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o ministro do Interior
palestino, Hani Qawasmi,
anunciou ontem a renúncia

.

do cargo, por não concordar .. Coleta e processamento do sêmen dos carneiros acontece na Central de Inseminação ArtifiGial da Cidasc, em Indaial. .5
com o conflito entre os

grupos Hamas e Fatah, que
se arrasta há dias pela Faixa
de Gaza.• 83

DENÚNCIA "

Justiça analisa
ação contra
Dávio Leu

Por determinação do

Tribunal de Justiça, a juíza
de Guaramirim, Karim

Schubert Reimmer, terá 180

dias para analisar a ação
contra o prefeito de
Massaranduba, Dávio Leu

(DEM). Ele é acusado de

improbidade administrativa.
.3

MUNDO

.. n

. Haní renuncia
e pode agravar
crise palestina

22°
MÁXIMAMíNIMA

Dia de sol com algumas
nUYGns e névoa ao amanhecer.
Naife com poucas nuvens .•
86 ..

Melhorando a genéticªÁO
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Mortes no trânsito NO JOÃO MARCATTO

I

Juvenil do Juve
vence na estréia
do Catarinense

Três pessoas morreram em acidentes de trânsito no

final de semana na região do Vale do Itapocu. O mais

gr
.

atou dçís Jgvens na BR�280, no treçh.$ entre
[a (do Sul e*es6rupá .•.4 'fi;

O Moleque Travesso
bateu a Chapecoense em

casa por 2xO, com gols de
Duda e Claudinho. J á a

categoria Junior foi
superada pelo Verdão do
Oeste e perdeupor 3x1, em
jogo de três expulsões. No
sábado, o tricolor enfrenta o

�

Avaí, fora de casa, mas a

partida corre o risco de ser

transferida, por
compromisso do time

profissional do Leão. .7

HUMANA

www.studiofm.com.br

SC-416

Obras devem

ficar para
ahrll de 2008
O secretário estadual de

Infra-Estrutura, Mauro
Mariani, garantiu ontem

que a revitalização da
Rodovia SC-416 - que liga
Jaraguá do Sul a Pomerode �

depende da implantação do

Programa Rodoviário BID 5,
previsto para novembro.
A declaração foi dada

durante reunião da Acijs
(Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul).
.4

A inseminação artificia,1
de ovelhas com sêmen
coletado no Estado deve
acontecer em Jaraguá
do Sul pela primeira vez

na próxima semana, em
dia a ser definido. A

prática vai reduzir os
custos de criação de
ovinos e caprinos e

aumentar a produção
.

através do
melhoramento genéticA,
dos animais, que
serão abatidos com

menos tempo de vida.

MOSAICO I
Deputado vai

ajudar a trazer
UFSC à cidade
.3

Malwee perde
para a Unisul

por 3x2
O time jaraguaense volta

à quadra amanhã, às 20h30,
contra Joaçaba, fora de casa,

mas pelo Estadual, e com o

time reserva. Na segunda
feira, novamente pela Liga, é
a vez do clássico com o JEe.
.7

'

FREEZER - vende-se,
280L. cônsul. vertical. R$
490,00. Tr: 9186-6777.
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Mais um porto
'importante para nossa

Re�ão o lançamento do edital

pam pavimentação da Rodovia
S0415, obra estimada em R$
48cmilhões. Trata-se do acesso

entre a BR-101 e o porto de

Itapoá - em fase de construção.
O .porto é um pedaço do que
vai se chamar Complexo

"

Portuário de São Francisco.
� ,

Esta estrutura integra os

terlhinais I e' II, o terminal da
,

Babítonga, o 'futuro' terminal
401 e 402, o terminal de Itapoá,
o terminal dos Araújos para

barcaças e o futuro terminal de
Laeanjeiras. Na avaliação do

gozernador Luiz Henrique,
es� conjunto vai transformar
São Francisco em um grande

\

,
, complexo portuário do Brasil e

nãg apenas de Santa Catarina.
O governador lembrou

qd�, atualmente, 65% do
o

'

escoamento da exportação e do
'G'

o Terminal de Contêineres
de Santa Catarina -

chamado de Porto de
Itapoá - será um terminal

privado de usomisto"

fluxo de importações brasileiras
é feito por Santos. Mas ele

quer apresentar Santa
Catarina como alternativa,
como uma prestadora de

serviços 'portuários. Luiz

Henrique informou ainda que
o tempo que os navios

aguardam para carga e

descarga em um p.orto tem um

custo elevado - podendo
chegar a ÚS$ 50 mil por dia

parado em um graneleiro de
grande porte -, o que aumenta

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo,com,br

o custo Brasil. Para o

governador, parcerias público
privadas são alternativas para
ampliar as estruturas de
escoamento e, com isso,
ampliar negócios, crescer e

promover o desenvolvimento. '

O Terminal de Contêineres
de Santa Catarina (Tecon) -

chamado de Porto de Itapoá -

será um terminal privado de
uso misto, exclusivo para a

movimentação de contêineres.
Está sendo construído pela
associação formada pela
Portinvest Participações e

Aliança Navegação e Logísti
ca, que aportam recursos do
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). No

I

período de obra, cerca de 700

empregados serão contratados.

Depois de pronto, o Tecom vai

gerar 500 empregos diretos e

cerca de 2,5 mil indiretos.

, li' ENTRE ASPAS
B

A família é insubstituível para a serenidade e educação dos filhos. O papel
das mães é fundamental para o futuro da sociedade".
Papa Bento 16, na abertura da Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano (Ceiam), '

.errrAparecida.
�,�ii �
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'_'�����j��J;f, _' ",,�:b';' ao aborto. São rnensaqensque-
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A 'rino Cândido; 23 anos, catarlnense que esteve em Apareciça, São Paulo, na missão celebrada par papa
B €Ito 16 no domingo, em relação às declarações do Pontífice. "

��,
,
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�PONJO DE VISTA

Qs males de uma elite
provinciana

Não acredito numa

sociedade de'iguais, como
prega o comunismo. Meu
"mundo perfeito" seria

próximo daquele da social

democracia, onde a iniciativa

privada e o governo - ambos
com ações fortes - contri
buem para a construção' de
uma sociedade que devolve
a cada Um, segundo o seu

esforço. E se estamos longe da

construção de uma sociedade
melhor, é porque não nos

colocamos a serviço sério de
investir em estudo, pesquisa,
desenvolvimento e novas

tecnologias. Como bem vemos,

aqueles que estão investindo,
estão colhendo resultados.

Deixamos nossos poderes
públicos a cargo de gente que
defende seus próprios
interesses e que conhece

pouco da importância histórica
dos cargos que exercem.

Defendemos ferrenhamente

práticas empresariais excusas,

achamos que estudo e

capacitação são supérfluos. E
mesmo tendo pelo menos uma

dezena de grandes nomes

empresariais à disposição neste

Vale do Itapocu, nossos ídolos
máximos são jogadores de
futebol, candidatas a modelo e

novos atores da novela das seis,
prudentemente oficializados
como celebridades por uma das
revistas semanais que se

espalham por nossas bancas.

Chega a ser de uma

inocência hilária ler as colunas
sociais que recheiam os jornais
catarinenses (e que fazem

parte da própria cultura do

subdesenvolvimento). Que
interesse real pode haver na

viagem de fulano à Europa, do
casamento de beltrano no

'aristocrático' Clube 28 de
Dezembro, ou que sicrano
trocou de carro? ,Sério, em que
esta "Cultura Caras" contribui

para reverter o quadro de

estagnação econômica do Vale
do Itapocu, por exemplo?

Gostamos de nos imaginar

.Randal Gomes
Coordenador de Relações
Institucionais e do curso de
Comércio Exterior da Fatej.

como uma "Pequena Suíça" de
tetos angulosos e flocos de
neve. Seria a lembrança de um
passado que não tivemos ou

seria simplesmente recalque
de sonhar com Genebra e

acordar no Brasil? De outra

forma, como justificar a

disposição de pessoas que
admitem esperar' horas em

uma fila da Louis Vuitton em

Paris, mas que acham o Louvre
"um lugar muito chato"?

E quando vemos um

criminoso (tomam-se famosos
como Champinhas, Maníacos
do Parque, Beira-Mares ou um
nome ridículo qualquer)
.apontar uma arma, matar,

estuprar um filho das classes
média ou alta, indignamo-nos.
nas revistas, jornais e TVs,
como se as tragédias, não
pudessem ser antevistas pelo
provincianismo que ilumina as

nossas cabecinhas incultas.
É, acho que prefiro meu

querido amigo Jorge Horário,
em sua nada mole vida.
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':ii�i�ii'tiALENCAR
Lula não patrocina
plebiscito do aborto
o presidente Luiz Inácio Lula

-

da Silva disse aos principais
ministros que-o governo não
participará de articulação
política para a realização de
um plebiscito sobre a

ampliação da
descriminalização do aborto..
Considera que deva ser

iniciativa do Congresso e de
.

entidades da sociedade civil.
No fundo, é um modo de não
hostilizar a Igreja Católica.
Tramita no Legislativo um

projeto que prevêa
descriminalização do aborto
até 12 semanas de
gestação. Atualmente, vale
lei de 1941 que permite
apenas duas possibilidades
de aborto: se.a gravidez
resultar de estupro ou se

houver risco à vida da mãe.
Salvo essas hipóteses, é
crime passíveí de ser punidoI __ , _

com atétrês anos de prisão.
O próprio Lula já disse julgar
a questão do aborto mais
complicada do que se

posicionar a favor ou contra.

� kalencar@lolhasp:com.br
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O Papa no Brasil
Batizado e crismado na

Igreja Católica, mas absolu
tamente contra o seu regi
mento e princípios - adota

dos, o que sou eu? Um ateu,
um anticristo ou um radical?
Nenhum'dos três, apenas
não aceito compactuar com
as leis impostas por uma

instituição que na idade
média perseguiu, torturou, e
ateou às fogueiras em praça

pública pessoas que também
não concordavam com a sua

conduta.
Dinheiro para se batizar

uma criança, dinheiro para
receber a primeira eucaristia,
dinheiro para ser crismado;
para ser aceito como um

católico, dinheiro, dinheiro,
dinheiro ... Tudo é uma

grande indústria que se

r

'1)
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!!J�lClassificação 'I

Indicativa . "

A pressão da 'Abert e oÚtros'I I

interessados na liberação
geral da televisão antes das
20h. Obtém outra vitória.
Depois do mandado
concedido pelo juiz João
Otávio Noronha, 'do STJ"um ')

volta volver concede mais 90
'

dias para a rediscussão da
'

classificação ordenada em
'

:
portaria 264, para início no

'

dia 13 de maio. Rediscutir? -�

Por quê?Agora, "Sem horário'
as televisões ficam sem

(

controle e as crianças
desprotegidas", afirma o I

, lutador José Elias Romão, do ,

Ministério da Justiça .. Um
absurdo. No Brasil os menores:
ficam de 4 a 6 horas,�i�nte de)
um aparelho de televisão: :Nªo I
podem assistir impunemente
reprises de novela, filmes de

;

,

violênciâ: 'e'm horários em 'que'l!
seus pals nào estãó'em éá�à�':
e sã'ó'farisaicamenté::' (} ,',I r

considerados responsáveis, J

pela audiência infantiL· .

Estamos brincando de roleta: .

russa neste país.

São Paulo 'merece
melhores visitas
Num mês o Bush, no mês
seguinte o Ratzinger ... Quem
falta aparecer por São Paulo
agora? Teria alguémmaior na
escala do conservadorismo?
Creio que não exista nada pior
no mundo do que os

visitantes de abril e de maio.
Se a gente fosse obedecer a
esses ilustríssimos
estrangeiros estávamos

.

fritos. Haja paranóia e

terrorismo em tudo, sexo só
no casamento, camisinha
nunca mais, alterar a
consciência jamé, adeus,
prazeres e pecados etc.
Primeiro vem o Bush e manda
a cidade inteira parar, isola
avenidas e mais avenidas,
enquanto a comitiva fascista
desfila.: Agora vem esse

nazicristão e dá pito em todo
mundo, dita os rumos da

-

humanidade. Sua santidade
pode saber todas as línguas' e
até reinventar o Pentecostes,
mas não tem a mínima moral
para sair por ai ditando regras
medievais.

4J ponteaereaspnominimo.ig.com.br

aproveita da fé dos cristãos,
para encher os cofres e

manter a ostentação.
Na semana passada com

a chegada do Papa tivemos
um exemplo claro de tudo
isso. Papamóvel, tapetes
vermelhos colocados ao

chão para a sua passagem,
uma equipe de cozinheiros
inteiramente a disposição,
cálices banhados a ouro com

desenhos esculpidos a mão.

Enquanto isso, católicos

entregam seu suado dinheiro
para a igreja administrá-lo
com talmaestria. Católicos,
desorientados, e inseguros,
que com o fruto do seu

trabalho compactuam com

tudo isso.

Desculpem-me caros

leitoresmais isso é deprimen-

4J bloglolg.d.cun�allm.4,bllg.)g,com,br

• Dieter Truppel
Paginador Eletrônico

te. Me revolta o fato de qu�,
eles que ainda pregam�;
simplicidade baseada na vid�,
de Jesus, e ajam de tal forma

, ,J

Conseqüentemente o)
.destino do dinheiro arrecaj
dado pelas táis "Campanhas
da Fraternidade;' também.é
duvidoso, uma vez quecorç
tantas pessoas passando fOn'!@j
no mundo, eles destinera
uma quantia absurda para Q

exagerado conforto de um

senhor com o semblante;
não muito amigável, (para
não dizer outra coisa) e :qu�
s�i pelo mundo pregandO
idéias retrógradas de forma a:
gerar a :e��lta dapopu�çã�

Defínitivamente nao dai
pra aceitar isso. E pta COIU�
pletar Q Brasil ainda é o mai0f):
país católico do mundo.. q

Os textos para esta coluna deveàoíer no máximo 1 ,680 carac. Fonte Times New Roman 12 e podem serenvlados pore-�ail I;
redação@9correiodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, CaIXa

IPostal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados), " J
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I Assessoria Jurídica

diZ que rei municipal
" autoriza uso de

máquinas públicas,

Leu, que-está no quarto
mandate, é acusado de uti

lizar maquinários da Prefei
tura em terrenos dele e do
filho Guilherme. O prefeito
corre o risco de ser cassado e

ter os direitos políticos sus

pensos por até oito anos.

