18h20, 21 h - Seg!Ter)

: Cine Shopping 2
: Homem Aranha 3
:

(1 Bh�O, 2� h � Sab/Dom/Qua)
As Tar�aru'gas Ninjas: Uma nova

aventu,ra
(1-5h3,p\ 17h30.
S,�x/S�glTer!Qui) ,

(14h40 - Sab/Dom/Qua)
O Mundo em Duas Voltas
(j�tlzO, �t!1tO
S,eXlS�grrer�Qui)
(16fi30 .:., Sab/Dom/Oua)
Cine Shopping 3
As'Férip�,de Mr.Bean
({7MO; 19h30, 21 h20 -

Se,qSegfTer/Qui)
(14.�, 1Sh�0, HMO, 19h30,

, ?1�2Q:- Sab/Dom/Qua)
, , ,

,Joiliville '

,

,

êin� êillade 1
. Homem Aranha 3
,

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

focos os dja�)
, Cine Cida4e 2
Homénú\tãnha 3

" '(1�1l5'O, 2.1h30-'."',
Sao/Doru!Ter/Qua)
As'Tàrtarugas Ninjas: Uma nova

�ventura
'(151130, 17h20, 19h10, 21h
�ex.ZSeg/Qui)

"

(;t5h1'p, Hh:_ Sb/Dom!Ter/Qua)
Chlé'Mueller 1 '

, �o",êm 'Aranha 3 (leg)
, (14h, 16h40, 19h20, 22h -'- Todos
O;sz,dias)' ,

Cj,ite Mueller 2
Motoqueiros Sel,vagens

'

(�Ah15, 16h30, 19h45, 21 h45 -

T'ódoS os-dias)
Cllte Mueller 3
H_omem Aranha 3jdub)
(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 -

Tmdos os dias)

Blunienau ';'�

tine Neumarkt 1 ,

Homem Aranha 3,(dub)
(13h30, 16h15, 19h, 21h45-
rodos os dias)

,

,

tine Neumarkt 2
'

Homem Aranha 3 (leg)
t14h, 16h40, 19h20, 22h - TOdos
os dias)
Cine Neumarkt 3
Mária ,Antonieta )

(13h50, 1'6h20, 19h10, 21h30-
Todos os dias)
Cine:Neumatkt 4

, Motbquefros Selvagens
(J��20, 1,Çh30, 19h30, 21 h40 -

T6do� os dias) ,

Cine Neumarkt 5
300,:,_'

'

(Hh1O-Todos os dias)
O .cheiro do Ralo
(t9h4ú ....i Todos os dias)
O, nümeru �3 '

'(19h5P, ?1'h50 - Todos os dias)
, Cine Neumarkt 6 '

. '1l.,sJérias dá Mr. Bean,
(14h50, 17h, 18h50 - Todos os

dias)
,

O Bom Pastor
(2lh -Todos os dias)

� SERViÇOS
..

,

Festa
'�ARAGIJÁ DO SUL
Sociedade Recreativa Alvorada
190 Winterfest
:11,.12 e 13 de maio

.'

,C�mpanha
'JMRAGUÁ DO SUL

.

Postos de Saúde

:,:Ç'amp,ànha Municlpal da
�Vacinação Antigripallnfantil .

'5 a 18,�e maio

eXtra@ocorreiodopovo,com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS'

Passeio ecológico até antenas de TV

o Correio do Povo noticiava na edição semanal de 9 a 15 de maio sobre a

Semana do Meio-Ambiente - de 10 a 7 de junho - que seria comemorada em

,Jaraguá do Sul com uma série de atividades. A Comissão Municipal deDefesa
do Meio ..Ambiente (COMDEMA) em colaboração com as escolas das redes '

municipal, estadual e parncuar Sesi e Grupo Escoteiro, iríadistribur durante a

Semana em frente a Prefeitura mudas de árvores (seis espécie) oriundos do'
Horto Municipal, juntamente com folhetos explicativos sobre cuidados e

manejo. "

,

Se,gundo matéria no dia 5 de junho estava sendo programado um passeio
ecológico até as antenas. Do passeio participariam alunos, professores,
escoteiros e comunidade em geral. Na chegada, várias pequenas palestras
sobre ecologia seriam proferidas.