./

POLITICA O CORREIODO POVO
redacao@ocorreiodopovo,com,br

CESAR JUNKES/OGP

Kasmirski mostra os documentos que "cornptovarn" as irreqularldades praticadas pelo prefeito Dávio Leu

e uma, retro-escavadeira no

terreno do prefeito e do filho
Guilherme Leu para recolher
entulho e terra. Populares
garantem que, mesmo após
denúncia, as máquinas da

administração pública con

tinuam sendo usadas em

propriedades particulares.
A assessora Jurídica da

Prefeitura, Francieli Corrêa
Bizato, justificou os serviços
prestados pela Prefeitura em

propriedades particulates
afirmando que "não existem

L ��!_ _
'., I ,-'

0,.' _. 'l." j"::
I

empresas que prestam esse

tipo de ,ser;iço, !�a' da�d�.'j .

"Estão 'em vigor duas leis que
autorizam o prefeito, verea
dores e populares, mediante
pagamento de taxa pública,
usarmáquinas da Prefeitura",
garantiu, informando que Leu

pagou pelos serviços reali
zados.
A reportagem do Correio

çÃO: JÜSTIÇA VAI JULGAR DÁVIO LÉU POR IMPROBIDADE

Ação contra prefeito .esta nas
ãos da juíza Karim Schubert

A j'�í�� :K�rim Schubert

Reimmer disse que não vai se

prOnunc'iar sobre o caso que
envolve.denúncias por impro
bidade administrativa contra

o praeito ,d� Massaranduba

Dávio.'Leti '(bEM). Ela foi

desigri,�cia pelo TJSC (Tri
bunal deJustiça de SantaCa-
tarinal para realizar o "inter
rogatÓno e demais atos ins

trutórios". O TJ definiu prazo
, de 180 dias para que a magis-
trada conclua o processo. O CASO - Em junho de

A promotora de Justiça 2006, Kasmirski procurou o

MariaCristina Cavalcanti Ministério Público para

acatou':'a denúncia feita por apresentar representação
Mó'ácir :Kâsmírski e assinada contra Leu, afirmando que o

pelos vereadores Círio Mar- prefeito usou maquinário da

tini, Inácío.Bessenambosdc; Prefeitura yJIl obrasde pro

P�'�" ��Y�Jd.ci q,9��·(PR); pried�d� da família dele.
e pelo o es-vereados-Horst .

. Segundo a denúncia, fo-.·
Reck.:;,c\ ;" _ ram utilizados um caminhão

Humilhação
J�r urn plano de saúde nem

seJ�pr.e' é garantia de aten

dimentános' hospitais. Algu-f'"' ,
'

m�s vezes, o paciente fica su-
jeito ao bom humor e à

cÓmp�tê'rÍ.tia do chefe do
plà:Íl�ao; 'quando não do aten
d�tite,' que podem alegar
cárênda: ou um outro impe
ditnentopara não interná-lo,
cémo especifica o pla�o,
mesmo a empresa dando o

aval pata a internação.
fUm 'misto, de irrespon

sabilidade e soberba.
, "

(SpeCUlação
(Nas rodas políticas, comen
tª.-se,que o governador Luiz
!-Jenrique (PMDB) incum
biu o secretário Paulo Bauer
de articular em Jaraguá do

�ul, a formação da tríplice
aliança � PMDB, PFL e

PSDB - para as eleições de
2008. Uma das missões era

tentar·levar o vereadorDieter
Janssen (PP) para uma das
três legendas.

Razões
o tão propalado "caos

aéreo" pode ser explicado
pelo aumento do poder aqui
sitivo do brasileiro, fre
qüentes campanhas pro

mocionais, facilidade no

financiamento das passagens,
queda do dólar, que incen

tiva as viagens para o exte

rior, e pelo fim da Varig.
Em abril, o número de pas

sageiros aumentou 20% em

relação ao mesmo mês de

2006. A CPI vai se deparar
com esses números.

Explicações
o comandante da Polícia

Militar de Jaraguá do Sul,
tenente-coronel César Ro
berto Nedochetko, esteve
ontem na sessão da Câmara

para discutir o trabalho da

polícia e explicar as ações dos
militares. Na oportunidade,
revelou as dificuldades en

frentadas e sugeriu a ins

talação de uma base na Ilha
da Figueira.

do Povo tentou ouvir o pre

feito, que se negou a Odar
entrevista.

NEPOTISMO - O prefeito
tem três parentes na Prefei
tura: o filho Roberto, secre
tário de Obras, o concu

nhado Amantino Dalla'-
Ao' (nI!:>",oP"\�"'L"""'!":! 1'\"'p::'J N";±.:JJ"\�f.,
gno ,'s"eOd:hanu -oe. F\,gpw-'

cultura, a nora Charlene Leu,
que integra a diretoria da
Creche Uda Cardoso (con
cursada para exercer outra

função na pasta) , e a sobrinha
,,;,'

Suzana Reinke, na Diretoria
de Saúde, esposa do vice

prefeito Fernando Reinke

(PSDB).

o vereador Ronaldo
Raulino assina hoje ficha de
filiação no PTB. A sole
nidade acontece às '19
horas, na Câmara de [ara
guá db SuL Eleito pelo PL
do prefeitoMoacirBertoldi,
Raulino deixou a legenda
em fevereiro, alegando
"desconsideração da admi
nistraçãomunicipal".

Político
O deputado Jailson de Lima

(PT) prometeu aos vereadores
de Jaraguá do Sul se empe
nhar e buscar apoio dos corre
ligionários naAssembléia para
trazer o desejado campus da
universidade federal para o

município.
A promessa foi feita durante

sessão da Câmara, na semana '

passada.

,

Desafio
Quem conseguir falar com

o chefe daDivisão de Esporte
e Lazer da Prefeitura de

Corupá, João Carlos Got

tardi, pode se considerar de
sorte. Depois de assumir o

cargo, ou o celular está des

ligado ou não é atendido.
Mas ele jura por Deus que
atende e está sempre à dis

posição.

Niura é empessadana IJ

Secretarla Regional fi
FLORIANÓPOLIS federal Vicente Caropreso, qs

pré-candidatos tucanos, m��.íI
um acordo interno estipulav§!rBq
que, caso ela viesse a se02
nomeada secretária, ficaria no8}

cargo até o final dó governome
dezembro de 2010. qE11

DISCURSO - Ao 'empossaiO
.os secretários, o 'governadofEqv
di , d di 'ro
isse que ca a ia que passa e

g .

um dia perdido. "Por isso e�e

iTI51

quero agilidade e trans1EéI
parência", discursou, conelarot
mando os novos secretários 'ª o

serem os: exe.cutores dJ'lEd'
descentralização. "Vocês serães.I
os executores da segunda etapaog
da descentralização; dess'el�5
no-o paradigma de governo'�£2
completou. rroo

LuizHenrique garantiu qu�£f1
a criação de seis novas
seéretarias regionais nã'buP

):::>�5
aumentou o número de cargos
comissionados. "Transportamos
cargos das secretarias centrai
para a e�trutura desceu"
tralizada 'e, hoje, Santa
Catarina é o Estado que tem Q ,

menor percentual de comis�i
sionados do país", afirmou. :"il1l

t
NEIVA DALTROZO/SECOM

.A'segunda suplente de

senador, Niura dos Santos

(PSDB), foi nomeada secre
tária de Desenvolvimento
Regional de [araguá do Sul,
cargo que já assumiu entre

2003 e abril de 2006. A ceri
mônia de posse dos 36 secre

tários regionais - novos e outros

reconduzidos ao cargo - aeon

teceu na manhã de ontem, no
TeatroÁlvaro de Carvalho, em
Florianópolis.
A reportagem do Correio

do Povo tentou por diversas
vezes falar, ontem, com a

secretária, sem sucesso. Mas em

outras oportunidades, Niura
havia revelado que pretendia
realizar o mesmo trabalho
desenvolvido na gestão
anterior.

.

Com a nomeação para
comandar a Secretaria Re

gional, ela deve renunciar a

pré-candidatura a prefeito nas
eleições do ano que vem. Ela

era, ao lado do ex-prefeito
Irineu Pasold e do ex-deputado

Niura, entre o qovemador e o vice, festeja a nomeação para a SDR

lq
Enem
As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino '

Médio) começam ontem e podem ser feitas até o dia 15 de

junho em todas as agências dos Correios ou no endereço
http.ówww.inep.gov.br. As datas estipuladas para os casos

de atendimentos especiais e atendimentos nas unidades

prisionais e hospitalares ficam prorrogadaspara 29 de junho.
As provas serão realizadas no dia 26 de agosto. hq

roo

)ud

)o�

s rq
II

rn

,Exportação
A Petrobras deve exportar, este ano, 850 milhões de litros 'E

de etanolde cana-de-açúcar, principalmente para os

Estados Unidos, Venezuela e Nigéria. Esse volume

alcançará 3,5 bilhões de litros em 2011, graças à associação
com a japonesa Mitsui, para atender o mercado do Japão.

mu

10:::>

'UII

Precaução 19b
Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara .)5J

Federal, vota hoje o projeto do deputado Fernando Coruja JpS

(PPS), que limita em 6% ao ano a taxa de juros cobrada ;JG5

em empréstimos com desconto em folha para aposentados
e pensionistas. ruq
A proposta também limita o valor do empréstimo a 30% do : eb

benefício recebido e isenta aposentados e pensionistas do rrri

pagamento da Taxa de Abertura de Crédito. Outra roq

exigência é que os aposentados recebam, antes da db

formalização da operação de crédito, tabela o valor das J]
"

l<l

prestações e juros.
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TRAGÉDIA: CORPOS FORAM IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E APARELHO DE CELULARi�
Acidente de trânsito mata dois

no sábadojovens na BR-280.,
�berto da Silva'
e�. instrutor deJ�liana Safaneli
n6 Centro Weg

K1LY ERDMANN

.

CORUPÁ

f "�m carinha legal, queiI'

gosta muito da vida e de
.�

c�rtir tudo que tem direito".

Efa assim que Roberto Lou

r,pço da Silva, 25 anos, se

d�screvia no site de rela

c�namentosOrkut. Morto no
ifcio da noite de sábado, 12,
e� .um acidente de trânsito,

ef:'
dividia o veículo Escort

c ,m Juliana Safaneli, 19,
t mbém vitimada pela batida.

. A colisão frontal com o

ônibus da Viação Expresso
São Bento aconteceu no

quilômetro 75,7 da BR-280,
nas proximidades do Aterro

� .

Sanitário de Corupá. Con-
forme o sub-comandante do

Córpo de Bombeiros Volun
tários da cidade, Carlos'
Alves, o trabalho de remoção
dós corpos levou 'cerca de
21130. Eles ficaram presos nas

fe�ragens e, para a retirada,
fo�i preciso utilizar um

guincho. Do carro pouco
sobrou: apenas ferro retor-

CÉSAR JUNKES/OCP

Roberto e Juliana (detalhe) ficaram presos nas ferragens do carro, retirado com aajuda de um guincho debaixo do ônibus

cido. Já o ônibus teve a frente
bastante comprometida.

Quanto aos motivos do
acidente, as evidências são

de q�e Roberto teria perdido
o controle do automóvel ao

domingo, 5, durante a progra

mação de inauguração da
Arena Jaraguá. "Ele se dava
bem com todo mundo. Era

sossegado, gente boa", lem
brou. Instrutor do Centro de

fazer uma curva. Depois disso, Treinamento Weg, Roberto
passou para a: pista contrária tinha sido promovido ao cargo
e acabou invadindo a parte de meses atrás.

baixo do outro veículo. Se- Juliana foi ideritificada

gundo informações de pessoas algum tempo depois através

conhecidas, o casal havia do celular e de um tamanco

saído, minutos antes da tra- encontrado entre as ferragens
gédia, do Stammtisch reali- do Escort. Amigos em co

zado nas dependências da mum desconfiaram que C?
Unerj. segundo corpo poderia ser

Para Dione Bíscaro, o dela durante o velório de Ro

jovem vai fazer falta. Amigos berto e entraram em contato

há cerca de quatro anos, os com a mãe da jovem. Ela não
dois se viram pela última no

<' chegou a desconfiar que a

filha estava envolvida no aci
dente porque a menina

deveria dormir na casa de
uma conhecida. O enterro

ocorreu na manhã de ontem

no cemitério de Nereu Ra
mos. Juliana tinha um filho
de dois anos. Os oito ocu

pantes do ônibus só sofreram
lesões leves.

Além dejuliana e Rober

to, o .rnotociciista Vanderlei
Osmar da Silva, 32, também
morreu neste final de
semana. A batida foi na Av.
Waldemar Grubba, em

Jaraguá do Sul, às 7h45 de
sábado. O caroneiro con

tinua internado no Hospital
São José.

Neste ano, quatro já
morreram na estrada
JARAGUÁ DO SUL

De "janeiro para cá,
quatro mortes em acidentes
de trânsito foram registrados
na BR-280, no trecho entre

Corupá e São Bento do Sul,
incluindo a serra que liga
uma cidade à outra. Os fa
tores atribuídos são o excesso

de chuva, que deixa a pista
lisa, alta velocidade e a

combinação álcool e direção.
Segundo o subcomandante

do Corpo de Bombeiros, Carlos
Alves, há oito anos traba
lhando no trecho, a situação .

tem piorado a cada ano,

lembrando de um outro com

ponente: a imprudência. Na
avaliação dele, a curva pró
ximo ao Rio Mandioca, que
puxa para um abismo, é um

dos pontos mais perigosos d� PI
rodovia .

. Em fevereiro de 1998, o ex] r,1
prefeito de Jaraguá do Sul e Ja
co-fundador daWeg, Geraldo ir
Werninghaus, morreu nessa
mesma rodovia.

APELO - As autoridades
pedem cautela e respn-, I
sabilidade aos motoristal JJ
para que evitem ampliar as

estatísticas. Em setembro do
ano passado, um acidente P
similar ao deste final de d
semana (veja matéria ao d

lado) matou o motoristal P
Carlos Roberto do Nas' e

cimento, 44 anos, que dirigia fi

o Palio Weekend de Rio q

Negrinho e quando tentou 11

cruzar a rodovia foi colhido c

por uma carreta carregado
com toras de pinus.

ARQUIVO/OGP

Em janeiro de 2005, um acidente com um ônibus matou o motorista

Vendas crescem 8,5%
no 'Dia das Mães'
f

.

presente mais acessível",
comentou.

Na loja "Multisom", os

prazos de parcelamento
também chamaram a aten

ção,
.

mas as vendas foram

praticamente iguais ao ano

passado. A máquina. foto
gráfica digital mais vendida
- de 7.2 mega pixels - que
custa R$ 799 podia ser

financiada em até 12 vezes.

A televisão de LCD, de 26

polegadas, que custa cerca

de R$ 2.900, também pode
ser paga em 12 parcelas:

As vendas também foram.
. estáveis na loja "Gatos &
Atos". O gerente Arnaldo
Paulo Ersching diz que as

roupas com maior saída
foram as blusas com manga
% e moletons. As peças que
mais venderam foram as da

coleção de inverno do imo

passado, que estavam com

desconto de 40%. (DZ)

Obra na-SC-416 fica

para abril de 2008·
JARAGUÁ DO SUL

O secretário estadual de
Infra-Estrutura, Mauro

Mariani, garantiu que as

obras de revitalização da
rodovia SC-416 - que liga
Jaraguá do Sul a Pomerode -

devem começar apenas em

abril de 2008. Ele participou
ontem da reunião plenária da

Acijs (Associação Empresa
rial de Jaraguá do Sul) na

noite de ontem, quando
recebeu do presidente da

entidade, Paulo Chiodini,
pleito reivindicando a dupli
cação da BR-280 do trecho

que vai do Portal de Jaraguá
até o início da SC-413 - que

liga Guaramirim ao Bairro
Vila Nova, em Joinville.

Mariani informou que as

melhorias da SC-416 devem
custar em torno de R$ 16
milhões e englobam a

pavimentação e a construção

de passarelas e ciclovias. Ele
disse que as obras dependem
da viabilização do programa
rodoviário BID 5, financia
mento realizado ern parceria
com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento. A

previsão é de que o programa

seja implantado em novem-

. bro deste ano, depois de
concluído o programa BID 4.

Ele prevê que a licitação
da SC-416 seja aberta entre

dezembro e janeiro de 2008.
Também acredita que as

obras comecem em abril de
2008 e sejam finalizadas no

prazo de um ano.

SC-413 - Outra obra
incluída no BID 5 é o desvio
da SC-413 na entrada de

.

Joinville. O secretário de
Infra-Estrutura calcula que a

obra deve começar no

primeiro semestre de 2008 e

que o investimento seja de
cercade R$ 10 milhões. (DZ)

Encontro de Pais e Educadores
.,

Maristas.

Para celebrar a passagem do Dia das
Mães o Colégio Marista São Luís 'convida
as famílias maristas a participarem do Teatro I

"AMAtÔNIA, ENCANTOS E DESEN
CANTOS" com os atores Dércio Ângelo Berti ',i

ii,
e Edson José de Oliveira Santos, de Curitiba
- PR, no dia 17 de maio, quinta-feira, às I

19h30min, no salão nobre do colégio.
O teatro foi pensado a partir da crença de !

que é preciso fazer algo urgente para .1

despertar a consciência ecológica ambiental
it

e o interesse pelo cuidado, solidariedade e

responsabilidade com o meio onde se vive
e com o planeta inteiro.
Serão momentos de confraternização,

I

convivência e reflexão. d
.

Lembramos que neste mesmo dia, às 18
horas, realizaremos uma celebração de

reinauguração da Capela do Colégio.

JARAGuÁ DO SUL

(

O comércio do "Dia das
Mães" é considerado positivo
pela CDL (Câmara dos Diri

gentes Lojistas) do municí

pio. As vendas à prazo e com

cheque cresceram 8,5% em

relação ao ano passado. A
expectativa da entidade era

de' um aumento máximo de
15-%. Entre os produtos'mais
procurados estão as cestas de
café da manhã, vasos de

flores, roupas de inverno e

câmeras digitais.
A proprietária da flori

cultura "Boutique das Flo

re�", Michele Kruger, disse

,qJ:e as vendas foram maiores

q�e no ano passad;, mas que
ai�da não tinha calculado a

p�rcentagem. Uma das
..

novidades são as cestas de

c�fé da manhã por R$ 47,
e�baladas em caixas de

papelão. "É uma opção de
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EMPOLGAÇÃO: "CULTURA E LAZER SÃO FUNDAMENTAIS", DIZ PAI DE MENINA INSCRITA EM OFICINA

nmntãrtos dão aulas de música a crianças
CESAR JUNKES/OCP

voluntários, mas conhece
dores da técnica, as aulas de
flauta doce e violão têm feito
sucesso.

Conforme o diretor de

marketing da Associação,
Leonardo Manfredo, o grupo
imaginava que a adesão seria
tímida no princípio, porém
nas primeiras três semanas de
existência, o projeto já con

seguiu reunir 35 álunos inte
ressados. O limite de vagas é

de40.
Uma das envolvidas é

Eduarda, de cinco anos. Mes
mo fora do padrão de idade

pré-estabelecido pelo grupo,
ela se juntar às outras crianças
a partir do próximo sábado.
Conforme o pai, Gláucio
Lopes, a menina está empol
gada com a novidade. "Com
certeza vai valer, dou omaior
apoio. Cultura e lazer são

:

fundamentais para que se

abram novos horizontes na

vida", comentou feliz ..

Opinião semelhante tem o

voluntário do "Amigos em

Ação", José Roberto Leal. Ele
explica que é preciso "investir
nessa molecada para se ter

um país mais digno no

futuro". A oficina de música

é unia das maneiras encon

tradas de, principalmente,
ocupar o tempo e ensinar

noções de cidadania. "Se
descobrirmos algum talento

aqui, ótimo. Mas, se nessas

duas horas semanais conse

guirmos retirar as crianças
dos riscos da rua já é o bas

tante", afirma.
O projeto encabeçado pela

Associação não deve ficar

apenas no Morro da Boa Vis
ta. De acordo com o presi-.
dente, Cristian Tezza, a meta
é chegar a outros bairros de

Jaraguá do Sul com o passar
do tempo. Outro .objetivo é

ampliar o número de moda

lidades, incluindo também
aulas de futebol e artesanato.

I� Projeto encabeçado� ,

por 'Amigos. em Açao
�.

já reúne 35 Jovens

: interessados em arte

�s (

. ELLY ERDfv1ANN
J JARAGUA DO SUL

Is
(

Solidariedade. Es ta

palavra faz parte do cotidianoe

dos cerca de -90 integrantes
f da Associação de Amigos em
ti Ação. Fundada oficialmente
I em meados de 2002, ela é

responsável por um projeto

D que vem modificando a rea

lidade de crianças moradoras
fi

do Morro da Boa Vista.
I

Intitulado como "Oficina

de Arte", o programa dá

oportunidade a esses jovens,
entre os-S e os 16 anos de ida

e, de aprender a tocar um

instrumento musical. Gra-

tuitas e dadas por professores Flauta doce e violão encantam crianças que já começam a mostrar aptidão para a música
'1Ô

� � --�------------------------------------��2
iJo

Associação ajuda famílias com dificuldades, Inseminação acnntecena.prúnma semana,
CESAR JUNKES/OCP

JARAGUÁ DO SUL JARAGUÁ DO SUL

Além de oferecer aulas de
música a crianças do Morro
da Boa Vista, a Associação de

Amigos em AÇã9 também
auxilia pessoas que estejam
com dificuldades financeiras
omentâneas. Conforme

explica o diretor de marke
ting do grupo, Leonardo

, Manfredo, os integrantes
costumam organizar cam

panhas de arrecadação.
Uma delas é de agasalhos.

Esta deve inici�r ainda neste

mês e o objetivo é conseguir
o máximo possível de roupas
paramandar embora o frio de
pessoas com poucas condições
de compra.

-

Demaneira paralela a isso,
ele� Costumam ajudar famílias
que necessitam de remédios,
móveis, alimentos, entre
utras coisas. Mas, segundo
Manfredo, essas ações ocor-

A inseminação artificial de
ovelhas com sêmen coletado
no Estado. deve acontecer no
município pela primeira vez

na próxima semana, em dia a

ser definido. Em março, a

Cidasc (Companhia Integra
da de Desenvolvimento

Agropecuário. de Santa

Catarina) começou a coleta
e a distribuição do sêmen para
criadores e prefeituras in

teressadas de todo Estado. Até
então, as inseminações que
aconteciam em' Santa Cata
rina eram realizadas com

sêmen de outros estados.
O presidente da recém

criada Ajoc (Associação [ara
guaense de Ovinocapri
nocultura), José Antônio

Gascho, diz que a prática vai
reduzir os custos de criação
de ovinos e caprinos e au

mentar a produção através do
melhoramento genético des
ses animais, que serão aba
tidos com menos tempo de
vida. À médio prazo, a asso

ciação pretende criar coope
rativa para impulsionar o,

comércio de carne de ove-

Leonardo Manfredo: "não queremos ser assistencialistas"

rem somente com o intuito de • é sendo um voluntário. Essas
amenizar situações repen- pessoas podem não trabalhar
tinas. "Não queremos ser na Weg e, mesmo assim,
assistencialistas", enfatiza. contribuir. As formas são inú-

Para fazer parte da "Ami- . meras e vão desde a entrega

gos em Ação" é preciso ser de algum material neces
funcionário da empresaWeg, sitado pelas famílias auxilia
local onde surgiu a idéia de das, até se transformar em

reunir esses profissionais inte- professor nas oficinas minis

ressados em diminuir os tradas, porexemplo, noMorro
problemas alheios. Atual- da Boa Vista. Quem quiser
mente, o grupo tem cerca de mais informações pode entrar
90 colaboradores fixos. Eles em contato através do e-mail

doam, no mínimo, R$ 10 a leonardomanfredo@yahoo.
cada mês para a associação. com.br ou no cristian tezza-

Outra forma de interagir @hotmail.com. (KE)

Coleta do sêmen dos carneiros acontece na Cidasc de Indaial

lhas, cabritos, leite de cabra da Prefeitur� era que �1
e derivados (como queijo e abatedouro começasse à

nata) na região. funcionar em abril, mas o'\L
A Prefeitura deixará um Ministério da Agricultura'

técnico agrícola à disposição exigiu mudanças no projeto
dos agricultores que dese- de reestruturação do espaço:;v1
jarem realizar as insemina- ENCONTRO - No dia 26;
ções, sem nenhum custo. A' acontece a primeira reunião.Jq
coleta do sêmen dos cat- da Ajoc, no sítio do produto?l3
neiros sempre acontecerá em Aldo Salai, no Rio da Luz. Nó':q

• J,)
Indaial, na Central de Inse- encontro acontece a qpre�:,n
minação Artificial da Cidasc. sentação da diretoria da

Segundo o secretário de associação, que hoje' conta';::-b
Desenvolvimento Rural, com 40 associados. O en-� [
Amarildo Sarti, o abate dos contro é aberto para todos os

ovinos e caprinos acontecerá produtores interessados e ��(1
no Abatedouro Municipal, presença deve ser confirrna&:�':�
no Garibaldi, que ainda não pelos telefones (47) 3274-.
tem data para entrar em 829-1 (SítioJG) ou (47) 3372�ID
funcionamento. A previsão 5300, com Patrícia. (DZ)

....................................................................�.Ij.)

Hospital Jaraguá expõe aparelhos e fotos
JARAGUÁ DO SUL tamento dos pacientes.

Entre os aparelhos expostos
estão eletrocardiograma (para
fazer exame de coraçâo},
incubadoras, monitores e o

antigos aparelhos para ouvir
o coração do feto. A expo

sição é aberta ao público e

pode ser visitada das 8 às 17

horas, na Sala de Treina

mento. "Muitas pessoas,
inclusive profissionais, não

imaginam como t:ram os

equipamentos usados no

hospital há.dez anos", disse a

técnica de enfermagem do
controle de infecção, Márcia
Simone Twardowski.

Essa é a segunda vez que
o hospital realiza evento para
lembrar a data. Ano passado,
os profissionais participaram
de um ciclo de palestras sobre
infecção hospitalar. (DZ)

o Hospital Jaraguá realiza,
de hoje até quinta-feira,
exposição de fotografias e de
aparelhos hospitalares para
lembrar o "Dia Nacional do
Controle da Infecção Hos
Pltalar", comemorado hoje. O
Objetivo é mostra; a evolução
do hospital e dos materiais
utilizados em cirurgias e tra-

CONTRATAMOS
30

'

I
(trabalho temporário) ,

71
.

Jp

If!
�D

Para distribuição da lista telefônica Guia Fácil em Jaraguá do Sul q

Interessados:
. fJ

Comparecer nesta Quarta feira (16/05/2007) Gu.·a t::!a-CI·I® �.)
na rua Paulo Papp, 285 (anexo hotel Nort), munidos de

.

[I
documentos e comprovànte de residência. Falar com Beto L 1ST A S T E L � , (J N I C • • i::>

�
I' '.
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Jaraguaense no 'ídolos'
. DIVULGAÇÃO

A cantora Suelen Rocha (foto), 24, é a representante
jaraguaense na segunda temporada do programa Ídolos, do SBT.
Ela está entre os 32 classificados para a segunda etapa, já que
desbancoumais de trêsmil candidatos catarineses, na primeira
etapa realizada em. Florianópolis. E ficou a frente de 15 mil em
São Paulo. Akanhã Suelen concorre por uma das 12 vagas que
a faz permanecer no.programa, em São Paulo. Caso ela passe.
para a terceira etapa, contará apenas com os votos do público.
O vencedor terá corno prêmio um contrato com 'a gravadora
Sony!BMG para produzir um CD e um manager para iniciar a
carreira solo.

Campanha
O lançamento oficial da campanha Coração Solidário

acontece hoje, a partir das 18 horas, na Javel. Para cada test
drive ��alizad� na concessionária a AMA (Associação dos
AwigQS 9Q Autista) receberá R$5. A promoção vai até o dia
�

� :i
.. � ', :'�. '; '';í i� -"':: A -,

•
-

;, , ". -. -" I' •

l.-1:_.êLe'.agóStó:\ I

� • .-.. i"� .�� (F�'_ .""".�...t ,'-l<��i ,�i i. �'V""� :�:'!'"=j\: �:�;��; � ,'o

,'-�_f r-:'!l,I • ,li ;:,'�'i�' ·_\w, N__ 'I" '""-';-;n �-' , ,(- ,.

César Oliveira
e Rogério Melo

APAt�A3S0C. de [-ais e Amigos dos
Excepcionais de 'Jaraguá do Sul - SC

GALETADA
R$10,00

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

HORÁRIO: 12:00 horas /

.
;APAE

Sua Presença é muito Importante

MISSA-SOLENE NOSSA SENHORA'DE FÁTIMA
DATA: 13/05/07
HORÁRIO: 19h 30min
L,OCAI: Noviciado
Haverá procisão, às 19 horas, com a imagem da Nossa Senhora de
Fátima, saindo
da igreja Nossa Senhora das Graças / Barra, até o noviciado e as

mães serão homenageadas.