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

Fugitivo por mais de um mês e ser recapturado, o Duke' está tranqüilo em

casa. Mesmo tímido foi clicado pelo leitor Maicon Hugo Block..

-. UTILIDADE PÚBLICA
�Assembléia
A Sociedade Recreativa

Desportiva Rio da Luz II
"Salão.CentenáriO:'
convoca seus sócios para
Assembléia Extraordlnána,
hoje com a 1 a convocação
às 13h e 2a; às 14h,

�Música

Hoje acontece o lO. MPB na

Praça Ângelo Píazera, a

partir das 10 horas. O

grupo MP3 será o primeiro
grupo a se apresentar em
frente ao Museu.

• PREVISÃO DO TEMPO

Tempo estável em .Santa Catarina

As áreas de instabilidade deslocam-se Para o

oceano, mas ainda ocorre chuva no início do
dia no Litoral. No decorrer do dia, sol corri
algumas nuvens em todas as regiões
catarfnenses. Temperaturas em elevação.

� Jaraguá dó Sul e Região

6 TERÇ� 6'HOJE' DOMINGO 0. SEGUNDA �
MíN: 11°C MiN: 12°C MiN: 12°C U MiN: 100G
MÁX:,21° C MÁX: 190 C MÁX: 19°.C· MÁX: 22° C
Sol com nuvens Nublado Sol corn pancadas de' Sol com nuvens

chuva

� Fases da lua

CHEIA MINGUANTE ,NOVA. ' ,CRESCENTE , � Legendas

>\t���Q"lV'f (/�) � � ,::"/:' ,�
Ensolarade Parcialmente Nublado instável Chuvoso Trovoada

nublado

,f.
,':-

,

'\
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NOVELAS

Gui mente que sua t,ia está d�ente.
LanGe suspeita que Glac,omo esta com

pr9�lemas. A secretaria pergunta
sóbre o exame de um tumor cerebral e

os dois disfa�çam a ansle?ade.
Giácomo fica nmoso ao descobrir que.

Tadeu estava com Do�nha� Eliz�beth
diz a Jo que Lance nao pode vir �o
encontro e ela foi no lugar dele. Jo nao

acredita. Maria descobre que o bilhete

que Jo recebeu é falso. Barrão diz 9�e
Arthur está com problemas e Mauricio

e Percival decidem .ir ajudar o pai.
Marquinho recebe um telefonema � a

pessoa diz que Lance entrou em un:a
briga. O médico promete 'atender GOl e
Lance no dia seguinte, Maria se

apavora ao ver.a filha com Elizabeth 'na
roda gigante. Ellzage�h ameaça Jo.

Giácomo avisa Lance que Marquinho
sumiu depois do trote. Jo pula a mando

de Marla, Conga agarra Elizabeth, mas
ela CMsogue fugir, Arthur diz a CMqU0
UUfi fllM§ 9umlf�m, �d @ AflhUf
IlbDfl�m ©§ m6nin©§, M�fiã l@nI8.H©hãf
bftn06 6 AOllbft num fln9u� do IUbl,
iodoullra MOfl1! dBmfuoóo,

�. � (il.OllO - ,21 H

Paraíso Tropical'

1.-
� RECORD d 9h15 "�c;""." .",;'.i..

Bicho do Mato

Leonardo insiste que assistirá à terapia
da sobrinha, mas Lorena não aceita e

remarca a sessão de Drica. Xico diz a

Milena que não sabe aonde ela quer
chegar com essa história de filha loura
de olhos azuis. Georgi e· Joaquim
explicam a' Wolfgang o plano de
aproximar seus pais através de e-mails
assinados pelo pseudõnimo de amor

perfeito e que agora eles querem se

encontrar pessoalmente, Wolfgang
tem a Idéia de marcar o encontro numa
casa na ssm de sua propriedade,
multo buoOlica e romAntics, Loonardo
diz 8 Stella que não confln em Lorono,
multo menOR no tal método
rovoluclonórlo, %03 aaonoal0 om
proclama0 com Rick, Juaroz diz o Orica
quo Quico està sofrendo dli paixão e
pede que ela converse com o menino,

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Pé de Pato e Zaqueu c0mbinam de

.op\l1prar ven�nQ ,de rato para colocar
na ,comida de Jacson e também um
pre.sente para enganar o patrão. No
motel, Patrícia quebra a timidez de
Alfredo com suaves beijinhos' e acaba
despertando um furor apaixonado no

rapaz, que a agarra na cama. Mariana
se assegura que a mãe não chegará
cedo e leva Carlinhos para sua casa.
No restaurante, Miguel conta a Erínia
que Joana o trocou por um traficante.