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Palestra Clube de Negócios
O grupo Breithaupt foi escolhido para participar do "Clube

de Negócios Bosch". O título serve para valorizar os maiores
revendedores da marca no país. A parceria proporciona
vantagens em negociações, disponibilidade e exclusividade
na aquisição de lançamentos. Além de mais benefícios e

oportunidades aos clientes Breithaupth, como preços reduzidos
na linha de ferramentas elétricas e acessórios Bosch. O grupo
é o maior revendedor da marca no Estado e o título trará
também vantagens nas linhas de ferramentas elétricas Skil e
Dremel.

A Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do
Itapocu) promove hoje mais
uma palestra da Escola de
Governo e Cidadania. O
evento inicia às 19 horas, rio
auditório da entidade. O
palestrante da noite é o

prefeito de Brusque, Ciro
Rozza, que abordará o terna.

"Responsabilidade na Gestão
Pública Municipal".

Palestras DIVULGAÇÃO

• LOTERIAS

concurso: 555
1° Sorteio:
01 - 08 - 20 - 28 - 46 - 50
2° Sorteio:

O CORREIODO POV

Faleceu ás 08:30h do dia
12/05, o senhor Vanderlei
da Silva, com idade de 36
anos. O velório foi, realizado
em sua residência e o

sepultamento no cemitério
Municipal em Guaramirim ...

Faleceu ás 16:30h do dia
12/05, o senhor Elias
Persch, com idade de 48
anos, O velório foi realizado
na Igreja Martin Luthero e o

sepultamento no cemitério
próx. Estrada Garibaldi.

,
,

Faleceu ás 20:30h do dia
,

12/05, o senhor Elia Greul,
com idade de 34 anos. Q
velório foi realizado ma

.Igreja Evangélica Cristo
Salvador e o sepultamento
no cemitério da Barra do Rio
Cerro,

vs=: J

Faleceu ás 15:45h do dia·'
13/05, o senhor Dorval
Taffner, com idade de 60
anos, O velório foi realizado
na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no

cemitério Municipal; do'
Centro.

Vacinação Hoje, o professor do INPG
Educational, Renato Soffner
, faz a palestra na Aciag, como
o tema: "Estratégia, conhe-

1 O - 12 - 32 - 39 - 41 - 42

• LOTERIA FEDERAL

extração:' 04.137

\ � , .:� . � J :;' .�!
Faleceu ás 17:45h db 'dià _,

13/05, a senhor Edla Kupas
Wischral, com idade' de ,60:'
anos. O velório'lfoi;I�qljza� �
na Igreja Evanqéllcà
Lutherana Vila Nova e o

sepultamento no cemitério I"

Municipal do Centro..
I

Faleceu ás 07:00h do dia
14/05, a senhora Luci
Eggert, com idade de 77
anos, O velório foi realizado
na Capela Moríuárta da Vila:
Lenzi e o sepultamento no

,. ti

cemitério Municipal da VUa ! a

Lenzi.

Faleceu ás 09:15h do dia
.'

14/05, o senhor José
Oraivo Filho, com idade de
55 anos. O velório fOI .: ', ,"'i},

.' > t' .t, ):�
-

,� ...�; ,

realizado em sua residência
e o sepultamento no' : \: '

;
,

cemitério Municipal em
Guaramirim.

'

Iniciou ontem e vai até
amanhã a "Campanha de
Prevenção à Hepatite Viral".
Na região, a coleta de sangue
acontece no posto de saúde
central de cada município.
Em Jaraguá do Sul, o posto de
saúde da Reinoldo Rau fica
aberto das 7h30 às 17h30. Nas
demais cidades da micror

região, o horário é das 7h30
às 17 horas.

•
I

A. • "

Cimento, competências , que
também é o título do livro
(foto) de Soffner. Amanhã,
ele participa do Café &

Pessoas, na Acijs. O café ini
cia às 8 horas, no auditório do
Centro Empresarial. Infor
mações pelo telefone (47)
3433-4950.

.
.

1° Prêmio: 19.983 - R$
600.000,00
2° Prêmio: 28.676 - R$
36.000,00
3° Prêmio: 36.089 - R .

24.000,00
=-=:!'"�'=""""''''='''"'"'''''....

4°Prêm
.

18.000,00
5° Prêmio: 61.493 - R$
12.000,00

• QUINA .INDICADORES ECONÔMICOS ri; �

r; I
• MOEDAS ESTRANGEIRAS

$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COM'PRA VENDA
�

COMERCIAL 2,007 2,009 Ie'
PARALELO 2,05 2,15 "

C

TURISMO 1,960 \ 2,103 . 1t11·

EURO

I COMPRA I' 'VENDA I,'2,7191 2,7211

• BOLSAS DE VALORES

" BOVESPA

" MERVAL (8. Aires)
11 NIKKEI (Tokio) 17.677

lIIe1)'1111#411• a'N=Hiiij? :
�
I! d (

0,6039% R$ 797,30

(

Entre os dias 9 aJ7 de julho acontece a lª,Feira do
Livro de Rua de [ataguá do.Su], O evento trará�standes'
deeditoras e livrarias de todo o país, palestras, lançamento
de livros e sessões de autógrafos.. As entidades envolvidas
naorganízaçãó da feira escolQ,¢famopatrono do p�imeiro
grande evento literário do Vale do Itapocu. O nome

indicado foi do escritor e editor Carlos Henrique
Scbroeder' (toto). Et¢JOí esc�lhido pois realiz:;'V1ações de .

fomentos dã literatura na região. Schroeder também foi
escolhido para coordenar a programação, que deve reunir
grandes nomes das letras brasikiras e catarínenses.

concurso: 1749
42 - 60 - 62 - 66 - 75

• LOTOMANIA
-

concurso: 722
22 - 23 - 30 - 31 - 34
36 - 48 - 50 - 54 - 56

--..............

57 - 59 - 61 - 64 - .67
80 - 95 - 97 - 98 - 00

• MEGA SENA

concurso: 866
05 - 27 - 36 - 40 - 46 - 48

7
�.----------------�------------------------�/----------�----�------�----��,------------------����------------------

lIm ..!
GOVERNO FEDERAL

InHttlito

rã-_ ........·O
Aviso de licitação - Edital - Convite 001/2007 Petrobrás

O INSTITUTO RÃ-BUGIO PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE torna público que fará
realizar licitação na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO.

Objeto: Edificação comercial de 2 pavimentos, com área de 372m2" no município de
Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A construção se dará de acordo com Projeto Arquitetônico
disponível em nossa Instituição, contando com: serviços preliminares, infra-estrutura e

supra-estrutura.

Local para entrega das propostas: As propostas podem ser enviadas pelo correio com
AR ou éntregues pessoalmente em envelopes fechados na sede do Instituto Rã-bugio, Rua
Antonio Cunha, 160 - Terminal Rodoviário - Baependi - Jaraguá do Sul, SC - CEP 89256-
140. O prazo para recebimento das propostas termina às 9h da manhã do dia 22 de maio
de 2007. Propostas recebidas fora desse prazo não ser�o consideradas.

Local e data de abertura: A abertura e o julgamento das documentações e das propostas
de preços será realizada no dia 22 de maio de 2007 às 9h, podendo os interessados
comparecer ao local neste horárlo.
Maiores informações referentesao certame poderão ser obtidas pelo telefone (47) 3274-8613,
pessoalmente na sede do Instituto Rã-bugio ou ainda pelo e-mail elza@ra-bugio.org.br

IPETROBRAS�AMBIENTAL
-

liIiI PETROBRAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AlEGORIAS DE BASE: P�ÓXI1Y10 CO�FRONTO DO TRICOLOR SERÁ CONTRA O AVAí, NO SÁBADO

�u�entus, do meia Medina, perdeu para a Chapecoense na categoria Junior e busca a reabilitação contra o Avaí no próximo sábado
I

.Uma vitória e uma derrota na

estréia do.Juventus no Estadual

contra [oaçaba pelo Estadual, '

mas com o time reserva.

AUnisul abriu o placar aos �.'
17'38" do primeiro tempo, com

.

Paraíba. O empate veio aos

5'45" do segundo, comWillian r
chutando forte de primeira. :�MasAriel, aos 13 '23" eRodrigo �:,
aos 18'27" ampliaram para o :�3
time do Sul. No final

da:li..
·

partida,Willian descontou. :....

. ..
�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

.

::.
..•

�------------------------------�------------� ..

I Categqria juvenil
s vepceu por 2xO
e IDS. juniares
lp:eraetarrrpOf'3x1 �

.1" ,,,to

I
i

!
,

JUUMAR PIVATIO
1 ,

-JARAGUA DO SUL
i
lo Juventus/FME estreou
I

09tem pelo Campeona to

s�adl!lal Juvenil e Junior.
:. JO$aI).do em casa, o time per
, der um e venceu outra contra

I a Çhapecoense. O juvenil fez
2x,0 com gols de Duda e Clau
dinho e os juniores perderam
pdf 3xl e tiveram dois jo-

FUTSAl SUB-13
I

.
.

A�rora/CEJ/FME .'

[ fiba em segundo
�' A equipe�urota/CEJ/FME
�, terminou em segundo lugar
I �p'rimeira fase do Cam
• i��to Catarinense de
Fl.(1Jsal Masculino Sub- 13.'0
time conquistou três vitórias

I' nos três jogos que disputou,
.

no fim-de�semana, em Gua
.

ramirim, terminando com 13
pontos, atrás apenas da

AABB/Joinville, que ficou

i' Com 15. São Bento do Sul

I f
'"

J ICiu em terceiro com sete e

fi Tirp.h6 ficou em último semc ,

�I marcar pontos. No fim-de
'. semana, os jaraguaenses
.' venceram Tímbó por 5xO e a

AABB e São Bento do Sul por
I 9�4.. A tabela da segunda fase
II aCdn a não foi divulgada.

gadores expulsos - o atacante

Leandro e o goleiro Thiago. O
próximo desafio será sábado,
em Florianópolis, contra o

Avaí, Mas a partida pode ser'

adiada porque o time principal
do Leão joga pelaSérie B do
Brasileirão em casa.

O técnico do juvenil (17
anos), Biro-Biro, avaliou a

estréia do time na competição.
"É importante vencer adver
sários como eles na com
petição, porque devem brigar
diretamente com a gente pela
classificação", comentou o

treinador. Dos 12 times par

ticipantes, seis se classificam

para a próxima fase. O [u-

VISTORIA

Fesporte visita
locais de provas
Os representantes da

Fesporte, Osvaldo Juncklaus
e Felício Silveira, estão em

Jaraguá do Sul hoje para
vistoriar os locais de com

petição dos Parajasc (Jogos
Paradesportivos de Santa

Catarina) e dos Jasc (Jogos
Abertos de Santa Catarina).
O primeiro evento acontece

de 25 a 29 de julho e a outra

de 10 a 10 de novembro. Hoje
também, . durante a coletiva
de imprensa no gabinete do

. prefeito, será anunciada a

Comissão Central Orga
nizadora dos dois eventos.

Jean Leutprecht deve ser

confirmado como presidente
daCCO.

ventus é o atual campeão em3xl.
estadual nesta categoria e tem "O time fez um bom pri
tudo para brigar pelo bi e pelo meiro tempo, mas levamos o gol
título dos [oguinhos.Abertos ..• ,.rto:'£i.naf�0��nme.iro tempo e

"Nos� Joguinhos; ]jiit�n;_os na ",�fi��ih'@����:�.�Bi�Hhei
trave duas vezes. Acreditoque tranqüilizar" o time no

este ano a gente consiga fazer intervalo, mas logo tomamos o
a final", disse Biro-Biro. segundo. Aí fomos para cima e

No segundo jogo, o [uven- tivemos dois jogadores expul
tus saiu na frente da Chape- sos e eles conseguiram fazer o
coense aos 36 minutos com terceiro",avaliouotécnicoNei.·
Tomazel1i, mas os visitantes Ele espera que no próximo jogo,
empataramno final do primeiro contra oAvaí, possacontar com

. tempo comEverson.Elemesmo os quatro reforços, que aguar
mareou o segundo, de pênalti, dam liberação da documen
aos quatro do segundo tempo. tação. "Com o time titular,
Aos 45, outro pênalti para a acredito que teremos chances

Chapecoense, desta vez Oli- até de trazer uma vitória de
veira cobrou e fechou o placar Florianópolis", completou.

COMUNICADO

Extravio de Notas Fiscais:
O proprietario da empresa Alpritic Alimentos Praticos Ltda, CGC nO

00.288.408/0001-00, comunica que as atividades da empresa'
cessou a aproximadamente 8 anos e que agora, ao fechar a

empresa, deu falta das Notas Fiscais modelo serle unica de 01 a

2000 e modelo série 02 de 01 a 500.

• LINHA DE FUNDO Julimar P,V.lllo

COMUNICADO

Sr.Neri de Carvalho, comunica que requereu junto à FUJAMA (FUNDAÇÃO
JARAGUAENSE DO MEIO AMBIENTE),
licenciamento Ambiental (LAP, LAI), para atividade Loteamento Residencial,
com localização a Rua 5 - Prefeito José Bauer, Bairro Rau - Jaraguá do Sul
- SC -, MI 40.304. O prazo para impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias
ocorrido a partlr da data desta publicação, sendo que o licenciamento será
concedido se atendida a legislação.

COMUNICADO
\. . .

'RElATA O COMUNICANTE QUE TRABALHA COMO CONTINUO PARA

A RVR Arquitetura e Design SIS Uda, CNPJ N°

06.003.942/0001-00 QUE FOI EXTRAVIADO QUATRO BLOCOS DE
NOTAS FISCAIS COM A NUMERAÇÃO DE 000.001 Á 000.250 -ISS·
- N° DE ORDEM 6980 - EM 13/02/2004 da PMJS.

Brasileiro de Seleções
o técnico Augustinho Ferrari, coordenador do tutsa!'masculino
de base de Jaraguá do Sul, se deu bem na fase de grupos do
Brasileiro de Seleções Sub-17. Jogando em Lages, a Seleção
Catarinense conquistou o título do regional e garantiu vaga para
a fase nacional, que acontece de 21 a 26 de maio, em Recife

(PE). Santa Catarina caiu no Grupo A, junto com Pernambuco,
.

Mato Grosso e Rondônia. No outro grupo estão Bahia, Minas
Gerais, Rio Grande do Norte e Pará. Além do treinador, a equipe
jaraguaense conta com seis atletas da Malwee/CEJ/FME.