�a boca, Joana sente o olhar de ódio de .

f
aqueu sobre ela. Nervoso, Alfredo

falha n� cama. Patricia o tranqüiliza e o
az relaxar, até que se beijam de novo,

�om paixão. Jacson quer que Joana
argue o trabalho mas ela ainda avisa
que irá dormir e� sua casa, pois tem
provas a corrigir.

Extra'
extra@ocorrelodopovo,com,br

.
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�'�RETRATAÇÃÓ :
A Warner Bras teve q�ê
dir d�scpIP�S

'

blicantent��porter .

"a têradó algumàs"fo:tos'da
protagonista de Harry Potter,
EmmaWatson. Parece

..... \J)��tifa,. ni�a)s a produtora
::��íVulgoualgumas imagens
·da atriz Emma Wátson com
os seios bem avantajados,
Vale lembrar que a

adolescente não estava
ais com vontade de

participar dos filmes', mas
com um cachê milionário, a
moça não pensou duas
vezes e aceito�"ã proposta;

��JUNTOS
. ��PARTIClrAçÃO i

. ��NOVELA
O namoro de Cauã , Depois detahto assecíar Próxima novela das 18h da

Reymond e Grazielli ) Cleo Pires ,flRalíllente a Globo, Eterna Magia, terá um
I

Massafera vingou. Logo: o turma do "ê'asseta & triângulo amoroso como

casal começa a circular Planeta" vai poder enredo principal. As irmãs
pelo Rio, cidade onde

comemorar, A atriz se . Eva Sullivan (Malu Mader) e

moram, mais relaxados, O
. rendeu aos encantos dos Nina (Maria Flor) disputarão o

ator já foi visto entrando ,. �:< _,:o,,_,:;

na casa de Grazi, no
humoristas e aceitou amor de Conrado O'Neil

Hecrelo dos Bandeirantes, participar da atração da (Thiago Lacerda), A história

buscando a namorada na
Rede Globo. As gravações acontece em Serranias,

academia e em jantares de Cleo no programa estão cidade fictícia que foi fundada

românticos, Os dois se previstaspara a próxima por imigrantes irlandeses,

conheceram nos segunda-feira, 14, As Também estão no'elenco

corredores do Projac. A informações são do Eliane Giardini, Cássia Kiss,
• atriz ainda estava no ar na' colunista Daniel Castro, do Osmar Prado e Cauã

. novela "Páginas da Vida". jornal "Folha S,Paulo"', Reymond, entre outros .

liyrõ"!RobEfFtifÇ�flo�'eOij: ��\
"elétalhes" 'e�tr'entr'8. -os mais';�S

.

vendidos nas graf.1d€�, ,{,
livrarias brasileiras e chegou
já à Internet, apesar do cantor J

ter conseguido no's tribunais' 1

o direito de o retirar do J
, ' ..

mercado. O Rei diz que o livro )
"é uma invasão de.. '. )
privacidade"; o.autor da: . (:f

biografia, Paulo César de
.

)
Araâj'o: 'aleg'a O diniito oe' .

:\
',$

escrever sobre quem quei )
que seja, Uma versão integral.?
do texto do livró chegou )
quinta-téira à rede.

' )
)

"�

• SUDOKU

Mateus insiste que deseja ir para a

casa de Cássio. LÚ,ciC\ nega. Cássio
concorda quando Mateus sugere que'
Lúcia vá junto. Romeu exige à chefia

prometida. Olavo manda Jáder

procurar as provas no quarto .oe
.Romeu. Muita . contusão em volta.do c

Copamar, Solano surge na' sacada" ' .

ameaçando Di�orá. Jáder,.l!lIisa OlaVQ:;., !I,o\i_��'�.
que está com o pen drive. DiQlQJái9!la \1 '(10'
água fervente em Solano, que acaba,
preso. Lúcia e Cássio' reprimem a

atração que sentem. Umberto sugere
ficare mês na casa e Tiago concorda.

Daniel}8'cebe um envelope de �omeu
'

com as provas,' contra Olavo, Olavo
enfrenta Daniel e diz que dispensou o

ônibus dos funcionários
.

por Uma
medida de economia. Antenor quer
sabero motivo da briga dos dois.

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e vleiarne. O obiefívo 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,

• HORÓSCOPO
Cancer 21/6 a 2117

NAo Importa quAo longo 60ja o c!!mlnno !!

porcorrllr par!! II FOllllz!lçlio dll ROUO laOllls:
pequono9 movlmllnto9 poderão levar II grandes
avanços, Ficar à espera das condições perfeitas
sO val delxá·lo ansioso e tenso, Explore
possibilidades, diversifique suas açOes e

desenvolva atividades simultâneas: lá adiante
tudo irá se encontrar em sua meta.

Arias 20/3 a 20/4
cstá proclmdo II QUllrllndo UMB ctlrlnholl e
nlio Ilotliolho dando? Vamon lá, flntlio:
comuniQue, demonstro, peçll, �xlstem arianos
que parecem nunca precisar de nada nem de
ninguém: como é que os outros vao saber?

�

Telepatia, búzios, tarõ, bola de cristal, ler
entrelinhas & estrelinhas? Se você não abrir o

jogo, pode acabar perdendo a rodada.

• DIVIRTA-SE Mande su� piact'a para 6 Extra' \

extra@ocorreiódopovo.eom.br )
?

Confusão no Transito

Parte inferior do formulário

Depois de bater na traseira de um carro, o motorista se justifica com o guarda que ; �

registra a ocorrência:
• A mulher fez olnal que la virar II eoquord.a,,, E Mo li quo virou moam,o?

.

,;'. . •.. :. i
E II allgonhll?
O .fllho pergunta para o pal:
• Pal, como é qUI! eu nasol?
• Multo bem, tlnhamos que ter esta conversa um dia, nél Bom, o que aconteceu'fol"

o seguinte: Eu e a mamãe nos conhecemos e nos encontramos num çhat, aípapo ,�
vai, papo vem", Er", .

,'i . ..,

- Vai logo, pai!
- O papai marcou um encontro com a mamãe num cybercafé e acabamos júntos , •.

no banheiro, Depois, a mamãe fez uns downloads no memory stick dopapa' e, " ,

quando estava tUOQ pronto para o upload, descobrimos que a gente não tinha' 'r " }

nenhum tipo de firewall.' ,
"

'; .

. , :' <

- Nossa, e aí?
- Como e:� tard,�It�l)1f.í�,P'_�r.a, d,�r�e\Ç:aqçei, papai' a�abou ,fazenda o up!oad d,?",', f �, J
qualquer Jeito �Hm t rn�T,?:�;::;' tjB;9�t�eses depols, o Vlrus�p�r:c�H·:,En):e,ndeu '�';'1
- Ahhh, saquei! 'I

...

" ,; i" ., ',"o
•

\

.d

Libra 23/9 '6 22/10
Cortar o cabDlo, fam lima tatoo, llomeQar II
mtllhllr? iambBm ô logal. Mas nüo 110. tratR do
mudanças suporflclals, mas vocô fllz com a

malar desenvoltura, mas sim dll mudanças mais
profundas e mais sutiS, aquelas que mexem com

suas bases emocionais, A galáxia gira cad� vez

mais veloz, quem está centraqo conseguirá
acompanhar. luhuhu!

, Capricórnio 22112, a 211r
'

, .' " "

o que (1�tá la no muro O��á p�dll1d� luz, Nüo: :
faça quo não OUVO o apolo, Abra po.rta6,' \'

.

'. ,i
comportos, IIgu� II chave goralel1umlne, o..: "

palco, chega de gúardar tanta vida rio porào._.""
'

Tudo tem seu tempo, por certo' qúe sim,' ó,:flíhb,'
de Cronos, m.as talvez você,estelá darido tempo'
demais. Quantas'vezes ainda vai virar essa'
ampulheta?

Touro 21/4 a 20/5
Muito da força de um Touro vem de sua

capacidade de agregar, dar coesão e acumular

energia. Por mais frágil que você se sinta em

alguns momentos, sua essência se mantém
pura, inquebrantável. Tente não esquecer disso

quando a coisa apertar. Hãn? Calma, não vai

apertar agora, é só uma reflexão, um lembrete
e incentivo.