Definidos
A Fesporte divulgou os

locais e datas da Olesc e

dos Joguinhos Abertos. A

primeira acontecerá de 3
a 11 de agosto em Rio do
Sul e a outra será de 27 de
setembro a 6 de outubro,
em Chapecó. O regional
leste/Norte da Olesc será
em Camboriu, de 21 a 26
de junho, e dos Joguinhos
ainda não foi definida.

Confirmado
Enfim saiu a confirmação
oficial do primeiro evento

esportivo da Arena

Jaraguá. A FME confirmou
ontem que Jaraguá do Sul
receberá o amistoso entre
Brasil e Estados Unidos,
no futsal masculino. As
duas equipes se preparam
para o Pan-Americano e

se enfrentam dia 24, às
19h15.

Basquete
A equipe da Unimed/FME
perdeu a segunda partida
no Campeonato Estadual
Juvenil Masculino de

Basquete. Jogando fora de

casa, Jaraguá do Sul foi
.

derrotado por 61 x50 para
Xaxim. O próximo desafio
da equipe será dia 25 de

maio, sexta-feira, contra a

Adiee/Florianópolis, em.

Jaraguá do Sul.

Vôlei de Praia
Neste fim-de-semana,
teve a 3a Etapa do Circuito
Amivôlei/Acaraí de Vôlei
de Praia. No feminino
infantil, o título ficou com

Scheyla e Nayara, da
Amivôlei. No masculino,
üouqlas e Jéferson (Emef
Erich Gruetzmacher)
levaram o 10 lugar e no

volley-four a equipe da
Amivôlei A foi campeã.

2q
.

O
.)e;
BJ

Ib

Malwee perde a segunda�
partida na Liga' Futsal
SEARA
A Malwee 'não conseguiu

superar a forte marcação,
ontem em Seara, e perdeu por
3x2 para a Unisul. Com o

resultado, o time jaraguaense
se mantém na terceira

colocação, coin 16 pontos. Já a
Unisul pulou da 13ª colocação
para a décima.AMalwee entra
em quadra amanhã, às 20hlO,

l1lis. Secretaria de Administração
III!lII • Diretoria de Recursos Fisicos
..=::.-:.. Coordenadoria de Licitações e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO N' 019/2007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM· ALTERAçAO
O MUNiCipIO DE JARAGUÁ DO SUL, através de seu Secretário de Administração; toma público para conhecimento dos interessados na
f1citaçáo acima, que promoveuALTERAÇÃO no item 16 do Pregão eletrônico n' 019;2007. Em conseqiJência da alteração, fica anerada a da1a

_ e horáJio para inicio da d�puta, assim definido:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTASATÉ: 28/05/2007, 10:00h.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/05/2007, às 10:05h. '"

INíCIO DA SESSÃO DEDispuTA DE PREÇOS: 28/05/2007, às 13:30h. ....,

A Integra do E<fllal e a alteração poderá serobtido no seguinte endereço: AuaWalterMarquaRltn' 1.111 , bairro: Balla do RioMoIla, rtU1IcIpkl ::li
de Jaraguã do Sul·SC. ou vía Internet no endereçowwwjaragyadosul.sc gov br Jaraguli co Sul (SC), 14 de maio de 2007. ';: 'I.

:::�
MARcalNo SCHMIDT

Secretáno deAdministração

-,. ESTADO DE SANTA CATARINA
.

ill • Fundação Cuttural de Jaraguá do Sul
NlfUlUlK

.

_uillOSUI

CONCORRENCIA PÚBLICA N' 08/2007
FUNDAÇÃO CULTURALTIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

RETIFICAÇÃO
O Município de Jaraguá do Sul, através do Presidente da Comissão Especial de licitações, toma públiCO para
conhecimento dos interessados na licitação por Concorrência Pública acima, Que em virllJde de erro de
formatação do AnexoVI- Planilha Orçamentária e Quantitativa, altera o valor estimado do Objeto da IIcltaçao
ficando em R$ 638.744,35 (seiscentos e trinta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco
centavos), bem como insere o percentual de BOI total e por custo unitário de 20% (vinte por cento).Sendo
assim. conforme orientação jurídica, em virtude de dar maior amplitude e concorrência no certame. e por I.fforça dio §4'ddO art. 21 da Lei FeAdderal n.' 8.666p/�3bl,tendo emvista as retificaçodes e inclusões atterdaremdÍl _

ormu ação as propostas, esta ministração u ica cornuruca aos íntsressa os, que prorroga a ata e

entrega e 'abertura dos Envelopes n.' 01 - Documentos de Habilitação e 02 - Proposta de Preços, a -.

saber:PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até as 11:30 horas do dia 14/06/2007, no I
endereço constante no Edital, no Setor de Protocolo.ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14:00 horas do I

,
mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.Da mesma forma, ficam ; ialteradas as datas e horários para realização da visita técnica, a saber: Dias 28/05/2007 as 09:30 hor.1
- 04/06/2007 as 09:30 horas - 12/06/2007 as 09:30 horas - Agendar visita com Eng' Civil Marcus
Alessi, notelefone (47) 3376·0536, 3372·8630 au (47) 9922'0071.
As demais condições e cláusulas permanecem inalteradas.

Jaraguá do Sul (SC), 14 de maio.de 2007.
EDUARDO MARQUARDT

Presidente da Comissão Especial de Licitação

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GARANTIDOS: BAZAR DO RAU, ATLÉTICO, BRANDENBURG E AMAURY MOTOS ESTÃO NA SEGUNDA FASE

Quatru equipes se classificam no Varzeano
Rodada do próximo
sábado definirá as

últimas sete vagas
da competição

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Quatro equipes garanti
ram, no sábado, a classificação
para a segunda fase do 250\
Campeonato Varzeano de
Futebol - Raul Valdir Rodri
gues. Pela Chave A, Bazar do
Rau e Atlético garantiram
vaga e, na E, passaram Super
mercado Brandenburg e

AmauryMotos.
O

.

Atlético garantiu o

primeiro lugar do GrupoA ao

golear a Here/Nicopel por 9xO.
O segundo lugar ficou com o

Bazar do Rau, que venceu o

Rubro Negro por 3xO. No E, o
Brandenburg venceu a Meta

lúrgica TS e garantiu o primei
ro lugar no saldo de gols - três
contra zero dó Amaury? que
bateu aJJ Bordados por 3x1.

No próximo sábado, aeon
tec� a definição das últimas

vagas. No Grupo B, o já elas
sificado Barrabaxo/Iranze o Pé
enfrenta a Kiferro, que precisa

.

de um empate para garantir a
vaga. O Juventude/ADD
Makler/Bar do Paraná, precisa
vencer o Juvenil do Caxias e

torcer contra a Kiferro.
No C, o Gesso Jaraguá é o

líder com seis pontos e

enfrenta aGalvanização Baris
ti, que tem três, precisando
apenas de um empate. Tam
bém com três pontos está o

Garibaldi, que enfrenta o

Água Verde/Consistem, que
tem zero. No D, O Botafogo
lidera o grupo com quatro pon
tos e enfrenta o vice-líder
Água Verde/Consistem, que
também tem quatro. Com

dois, oGalácticos precisa ven
cer o Operário e torcer para
que saia um vencedor no outro
jogo. No F, a liderança é do
Estrada Nova que enfrenta O

Jogo Bonito, terceiro coloca
do. Serysyl, com três, eNostra
Incorporadora se enfrentam. . Atlético (vermelho e preto) goleou o Here Internacional/Nicopel por 9xO e garantiu o primeiro lugar do Grupo A

-

Vento atrapalha atleta em S�
JARAGUÁ DO SUL

Willian Barrionuevo, da.
equipe Malwee/FME de atle
tismo, conseguiu o índice para
o Mundial de Menores. Ele
atingiu a marca de 7m18 no
salto em distância, três centí
metros a mais que o exigido

.

para participar da competição.
Porém, um detalhe no regula
mento ainda não deu a vaga
ao jaraguaense. Tudo porque
a regra diz que o vento precisa

J

ser de, nomáximo, doismetros
por segundo e quandoWillian
saltou, estava em 2,07 m/s. Ele
ainda terá outras três chances
de buscar a marca, todas em

junho.

Equipe de natação fica em sétimo
JARAGUÁ DO SUL

de Sm01. Estes índices pra
ticamente asseguram os dois
atletas entre os dezmelhores do
ranking nacional, que deve
ficar pronto até o dia 6 de junho
e que dá vaga para o Brasileiro.

A equipe Ajinc/Urbano/
.

FME terminou em sétimo lugar
nas duas competições que
disputou no fim-de-semana,
em Florianópolis. No Troféu
Hugo Yabe somou 130 pontos
e no Open Sul-Brasileiro fez
241.No total, foram conquista
das 11 medalhas, sendo uma de
ouro, três de prata e sete de
bronze. Destaque para
Eduardo [unkes (categoria
Júnior 2), aura nos 5Om
borboleta e bronze nos 200m

medley e 100m borboleta, e

Marina Fructuozo (sênior},
prata nos SOm e 100m costas e

. bronze nos SOmlivre.

Dione, Simone e Willian competiram no esta�ual em São Paulo

ARQUIVO/CÉSAR JUNKESJOO

Eduardo Junkes conquistou três medalhas no fim-de-semana \,

"Este campeonato serviu

para conhecermos os adver
sários dos Jasc. Acredito que
brigaremos pelo terceiro lugar,
poisBlumenau e Florianópolis
se mostram favoritos", disse o

técnico da equipe, Ronaldo

"Kika" Fructuozo. Os próxlln1
desafios da equipe-serão deJ
de maio a 3 de junho, rio Ri
de Janeiro (Campeona'
Brasileiro Júnior) e Flo
rianópolis (Estadual };1irim
Petiz).

J á Dione Balena fez
lSseg14 nos 110m com bar
reiras, o quinto melhor tempo
da competição e Simone Ponte
Ferraz terminou em primeiro
nos 1.50Om rasos, como tempo
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Depois do computador
popular, é a vez do notebook

popular. O governo federal
anunciou ontem o programa

de incentivo à venda de lap
tops. Com isso, o computador
portátil passa a ter acesso a

financiamento com juro su

postamente abaixo do vigente
no varejo. As linhas de cré

ditos sâo oferecidas pela Cai-
.

xa Econômica Federal, pelo
Banco do Brasil e por vare

jistas credenciados pelo

MAIS DE DEZ Mil
MANIFESTANTES
PEDEM A lEGALIZAÇÃO
DOS BINGOS, EM BRASíliA

MINISTRO PALESTINO,
HANI QAWASM(
RENUNCIOU AO CARGO

81 �
J

OIVULG 1

ciamento.

Para ter direito à linha de

crédito, o notebook deve ter

tela de 14 polegadas, proces
s�d_(_)r de 1,4 GHz, placa de
acesso à rede sem fio, grava
dor de CI?, 512 mega-bytes de

Linux. A idéia é combater o
chamado mercado cinza,
computadores geralmente
montados de forma irregular
e trazidos por contrabando.
.Para o PC de mesa, a inicia-

--

tiva já surtiu efeito. (AE) Entre outras coisas, o notebook deve ter tela de 14 polegadas e pesar 3 quilos

NÃO EMPLAcou: NO COMPUTADOR DE MESA FORAM VENDIDOS 530 MIL PCs

Governo dará incentivo à. com
.

ra de notebool�s"
t d t 'fI

BNDES (Banco Nacional de memória, disco rígido com ca- ,
'

O compu a ar por a I Desenvolvimento Econômico pacidade de 40 giga-bytes e

passa a ter acesso a e Social). peso de no máximo 3 quilos
financiamento com juro No computador de mesa, (configurações similares às

abaixo do vigente a linha de crédito ainda não dos laptops básicos disponíveis
emplacou. O governo diz que, no mercado).
até o momento, foram ven- O sistema operacional
didos 530 mil PCs nas espe- precisa ser o Linux, principal
cificações do projeto Com- concorrente doWindows, da
putador para Todos. Só que Microsoft. Segundo a Asso

apenas 11.509 foram: adqui- ciação Brasileira da Indústria,
ridos com financiamento dos Elétrica e Eletrônica, 18% dos
bancos públicos. Uma possível 8,2 milhões de computadores
explicação está nas dificul- vendidos no País ano passado
dades para obter o finan- saíram de fábrica com o

LIVE EARTH INCLUI O BRASIL
AI re confirmou neste sábado.no Rio de Janeiro,
q cidade será uma-das oitq Ç!. sediar os shows .. !

do maior evento do planeta sm'prol ambiental. O'
Live Earth aeentecerá durante 24 horas a partir do
dia

..

7
..

de jul alelament diverso�. países,
reu61rído m cern' artista o Rio, 'GIS shows
acontecerão na prata de Copacabana, ao ar livre, e
serão excepclonahnente'çratui Lenny Kravitz é
u poss:fiMeis estrelas a vi para cá.

1?:ttV/ -cc,_
"

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

Morgana de Matos no Momma Club
-_

JARAGUÁ NA FINAL DO iDOLOS
Grande foi a surpresa ao zepeer pela TV e ver a jaraguaense
Sue len Rocha entre as finalistas do programa ídolos do SBT.
Sue len recebeu elogios entusiasmados dos jurados do

programa e agora depende apenas do voto do público para
ser a vencedora do programa. Hoje em nosso blog estaremos
publicando alguns vídeos da participação da cantora no

programa, dê uma conferida.

UMA ÓPERA ELETRONICA
Aproveitando o aniversário de quatro
séculos desde que a primeira ópera do
mundo foi encenada, um projeto
viabilizado pela Gol e idealizado pelo
produtor Coy Freitas vai transformer O
Guarani em uma ópera dos dias de

hoje, com a música original de Carlos
Gomes rernixada pelo DJ Mau Mau. A

apresentação aberta ao público será
dia 23 de junho, e custará 50 reais.
Antes, uma exibição privada acontece
no Tom Brasil no dia 22. Mais
i· n f o r ni a ç õ e s nos i te:
www·arteviagol,com,br

NOVOS SHOWS AGENDADOS
Está anunciado na lista de turnês do site da revista "Billboard"

que os americanos The Killers passarão pelo Brasil em

setembro, logo depois de terminarem a sua turnê nos EUA.
. Além do The Killers, as bandas Arctic Monkeys e Klaxons
também planejam turnê por aqui na mesma época ... Não há

confirmações, mas vale lembrar que setembro é mês de TIM

Festival, e é bem provavel que seja nele onde as bandas se

apresentem.

FÁBRICA DA NINTENDÓ EM SC
Segundo rumores divulgados na internet, no dia 5 de
maio o governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da
Silveira, fez um discurso durante a comemoração de
172 anos da policia militar do estado com revelações
interessantíssimas para área de tecnologia do estado.

Segundo consta, o governador fez anúncio da

instalação no estado de uma fábrica da Nintendo,
muítinactonat especializada em videogames, que
produzirá jogos eletrônicos visando um ambicioso

programa de exportação.

COMODIDADE
E vale citar a parceria do Deep Choice Club com o

Shopping Breithaupt, que em dias de evento manterá o
. estacionamento aberto para os clientes da nova casa.

ThiagoMarkiewicz e a namorada fran Pradi,
em quinta,feira da ChoperiaBierbude
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de exportação
A Secretaria da
Fazenda disponibilizou
em seu site a

possibilidade das

empresas habilitarem
seu saldo credor

FLORIANÓPOLIS

As exportadoras do Estado
contam agora um canalmais
prático e transparente para
tefaituar as transações de

tra}'
sferência dos créditos de

ex :ortação. A Secretaria da
Fa' enda disponibilizou em

se. site, através do SAT

(Sf�tema
de Administração "Tinha muito demanda. Em

Tr"' utária), a possibilidade torno de R$ 80 milhões
da�efnpresas habilitarem seu acumulados. Havia demora

, saldo credor, o chamado nas liberações e os contri

cnfiito de ICMS, e de nego- buintes não tinham como se

ci�em diretamente com programar", comenta.
tetleiros a transferência dele. As habilitações das

(t) diretor-geral da, Fazen-. exportadoras via site devem

dafPedro Mendes, explica: ser feitas 'entrê 'ós'mã' 6' ef 30

qU�Namedida desbur9>eFati�-a, ., de cada mês;J:J}JfO'âiã'6;d�ofuês
o processo da transferência de subseqüente, a Fazenda di
crédito para outra empresa vulgará tabela com o valor

q e pagará ICMS para o que cada exportadora poderá
E

.

do. Antes, precisava ser transferir e quanto cada
a �orizado pela Fazenda. recebedor do crédito poderá

..'

13, 14 e 15 de junho de 2007
Gramado Brasil
Premiação de anúncios de
Responsabilidade ,

'

Social e de Bem Público

Anúncios, comerciais e campanhas de
Responsabilidade Social e de Bem Público

,

veiculados em jornal, revista e TV também vão
participar da premiação com o Galo de Grámado
Ouro, Prata e Bronze, durante o

160 Festival Mundial de Publicidade de Gramado.
os trabalhos devem ser inscritos e enviados

até o dia 20 de maio de 2007 e veiculados entre
junho de 2005 e maio de 2007.

Para jornal e revista, montados em cartão
rígido cinza, preto ou branco, com Scm de
margem. Para TV, gravados em DVD, sendo um .

para cada'fnscrição.
Uma mesma peça ou campanha veiculada em

Jornal e Revista poderá ser inscrita nas duas
mídias separadamente.

Taxa de inscrição por peça individual: R$ 100,00
Taxa de inscrição por campanha: R$ 150,00
Efetuar o pagamento do total das inscrições por
Depósito Identificado no Banco do Brasil - c/c
4344-3, agência 0575-4, para ALAP - Associação

DIVULGAÇÃO

receber. A partir daí, "a

operação ficará automática
entre os contribuintes, des
taca Pedro Mendes. Segundo
ele, "serão estipulados limites,
para não afetar as finanças
públicas, já que a demanda é

grande desses direitos".
A Fâzend�tpretende dis

p�i\ibiHz<tr-R$ '1�'linHhõês 'por
mês para cobrir este tipo de

operação. O valor é o que o

Estado tem recebido do
Governo Federal em retorno

, da Lei Kandir.

A criatividade
à fronte

das novas
tocnologias"

]6° Festival
Mundial ele
Publicidade
de Gramado

O CORREIO DO,PQV

Pelo Estado
Posse e resposta

,'N0SSO governo é eficaz, acessível e transparente porqu� está fisicamente ":

_ presente em cada rincão desse Estado". Assim o governador Luiz Henri-
.

, que respondeu ontem, durante a nomeação dos 36 secretários regionais e quatro
secretários executivos, às cutucadas da oposição. Defendeu as SDRs como.agên-i.,
cias de desenvolvimento regional, que alguns confundem como se "estivéssemos <,

promovendo um festival de inchaço da máquina em Santa Catarina". Afirmou;
que, apesar da criação de seis novas Secretarias Regionais (Itapiranga, Seara, Qúi�;!
lombo, Taió, Timbó e Braço do Norte) foi reduzido em quase 100 o número de'
cargos de confiança. Argumentou ainda que Santa Catarina tem o menor per
centual de ocupantes de cargos comissionados do País. E fez questão de lembrar
que no início de seu primeiro mandato, quando criou as SDRs, cargos da estru
tura central foram extintos e remanejados para a estrutura-descentralizada. As<�'
atuais Secretarias Regionais, com média de 15 pessoas, segundo o governador
litem estrutura mínima, mas capaz de dar respostas imediatas e demaior-controle '

,

social". O recado deixado por LHS aos secretários regionais foi para que "não dis-,.,
criminem nenhum prefeito, nenhummunicípio, nenhuma população". Agilidade
e transparência são a tônica do governo descentralizado de Luiz Henrique.

Bendita entre os homens
A professora Niúra Demarchi
é a única mulher entre os

36 secretários regionais.
Ela assumiu a Secretaria

Regional de Jaraguá do
Sul. Função sem novidades

para ela, que já esteve no
comando daquela SDR. Foi
uma das mais aplaudidas
durante a posse. A secretária
é a segunda suplente do
senador Raimundo Colombo.

Tampão
Gentil da Luz foi empossado na Regional de
Criciúma, mas deve ficar só por dois meses.

O titular da Regional será Acélio Casagran
de, que assumiu a vaga de MauroMadani na
Câmara dosDeputados.Acélio abrirámão da
primeira suplência para José Carlos Vieira.

Presente de g-rego
Fazendo Vieira chegar à Câmara dos Depu
tados, LHS consegue cumprir acordo com

o deputado e com Jorge Bornhausen. Em

contrapartida, dá de presente para o Go
verno Lulamais um opositor na Câmara.

Aconvite
EduardoMoreira levará para a Celesc Paulo
Meller. Ele ocupará .a Superintendêncía para
Construção de Pequenas Hidrelétricas. Já foi
prefeito de Criciúma e ex-presidentes da es

tatal. Hoje é vereador na cidade do carvão.
'

Polêmica
ATVCâmara transmite hoje entrevista com
o deputado federal Valdir Colatto (PMDB)
no programa Palavra Aberta. O tema em

pauta é a polêmica assinatura das portarias
que criaram novas áreas indígenas em se.

Concorrência
ComissãoEspecial doConselhoAdministra
tivo de Defesa Econômica (Cade) e da Con-

,

corrência, presidida pelo deputado Cláudio
Vignatti (PT), avalia projetos em audiência

pública amanhã. Proposta é tornar o siste
ma mais rigoroso no combate a cartéis.

"

,
•. 1<

• ,t_T
"W'", 'I

Visita, ,�.- -: LI

Luiz Henrique participa hoje de r�:I,1;FtÍãQ
no Palácio do Planalto, a convite da Casa.,
Civil e do Ministério das Cidades. Em,:

.

pauta, projetos prioritários do na área
de habitação e saneamento. Particípam à'
presidente da Cohab, Maria Darei Mota �

, Beck, e o presidente da Casan, Walmor-,
de Lucca. Também, foram convidados
prefeitos de Florianópolis, Blumenau.
Itajaí, Joinville e São José.

'

Protesto
Amanhã, suinocultores do Oeste estarão'
mobilizados em vários pontos do Estado,.
como Alto Vale e BR-IOI Sul. Vão protes-. ,

tar sobre a crise no setor. Deputado Çelso
Maldaner (PMDB)apóia e acredita que ás"
produtores devem.lutar pela liberação de'

I

recursos, prorrogação das dívidas e com",

pra do excedente pela Conab. ,',

"
' ,,\\;

Negócio da China "
,

.: I,é \

o país asiático consolidou a posição de
maior fornecedor de Santa Catarina. @;Es-: '

. "', ,oJ.

tado importou US$ 23I,26tnilhões'dos chi-... ,

neses no primeiro quadrimestre - 89,92%
a mais que no mesmo período de 2006.

, , '" "I
- Compra e venda' :' .,

,} �'
As exportações de Santa Catarina aumén-; I
taram de janeiro a abril deste ano por cau- "

sa das vendas de frango e fumo. Confor
me a Fiesc, entre osmaiores importadores :
de SC, os Estados Unidos compraramme.

nos, enquanto Argentina, Holanda e Ale- , I

manha compraram mais.
'

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

CHICO ALVES COM CARlA DARl.\NO E PATlUCIA GOMES/RORlANÓPOUS, THAIS VIClENBRASIUA E KARINA MANARlM!CRIClUMA'

Associação dos Diários do Interior

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

': I
Diário da Manhã - Diário do Iguaçu· Diário O 'II

Tempo- Folha da Cidade - Jornal da Manhã
Jomal O Iguassu - Município Dia-a-dia�'Notisul
- OAtlântico - JornarPerfil-O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional

Pedro Mendes, disse que havia demora nas liberações

10 Fórum e Salão
Latino-americano de
Publicidade Social em
JornaI, Revista e TV

A publicidade que está ajudando a fazer um mundo
m�lhór também vai ser premiada no 16° Festival
Mundial de Publicidade de Gramado.

Latino-Americana de Agências de Publicidade.

o Regulamento e a Ficha de Inscrição para
impressão estão disponíveis no site:

www.festivalgramado.com.br. no link 1°
Fórum e Salão latino-americano de Publicidade
Social em Jornal, Revista e TV.

A exposição dos anúncios e campanhas para
Jornal e Revista e a apresentação dos comerciais
de TV, estarão disponíveis para visitação pública
dias 13, 14 e 15 de junho de 2007 no Centro de
Eventos Serrá Park, durante o 16° Festival Mundial
de Publicidade de Gramado,

Enviar os trabalhos com as Fichas de Inscrição
preenchidas e o comprovante do Depóslto
Identiflcado para ALAP - Associação Latino
Americana de Agências de Publicidade, í o Fórum e

Salão LatIno-americano de Publicidade SociaL
Av. Pernambuco, 2664 - CEP 90240-002 - Porto

Alegre - RS - Brasil

Infonnações: www.festivalgramado.com.br, e-mail:alap@terra.com.br, Fone/Fax:(51 )3222.5222
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�NIFESTAÇÃO NA CAPITAL

ezmil em Brasília
\

ela legalização dos bingos
anifestantes pedem
s parlamentares

a egulamentação da

at Idade no País

BRASíLIA.
..

A Força Sindical informa

q e dez mil trabalhadores de

c as de bingo de todo o país
es arão em Brasília amanhã

p�ra protestar pela legalização
dd setor. Segundo a central

siydical.' .�� :�r�b�niad�r�s. da
c1tegon� qU,erem sensibilizar

o� parlaJí!.�ntares sobre a

u�gência ,dá,regulamentação
da atividade .no país.
t .

� Desde qu� a Polícia Fe-

d�ral desarticulou no dia 13

d, abrilquadrilha que atuava
c�mpràndo sentenças para

b�neficJar.a máfi� do jo.gO, asd�a� de,bingo VIraram alvos

dt liminaressuspendendo seuflllncionam:cintQ>. ·"Er'n'-vár'ias
p!rt�s do país, a Justiça cas

s1u a� limi�ares que penni
nam Ú funcIonamento desses
e�tabetecitnentos.

I� Segundo
a Força, as casas

d bingo são importantes para
a garantia do nível de em

p ,ego., pois empregariam -

d eta e indiretamente - cerca

d 300 mil pessoas.
No, início do mês, o

ovimento Pró-Bingo reuniu

d. nos de casas do setor para

t�açar estratégias de pres-
.�
slpnar,o governo e o Congresso
ahegúlarizar a atividade no
i ,

-
.

.

p�IS. :

�

DIVULGAÇÃO

A Polícia Federal tem fechado várias casas de qingo no país

No encontro, bingueiros
decidiram fechar as portas das
casas em todo o país hoje,
amanhã e quinta-feira. A
estratégia também é uma

forma de pressionar o governo
federal e o Congresso pela

. regulamentação da atividade
no Brasil.

Central sindical vai organizar
manifestação a favor da liberação
de bingos no país

Estão sendo esperadas cerca de
dez mil manifestantes, em
Brasília

No início do mês, o Movimento
Pró-Bingo reuniu donos de casas
do setor para traçar estratégias
de pressionar o governo e o

Congresso

"Vamos apoiar os sin

dicatos. Os empresários
dispensarão os funcionários
para' irem a Brasília. Even

tualmente, eles irão contri

buir para que isso ocorra,

fornecendo . ônibus, por

exemplo", disse o presidente
da Abrabin (Associação
Brasileira dos Bingos), Olavo
Sales de Oliveira.

Desde o início da ope
ração Hurricane (furacão),
deflagrada em abril, diversas
casa de bingo foram fechadas.
A megaoperação atingiu

magistrados, bicheiros, poli
ciais, empresários, advo- ,

, gados e organizadores do
carnaval do Rio. Eles são

acusados de praticar os crimes
de tráfico de influência,
corrupção passiva e ativa,
formação de quadrilha e,

lavagem de dinheiro.

�rasil será estrela do
�

.

1urismo mundial
f .

�IO DE JANEIRO
.

". Para o presidente do Con- turistas", disse.

st�ho Mundíal do Turismo e O presidente do órgão
'fiagens, o francês Jean- mundial classificou a indús

�laude Baumgarten, o Brasil tria do turismo brasileira

1uma das estrelas do turis�o
Tundial para os próximos
anos ..Em Lisboa, ,antes do

i�í�iO da cúpula mundial do
�unsIílo, que começa nesta
�

,

��lnta-feira e. vai até do-

lflmgo, Baumgarten incluiu o

�aís entre os que terão maior

�rescimento no setor.

! "O Brasil, a América La- turismo representa atual

tna, a Eu�opa , os países do mente 10% do PIBmundial e
� editerrâneo e o Oriente que cresce a uma taxa de
Médio são as estrelas entre os 4,6%.

mercados de recepção de

como "florescente". No en

tanto, apontou os problemas
que o país terá que resolver.

"O desafio para o Brasil é
construirmais infra-estrutura

para poder receber mais

turistas", afirmou.
De acordo com .0 presi

dente do WTTC, o setor do

I�

RECUPERAÇÃO

Alencar anuncia

projeto a favelas
O vice-presidente da José

Alencar anunciou o lan

çamento de um programa

para recuperação de favelas

que deve acontecer nos

próximos dias. Sem entrar em

detalhes e nem informar a

data exata do lançamento,
garantiu 'que o projeto é,
prático, econômico e objetivo.