Leão 22/7 a 22/8
Precisa explicação? De um jeito meio misterioso
e aparentemente ilógico, você está chegando lá
ou-o que você queria está chegando até você. O
universo conspira a favor. No momento em que
você se ilumina é 'concebe um plano, um gatilho
é acionado, gera-'S6 uma corrente que ativa todo
o sistema, Pegue o bumerangue antes que ele

rodopie na sua juba.

Escorpião 23/10 a 21/11
Se você está com pretensões romãnticas, nada
melhor, que a intimidade e lugáres à prova. de
interferências e interrupções, Sabe como é,
escorpianos gostam de atençõés especiais e

irrestritas. Sem pretensões nem intenções?
.

Censidere a possibilidade de mudar de idéia,
pois certamente tem alguém com você na mira.
É sim, você mesmo!

Aquário 21/1 a 1 Sí2' ".
'

'.. . .....
O que, d(\.ff.apl�ã.ól"Y�:C�/pÔ'd�rTà;:âpfó¥êita�·C'�,%l
inspirado: à�Mri�il,g�.,Gqhn.6'çl!t\�W�� lietil.:/,' :,:
fupdados 'e experientes poderiam ser aplicados'
em sua proposta inovadora. Seus padrões· de "

pensamento não estão em,J'Tl4d,a,n.ça?,Sua "

.:'
:mente é afiada"e�xerga longe' e avança,

.

.

milênios à frente: cuidado para nao cortar
raízes de futuro.

..

Gêmeos 21/5 a 20/6
É, pode ser que não estejam preparados para'
entrar na sua onda e participar de sua missão,
mas e se você dividir o que sabe e prepará-los?
Pegue o microfone e compartilhe
conhecimento, isso faz parte do que você veio
fazer nesse planeta, geminiano. Alé[!1 do mais,
há coisas que só se aprende na prática,
metendo as caras.

Virgem 23/8 a 22/9
Surpreenda seu amor propondo uma

,
brincadeirinha nova, algo que quebre a

linearidade do cotidianà e avive chamas
adormecidas. Incendeie seu fim de semana! O

quê; você está sem ninguém? Como é que
pode?! Se ainda não lhe descobriram, só pode
ser porque você anda se encobrindo,,, Que tal
fazer a dança. dos véus?

Sagitário22/11 a21/12
Aonde vai nessa pressa, centaurinho? O

parquinho de diversões fica lá no outro lado.
Pra que tantos rodeios, complicadàs equações
do pensamrúító;·se a montanha-russa da

emoção é qíi��dá o friozinho na barriga que
você gosta? Claro, você tem ótimos

argumentos, dão um belo roteiro de filme. Esta
é a sua vida: entre em cena, agora!

I
.

Peixes 19/2 a 19/3 ITransformar é preciso. Em meio a tantos''. ..

navegares, vagares e derivas há çoisa� que' i. I
precisam de uma ação mais incisiVa de sl!� ,J" I:parte. A arte você já tem, desenhe seus mapas,
ajuste seu curso e ponha energia nissQ. Você

.

pode fazer o mar se abrir: não é hecessário'üm'.�,11profeta ou a intervenção divina para isso. Você

pode, sim!
.
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MONACO SENNA
CELEBRATION
Uma exposição será realizada em

Mônaco, de, 19 a 27 de maio (dia
do Grand Prix de FÓrmula 1) em
homenagem ao piloto Ayrton
Senna e aos 20 anos da primeira
vitória dele em Monte Carlo. Foi
em 31.de maio de 1987 a primeira
vitória do brasileiro naquela pista;
depois, ele venceu lá mais seis

vezes, sendo cinco consecutivas

(um recorde ainda não superado).
Na exposição, os visitantes

poderão relembrar a história de
Senna por meio de fotos, objetos,
vídeos, capacetes, troféus e carros.

Toda a arrecadação obtida com a

bilheteria e com um leilão inédito
de .capacetes e outros objetos de

pilotos da Fórmula 1, além de um

relógio Hublot, produzido
especialmente para o evento, será

revertida aos projetos
educacionais do Instituto Ayrton
Senna. Para mais informações,
acesse o website oficial
www.monacosennacelebration.
com.