"A família é a base da

reconstituição da comuni

dade e a casa é sua argamassa

indispensável. Essa convicção
orienta um ambicioso projeto
de acesso à moradia popular.
que implantaremos no Brasil",
disse no discurso de despe-

.

dida ao papa Bento 16.

• PELO

"Ministro palestino
renuncia e pode
agravar crise
na Faixa de Gaza

O ministro do Interior palestino, Hani Oawasmi, renunciou
ao cargo ontem, depois de uma nova onda de confrontos
entre as facções Hamas e Fatah, na Faixa de Gaza, A violência

brecomeçou no domingo e avançou madrugada adentro,
,

mesmo com um cessar-fogo firmado horas antes, entre os

dois principais grupos políticos palestinos, o Hamas e o

Fatah.
Em dois dias de conflitos, pelo menos sete pessoas

2 A
morreram. Trata-se da pior onda de violência desde fevereiro, "SS�
quando o Hamas e o Fatah concordaram em formar urn, ms
governo de união nacional.

. '" "

;Joq
Segundo analistas, a renúncia de Oawasmi coloca em

.J

xeque o governo de união nacional.
- ·lmS

O ministro Oawasmi deveria coordenar os serviços de US2

segurança palestinos, mas teria enfrentado competição de

líderes do Fatah ao tentar controlar facções armadas.

"Como palestino, estou envergonhado em ver que o caos LU=i
continua", disse à BBC o principal negociador de paz palestino,
Saeb Erekat. "Se o governo não consegue impor sua

autoridade, creio que não há razão para haver um governo."
\.

A renúncia foi
feita após onda
de confrontos

SE DIRIGIR NÃO FUME no,')

Órgão de segurança do trânsito do Reino Unido pediu que o

governo proíba motoristas de fumar enquanto dirigem. O porta
voz da Associação de Oficiais da Segurança no Trânsito, afirmou

que fumar enquanto se dirige um carro é uma distração "muito

perigosa".

IMPRENSA X GOVERNO
O governo do Equador negou ontem as acusações de que estaria

perseguindo a imprensa e descartou o eventual fechamento de

um veículo de comunicação, ao rebater as críticas a um processo
iniciado contra o jornal La Hora que poderá levar à prisão de seu

diretor.

EMISSÃO DE GASES
O desmatamento e a queima de florestas tropicais é a segunda
fonte de emissões de dióxido de carbono à atmosfera, segundo
4m,rj:llAtQ(jp,dQ Reip,oIUr:üdQ; P..s(emissõ�S)j;;a;I,JS.aQas�pelP" f. �;, , 1'1 I

desmatamento correspondem a entre 18% e' 25% do total.

p

.....1I!iiII!*..........,.3 -,
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·GE TE

CAMAROTE

Par Franclene Fagundes

�="'-
Embelezando a coluna, Lana Becker que no dia 11

completou 15 anos. Parabéns dos pais, irmãos e amigos

I
�

.

I

Felicidades a'Josiane Brosowski que completou idade
nova dia 11. Quem deseja é o namorado Jaison Koch

publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

Aniversariou no dia 14 Ivone Brock. Felicidades é o que
deseja o marido Venicio e a filha Katiucia

Helmar Kniess completou idade nova no dia
1 Q. Parabéns da esposa Cristiane, e dos filhos

Letícia, Lucas e Camila

o casal, Valdir e Helena Anacleto comemoraram 23 anos de
casados no dia 12. Felicidades dos filhos, Vanderleia, Everton e Taise

.a

Aniversariou ro último dia 1, osé psvaldo Moreti.
Parabéns drs afilh�.dos César e Morgana

I'

<?� �.' .' y •
"'. �

•

"

Ketlin Wachholz de Souza '

completou idade nova'! dià' 14:
Parabéns dos tios, Arl}aldo,�'
Roseli, dos prmos, Taliane é
Everton, do namoradQ,ifhone, I

e da mãe Áurea

"Homenagem do Dia das Mães, comemorado
no último domingo dia 13, a jovem mamãe
Zinir Dias Dalri. Felicidades é o que deseia os
filhos e netos"

� .Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem
ser enviadas até sexta-feira pela manhã.
É obrigatório o envio em alta resolução,

"Carlinhos deixa registrado os parabéns a todas
as mães pelo seu dia comemorado no último

domingo dia 13"

Felicidades ao casal; 'Marilu e Everson 'que no dia 13
comemoraram 1 anos de casados

As amigas, Schirlei e Geny em momento de
descontração no belle de Sem Fronteiras no

.

último dia 4

,

Turma do 30 ano em momento de descontração na aula de Língua
Portuguesa da professora Marlene do Caie

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Grupo guaramirense faz a

tradição do Boi de Mamão

renascer na região.
Apresentações trazem
lembranças do passado,
mas também empolgam os

jovens

Olhas
atentos,

.

sorriso no rosto e o

corpo imóvel a:

espera dos movimentos

surpreendentes dos bichos.

É assim que o público fica
enquanto assiste à

apresentação do Boi de

Mamão, brincadeira
organizada por um grupo de
Guaramirim preocupado em

resgatar esta tradição típica
do Estado.
Iniciada em Santa Catarina
durante a primeira metade
o século passado, a
manifestação foi trazida
para a região Norte por
quatro famílias: Pinheiro,
Caetano, Bernardes e

Rodrigue;. De Barra Velha e

São João do Itaperiú acabou
sendo levada a Guaramirim,
local onde fez história a

partir de 1960. Por nove
anos, os descendentes de
açorianos se dedicaram ao

Boi de Mamão, mas por
falta de apoio desistiram
antes que a década de 1970
chegasse.
Agora, depois de mais de 30
longos anos afastado da

• '1 •

brincadeira, José Pinheiro
resolveu reviver o passado.
Para isso, saiu a procura de

crianças e jovens
interessados em aprender os
segredos do "boi".
Encontrou 35 dos 50

necessários, por enquanto.
. Mesmo com o elenco

reduzido, ele deu "asas ao

mundo da imaginação". "É
uma mistura de dança,
música e teatro com muita

cantoria", explica. Quem
viu as apresentações feitas
ao longo da Exposição de

Orquídeas d)e Guaramirim,
realizada no último final de

semana, concorda com
Pinheiro. Exemplo disso é a

artesã Maria Vicenzi, de 59
anos. Ela se divertiu,

O CORREIO DO POVO

relembrou o passado e

percebeu o quando o Boi de
Mamão tinha deixado
saudade. "Muito bom ver de

novo", comentou.
O resgate cultural que
alegrou Maria aconteceu

com ajuda do FIA (Fundo
da Criança e do

Adolescente). O repasse de

R$ 5 _mil serviu para

organizar o grupo,
confeccionar as fantasias e

comprar os instrumentos

musicais necessários.

Quem quiser saber mais
sobre o Boi de Mamão pode
aproveitar as próximas
encenações. Uma delas está

marcada para sexta-feira, 18,
no Bairro Figueirinha, eé a

estréia oficial do grupo.

COMO FAZER

O personagem principal da brincadeira, corno o

próprio nome diz, é o boi. Ele é confeccionado com

madeira e bambu, coberto de papel e pano, e aborda

%�m tema épico: a !il]orte e aressur(�ição do animal.

Os outros bichos (cavalinho e cabrinha) são
confeccionados à semelhança do boi, junto com o

VaqueirÔ, Mestre Mateus, D'butor, Bernunça,ilMaricota,
Cachorro, Urso-branco, Urso-preto e 'o Macaco. Eles

são figuras obrigatórias no Jitual. A '�antoria�'

acompanha toda a apresentação cantando versos

alusivos às figuras e à dramatização.

ADMINISTRAÇÃO 2005 • 2008

GUARAMIRIM
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• PRodRAME-SE

� CINEMA

jara�uádo Sul

Cine ,Shopping 1 .

Homem Aranha 3 , ,

(13h, i§h40; 1Bh20,'21 h -

SeXlSab/Dom/Qua/Qui) ".
,

(15Mo,'t8h20, 21 h - Seg(Ter)
Cine Shopping, 2
Homem, Aranha 3
(1 áh20: 21 h'- Sab/Dom/Qua)
As'Tartarugàs NiÍljas:'Uma nova

aventura 1
'

(1;5Jh�0, 17h30 -r
'.

SeXl�eg/l:e.r/Qui) .' ,.

,(14h40'- Sab/Dom/Qua)
O Mundo em Duas Voltas"
(19h20, 21 h1 0-

, Sex/Seg(Ter/Qui)
(16h30 - Sab/Dom/Qua) .

Chie Shopping 3, '

, As'férias ee Mr.Bean
(j ih40, 19h30, 21 h20 -

Sex/Seg(Ter/Qui)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30,

,

21 h20 - Sab/Dom/Qua) ,

Joinville

Cin.e Cidade 1
.

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

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

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

aventura'.
"

(15h30, 17h20, 1 �h1 a, 21 h -:

Sex/Seg/Qui)
(15h1 Ó; 17h·_: Sb/Dom(Ter/Qua)
Cine Mueller t '.
Homem Aranha 3 (leg)
.(14h, 16h40, 19h20, 22h - Todos
os dias) ,

Cine Mueller 2
Motoqueiros Selvagens
(14h15, 16h30,' 19h45, 21 h45 -

Todos os dr�sr'
'.'

,

' ,

Cine Mueller.. 3
l. •

Homem Aranha 3 (dub)
(13h30, J 6h1 0, 18h50; 21 h30 -

Todos os dias)

Blumenau

� SERViÇOS
Jantar' "

'

JARAGUÁ DO SUI:.
.

Restãur�rite da Recreativa Duas
Rod�

,. ,

Jsntar Afro-Brasileiro
2,1 dejupho, as 20 horas

Be,�efic��te ,
..

JARAGUA·DO SUL .

.

IgrejaMatriz São,Sebastião
Tradioionã!'naletada dà Apae
1i�:'dé:;rnâio; á partir das 12
horas

extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
Câmara reivindica a comunidade

Na primeira sessão legislativa de maio de 1987, a Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, aprovou indicações, como a do então vereador Gustavo

Mathedi, que sugeriu à Comissão Municipal de Trânsito estudos para a

implantação de lombadas de fronte a Escola Julius Karsten e imediações da

Oonab, segundo matéria do Correio do Povo, edição semanal de 9 a 15 de

maio.

a na .época vereador Alida Kurtzsch solicitou a CMT uma lombada na Rua
Thomaz Francisco de Góes e para a Celesc a colocação de 13 luminárias no

Loteamento São Judas (Chico de Paula) e 4 na Rua Jose Maria Gomes.
a vereador Almiro Farias Fi.lho reivindicou a Celesc dois portes e duas

luminárias na Rua Hermann Schulz e iluminação pública na Rua José

Pomianosky, bem como a pavimentação do trecho da Rua Francisco de

Paula, desde a Rua Maria Ubelina da Silva a Rua Jose Pomianisky.

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

Cine Neumarkt 1
.

Homem Aranha 3 (dub)
(13h30, j 6h15, 19h, 21 h45-
Todos os; dias)

.

Cine Neumjirkt 2 ..

.

Homem Aranha 3 (leg) .

(14h, 16h40, 19h20, 22h - Todos
os dias) : ,

Cine Neumarkt 3
.

Maria Anton.ieta, ,

(13h50, J 6h20, 19h1 O, 21 h30 -

'Todos os dias')'
-,

Cine Neumarkt 4
Matóqueiros Selvagens
(14h20, 16h30, 19h30, 21 h40 -

Todos os dias)
<.

,Cine Neumarkt 5
':300' "�. ,I' l ',,;,

I 'J14M.� ::-Jo,dos ós�Jà�}' ';",' '. ',Tempo lnstável em Santa Cat.arinao Cheiro do"Ralo ,",'; 'ô '

\1�114q,-:- TQdos D,S ,dias)
,

, Q número 23 '

(�16h5b, 21.h50 _: Todos os dias)
:Çine�,N,eumarkt fi ..

As férias de Mr. Bean
(14h�0,17h, 18h50 -Todos os . I
dias)
OBom Pastor

(21h:�Ioóo� os dias)

A beleza da praia de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, foi clicada
pelo leitor C�rlos Roberto Schauffert.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Bingo
O Clube de Mães Feliz

Idade realiza hoje um café

bingo, a partir das 14

horas na Rua 28 de Agosto,
2042, em Guaramirim.

�Festival
O 13° Festival Estudantil da

Canção de Jaraguá do Sul

será realizado no Ginásio

de Esportes Arthur Muller
no dia 25 de maio, sexta
feira.

�Curso
O curso "Investimentos -

Mercado de Ações, Renda
Fixa e Fundos" está
acontecendo desde

sábado, e vai até dia 19 de

maio, no Centro

Empresarial.

• PREVISÃO DO TEMPO

Presença de sol na maior parte do dia em

.todo o estado com condições de chuva no
.

início e final do período na faixa litorânea e a

partir da noite nas demais regiões.
Temperatura amena na madrugada e em

elevação durante o dia.

'�Jaraguá do Sul e Região

HOJE
" Â DOMINGO 5'MiN: 18DC � MíN: 19°C

MÁX: 25° C
'

MÁX: 280 C
Sol com pancadas de
chuva

Sol com nuvens

.1>'. Fases da lua

SEGUNDA Q TERÇA 'QMíN: 18° C " ,
MíN: WC I I � � I I

MÁX: 22° C MÁX: 20° C
Chuvoso Chuvoso

.
\

CHEIA MINGUANTE NOVA � LeQ(Hldas

1\J'> r: Ç0 â Ç? �
Ensolarado ParcirJ.!mente Nublado instável Ctmvoso Trovoada

nublado

CRESCENTE

23/0�

• ANIVERSÁRIOS I

f)

�
:�

d·a"

'\1J

G;J
1III I 'f(.

LORIANÓPÓLlyi:
MíN: 19°/ MÁX: 25'�p,
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NOVELAS

m vai à casa de Loreta e ela fica
Joaqu .' b
irritada. Pérola fica

mais calma ao sa er

do estado de saúde de �ax'. Bruno � .

M· el reclamam da ausencia de lnácia.
Igu. ddE

Max se anima com a chega a e va.

G rado fica surpreso ao saber que Eva
on - t' d
tá vo�ando. Carlao ques lona pa re

�s naldo por ter proibido Celinha de

f�qÜentar as aulas d� religião. E�a diz a

Pérola que não acredita em rnaqa,
Joaquim se despede de Regina e a

alerta sobre Loreta.ZBda fica ansiosa

para ver as roupas que Eva estará

. sando. O trem de Eva chega à estação.
Nina estranha a ausência de Conrado,

sem saber que ele está escondido para

ver a chegada de Eva.
.