HARAM
Hoje com a participação dos DJs
Ruan Suíço (do Bali Hai, Porto
Belo) e Anderson (do Baturité
Power Mix, de Balneário
Camboriú), Gabriela Martins,
Jonas L, Willow e � participação
especial do VJ Tribal Feeling, será
inaugurada em Jaraguá do Sul a

nova casa noruma Haram. Pra

fa:ci1'itar, o endereço da nova boate
é SG415, logo após o Motel
Kaiaha�i. T�íoi:ecado!

.

O NIVER DO'
WILHELM
Amanhã, mais conhecido como

domingo (13), o figuraço e amigo
Wilhelm Guido Borowicz será

muito cumprimentado porque é

o dia dele cortar o bolo e receber
merecido coro de parabéns pela
idadenova.

STAMMTISCH
Hoje, a partir das 8 h da manhã,
acontece a 2° Stammtisch
Universitária, promoção do DCE
da Unerj. O local do festerê será

na Rua Imigrantes, a mesma que'
dá acesso à universidade. ,

JAILSON, O MÁXIMO
O radialista [aílson Angeli, amigo
dos bons, apresentou pesquisa a

este colunista mostrando. que �s
.

mulheres da região o consideram
o mais bonito e charmoso
comunicador de rádio, com

24,24% de preferência. Há
controvérsias! Quando
questionado sobre com quem elas
o �chavam parecido, .a maioria
citou o cantor pop Ângelo
Máximo, famoso nos anos 70 com
a música "Ah, ah, hoje é o meu

dia. Eu vou ser, ser, feliz ao seu

lado. 00000, que dia Feliz". É pra
acabar!

.TE CONTEI!

o CORREIO DO POV

Por Moa Gonçalves � Sugestão (moagonça!vBs@netuno.com,br)

.._""'''-., ......,..�

Dani Bananinha, do Calderão do Huck, também é presença garantida na 6a Feijoada do Moa, que acontece dia
25 dê agosto

.

DESPEDIDA • mCA DE SÁBADO
Saborear a deliciosa
Feijoada do Julmir, a
partir das 11 horas.

O jogo de estréia da quadra da Arena Multiuso de Jaraguá, que acontecerá
ainda este mês, será marcado por um fato inusitado - coisa de louco! O
lirreverente Isumiro Adão Maba, o popular Miro Mana, insiste em pendurar
as chuteiras em grande estilo, com um jogo preliminar de despedida, que ele
próprio estaria organizando para a ocasião.Olha, sinceramente, não sei por
que o auê. Miro nunca jogou em tf�e com nome expressivo, tampouco
assinou uma súmula ou algo parecido. Fazer o que? Do Miro, podemos
esperar tudo.

As beldades Pauline Horn, Michele Camacho e Renata Machado são presenças marcantes nas melhores baladas
. ,

de Jaraguá do Sul.

FRASE DO DIA

Somos livres

para escolher
nossas ações,

mas prisioneiros de nossas

conseqüências ..

(47) 3371 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças e Acessórios

A espirituosa Zinir Dias Dalri, para festejar em grande estilo o dia
das mães, abre as portas de sua casa neste domingo e recebe
toda a filharada e netos para almoço daqueles.
**

Ana Paula Marangoni e Rossana Subtil também já garantiram seus
convites para a 1 a Festa do Champanhe, que acontece dia 23 de
maio, no Kantan Sushi Lounge.
**

E o meu abraço de hoje cheio de energias positivas vai para
Cristiane Gonçalves, lá do Escritório Contábil Gonçalves, que é
leitora assídua da coluna e júventina das melhores.
**

Recebi gentil convite do empresário Ademir Luis da Silva para
saborear em sua pizzaria, a Don 'Genaro, uma das suas deliciosas
pizzas. A partir de semana quem vem a casa estárá servindo almoço
todos os dias, a la carte.
**

Com repertório das décadas de 70 e 80, o Grupo Banho de Lua
será a atração da Choperia Expresso, em Balneário Camboriú,
hoje à noite.
**

Hoje na Deseo, também em Balneário Camboriú, tem a presença do
OJ Julio Torres, com a festa Saturday Sessions.
**

Na segunda feira (14), quem estréia idade nova é o publicitário Andl
Almeida de Souza. Parabéns!

'bbell'ar�e
r
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