� GLOBO - 19H I

Pé na Jaca
Gui conta para Maria que se apaixonou

por Lance, mas vai se casar com Arthur

porque ele tem seis meses de vida.

Lance segura fortemente Elizabeth, mas

o segurança interfere. Elizabeth diz que

Tadeu está em um lugar importante para

os dois irmãos: Tadeu tenta se sonar
mas não consegue. Maria Clara

descobre que Arthur tem a mesma

marca de Ú�imo. Lance encontra Tadeu

na piscina, mas não consegue quebrar a
corrente que o prende nem fechar o

registro. Elizabeth observa tudo de longe,
mas foge ao o�vir Lance ameaçá- .

la.Elizabeth desmaia nos braços de Juan.

Morgana interna Elizabeth em um

sanatório. Lance sente-se mal, mente
para Marquinho que a ressonância não

deu nada, mas ele insiste que o pai vá
para o hospital.

.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Bebel expulsa Jader, quando ele aparece
para convidá-Ia para voltar para as ruas.
Ana Luísa convida Daniel e Paula 'pàf.â'

. ,.1

jantarem em sua casa. Daniel sugéi'e' '10. ;-'''' i

convidar Lucas. Mateus vê' CamBa 'r,' . ',"

saindo com Fred. Lúcia qarame a

Hermínia e Clemente que não está

apaixonada por Cá.�,io, Ami Luísa
recebe os corívidados� 'Amenor entra e

encontra Ana Luísa com Daniel e Lucas.
Ana Luisa tenta não demonstrar seu

constrangimento. Marion avisa Olavo
que Ana Luisa entrou no prédio de
Daniel. Olavo conta para Antenor que
Ana Luisa e Lucas estão se envolvendo,
acobertados por Daniel. Antenor
irrompe no apartamento de Daniel aos
gritos e flagra Ana Luísa com Lucas.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Drica fica irritada e não engole 'que

'

Isabela só quer lhe ajudar, pois parece
mais que quer assustá-Ia. Isabela explica
que, se cavarem e não encontrem o

corpo de Maria Rosa na sepultura, é
sini!l de que ela é a filha dos pescadores
e não a sua irmã sumida. Pedro
endurece com Drica e manda que ela
cohfesse logo a verdade. Leonardo
chega com Zoe e diz para Isabela que
está de olho nela, condenando a idéia do
passeio ao cemitério. Drica mente

diz�ndo que ela pedira para ir até lá, pols
havia prometido à mãe visitar o túmulo
de Maria Rosa. Isabela e Pedro não
sabem o que dizer..

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Pé de Pato e Zaqueu combinam de
comprar veneno de rato para colocar na
comida de Jacson e também um

�sente Para enganar o patrão. No
tel, 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 Erinia que
Joana o trocou' por um traficante. Na
boca, Joana sente o olhar de ódio de
Zaqueu Sobre ela. Nervoso, Alfredo falha
na cama. Patrícia o tranqüiliza e o faz

rel�ar, até que 'se beijam de novo, com
palxao. Mofado olha perplexo para
Damela, achando-a muito parecida com
uma pessoa.

.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��PIRATARIA ��JUNTOS
Os protagonistas do filme d

Disney, High School Musical

Zac Efron, que interpreta Tro

Bolton, e Vanessa Hudgens,
que interpreta Gabriela

Montez, assumiram que est

namorando. Depois do

sucesso do filme, muitos
boatos rolaram de que eles

estariam juntos na vida real

também, mas as assessoria

dos atores negavam de pés
juntos. Porém, na sexta-feir

, dia 11, Vanessa assumiu o

romance para o site AOL

Music.

� �DECEPCIONADA �
Luana Piovani parece que
ainda não se ·conformou por
não ter sido a musa'

inspiradora de Caetano Veloso.
A atriz, que acreditava que a

canção "Um sonho· tinha sido
.

composta para ela, ficou
,

magoada quando cantor
negou a homenagem. Numa
entrevista à revista "Trip·,
Luana afirma que está multo

decepcionada com Caetano. .

"Era um Deus e descobri que
era um banana de pijama (•••)
Para mim, ele morreu, está

sepunaeo', disse Luana.

Os executivos da Warner

Brothers decidiram que
não haverá pré-estréias
dos filmes Ocean's

Thirteen e Harry Potter no

Canadá, por causa da

pirataria. Os estúdios
alegam que as leis

existentes no país fazem
com que o lugar seja o

. paraíso para as vendas

ilegais. A Warner explicou
que 70% dos seus filmes
foram pirateados no

Canadá nos últimos 18

meses.

• DIVIRTA-SE
(o;

.. SUDOKU
Mande sua piada para o ExIra:
extra@ocorreiodopovo.com.br,

Pescaria produtiva
O marido chega da pescaria e a mulher pergunta:
- E aí, o que pescou hoje?
- Três .pintados, quatro dourados e um jaú!
- Impossível! - diz ela.
- Como assim, impossível?
- Ué! Você só saiu de casa com vinte reais!

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e vlciante. '0 objetivo é

preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9, sem repetir
números em cada linha e cada coluna. Também não se pode
repetir números em cada quadrado de 3x3.

Seqüestro
Um amigo para outro:
- Cara! Minha Sogra recebeu um telefonema pavoroso desses

seqüestradores que ligam para as casas! Após tensa
negociação, pânico, barra pesada mesma! O seqOestrador do
outro lado disse: "Sim Dona! Estou comprando e passando para
a senhora os cartões!"

'·�1· .It ... ,'t '�r"'"i
t :lI

-

J r.l E I

';::;,).'

• HORÓSCOPO

O
UCS:
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Áries 20/3 a 20/4
Marte, seu planeta regente, transita em Áries até
24/6 e troca as pilhas gastas. Sua saúde e

energia vital ficam superaltas: você tem gás
para enfrentar desafios, obstáculos e realizar
muitas coisas. É uma fase de muita atividade,
em que você pode mostrar ao mundo do que é

capaz. Você tende a ficar animado, assertivo e a

causar forte impressão ... Mais ainda?!

Câncer 21/6 a 21/7
Encha o tanque, pois vai ter que mostrar serviço.
O trânsito de Marte por Áries (até 24/6)
movimenta o tráfego na área profissional. Marte
simboliza ação, impulso, e faz com que você
direcione seus esforços para a conquista do

espaço, o seu próprio, aqui neste mundo. Além
de produzir muito e encarar desafios, você
tende a se destacar pelo que faz.

Leão 22/7 a 22/8
A passagem de Marte por Áries, seu colega de
elemento Fogo, é ultra-estimulante,
especialmente indicada para atividades que
possam expandir sua mente e visão de mundo.
Nessa fase, até 24/6, procure experiências que
enriqueçam e ampliem seus conhecimentos e

que abram outras .dimensões da realidade.

Explore novas frentes, novas gentes.

,

Capricórnio 22/2: a 21/1
, Com a passagem de Marte porÁries, até 24/6.
talvez se apresentem desafios no setor

.

profissional, obstáculos podem atrapalhar o seu i

avanço. Não desanime, mas nao exila demais de I'sua resistência: se necessário, diminua um.
pouco o ritmo. É um bom momento para flcàr rio IaG, cuidando de sua estrutura pessoal, I,armazenando forças e montando estratégias.

I

Aquário 21/1 a18/2. j'
O trânSito de Marte por Áries intensifica sua !
atividade mental.Neste periodo, até 24/6" você i �
tende a ficar mais comunic�tivo e persuasivo. s,e, ''!!j
identificando forteménte com suas idéias e

-, lo'

opiniões. Senão quer se desgastar e perder ,

tempo com discórdias e discussões, nao Insista
em impor suas posições sobre os outros sem
antes avaliar se está realmente certo.

Libra'23/9 a 22/10
Com a passagem de Marte por Aries, seu signo
oposto, pode haver certa dificuldade nos

relacionamentos, sobretudo nas relações de mais
intimidade e parcerías de trabalho. Contudo, se
você canalizar positivemente as energias de Marte,
sem entrar em processos competitivos e

separatistas, este trânsito, até 24/6, pode ser

superprodutivo para ambas as partes.

Touro 21/4 a 20/5
A passagem de Marte por Áries pode levá-lo a

se retirar e imergir nos seus mares internos.
Nesta fase, até 24/6, talvez você fique meio
irritável e impaciente, pode até baixar aquele
touro bravo na hora de defender seu espaço e

suas convicções. Fique atento para suas

reações, pais elas podem revelar aspectos
importantes de seu inconsciente.

Escorpião 23/10 a21/11
Mãos à obra! O trânsito de Marte por Áries (até
24/6) vai fazer você ficar orgulhoso do quanto
será capaz de produzir e criar nesse período. É
possível que você funcione melhor trabalhando e

atuando de forma independente, sem a

interferência de outras pessoas. Evite, porém,
confrontos com chefes e superiores, não perca
energia em conflitos de ego.

Virgem 23/8 a 22/9
Marte transita por Áries até 24/6 e indica um

período de transformação interna e em seus

relacionamentos mais íntimos. Mesmo que
atualmente você não esteja ligado a alguém, o
que se transfornia é a sua maneira de ver a si
mesmo e os outros, assim como sua atitude nas

relações. É uma passagem para um estágio mais

profundo, o fim de um ciclo e o início de outro.

Sagitário 22/11 a 21/1'2
Até 24/6, Marte transita em Aries, um signo de

Fogo como o seu, e renova sua vitalidade e

criatividade. Traz mais vigor na sua forma de se

expressar e faz ficar mais posltlvo-e confiante.
Nos relacionamentos, talvez você sinta mais
necessidade de contato fisico ... Ande sempre
prevenido, pois seus impulsos criativos podem
se manifestar em horas inesperadas.

Peixes 19/2 a 19/3
Marte transita em Áries até 24/6 e auxilia a levar
adiante os empreendimentos iniciados quando
Marte estava em Peixes (desde 6/4). O planeta
da ação contribui para que você dê novo Impulso
em seus, negócios, agilizando sua forma de gerar
recursos e aumentando sua capacidade de

produção. Aja com prudência, tome cuidado em

situaçõ�s de risco.

Gêmeos 21/5 a 20/6
O trânsito de Marte por Áries, até 24/6, é um

bom momento para formular. (ou reformular)
seus objetivos e ideais e agir positivamente em

direção a eles. Unindo-se a grupos com que
compartilha suas metas, você vai conseguir
realizá-Ias mais rápido e melhor. Um dos

apréndizados dessa fase é equilibrar seus
próprios interesses e os das outras pessoas.
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GENTE QUE FAZ
O professor Jorge Luiz da Silva
Souza, titular da gerência de
Cultura, Turismo, Esporte e

Lazer da Secretaria de
Desenvolvimento Regional de
Jaraguá, é sem dúvida eficiente
nas suas ações. No comando da
pasta entre 2003 e 2006, Jorge
idealizou o Projeto Cinema nos

Bairros, o projeto Terceira
Idade, a Melhor Idade, projeto
Viva Vida, Jogos da Integração,
Projeto Cultura nos Bairros;
coordenou o Festival de Música
da Integração Catarinense;
enfim, foram tantas as

proposições e realizações, que
fica impossível citar todas neste

meu pequeno espaço. Mas tem
mais, Jorge fundou a Liga das
Escolas de Samba do Vale do
Itapocú e foi um dos pilares
operacionais das campanhas do
PMDB em eleições nos últimos
25 anos, pois o artífice da

decoração e preparação do
ambiente para reuniões e

comícios, tudo feito com bom
gosto emuita criatividade..

IDADENOVA
É hoje que a minha querida
amiga Camila Ferraz, esposa do
boa praça, o empresário Silvvo
Modenese, recebe todo o

carinho dos amigos e familiares
pela troca de i'dade.

TURBINADAS
Uma recente pesquisa feita pela
Mentor revela que
Florianópolis é a cidade de
mulheres mais siliconadas de
Santa Catarina. Há
controvérsia! Cá entre nós,
pode ser em quantidade, mas

"per capitamente" falando,
Jaraguá dá um banho. Ou não?

PRA RECORDAR!
Domingo (13), nó Maracanã,
Palmeiras 4 x-Z Flamengo.

VIDA DIFíCIL
Olha só o que rola por aí: duas
preocupações terríveis
atormentam as noites de sono

do radialista e amigo Albino
Flores - coisas que nem os chás
de camomila e erva cidreira
conseguem atenuar. É hilário!
A primeira vem às cinco horas
da madrugada, quando o

comunicador desce a serra do
Ribeirão Molha. A neblina e as

curvas acentuadas em forma de
caracol fazem ele temer cruzar

numa delas. A segunda
preocupação é o excesso de
cobras encontradas no entorno
da sua residência. Albino não
teve dúvida, "desceu o porrete"
e contabilizou oito jabiracas,
duas surucucus, uma cascavel,

,

duas corais e uma píton. Aliás,
ele tem fotos e faz questão de
mostrar pra quem duvida de
sua palavra. Então tá, o Jacaré!

r .

II OICA DE TERÇA
I Almoçar uma pizza a la
I carte na Pizzaria Don

I Genaro.
!_----------

O CORREIO DO PO�

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

A bonita Ana Lucia Pedri posa para a coluna de hoje com estilo totalmente próprio

DE VOLTA
Para a alegria do� amigos e das namoradas que havia deixado por aqui, o boa gente Ricardo Barstch Filho, que
atualmente reside em Atlanta, nos Estados Unidos, está de volta a Jaraguá, e retoma à terra do Tio Sam só em
agosto!

FRASE DO DIA

"O homem que
trabalha somente
pelo que recebe,

não merece ser pago pelo
que faz" (Abrahan Lincoln)

o chef de cozinha Tato Branco lidera a equipe de cozinheiros que
preparam o almoço de confraternização da Família Marcano, no
próximo sábado (19), na Lagoa Marcatto.
**

É bem nesta terça-feira, às 19 horas, na Associação Empresarial de
'

Guaramirim (ACIAG), que acontece o pré-lançamento do livr�
"Memórias Italianas: história da família Feder Bacalim". O livro foi
escrito pela historiadora e professora Maria Ivoni Campigotto
Spezia. Pra quem não sabe, Felder é o sobrenome do empresáno
Acnno+eder (Móveis Berlim).
**

Andrea Fruet, que agora desfila solteiríssima, festejou' no domingo, ao
lado das amigas a idade nova

'

(47) 33704522

Pilotado pelo empresário Flávio Murilo Vieira, hoje à noite tem
galinha caipira para a "rapeize" do futebol Society 7a Divisão.

'

**

Embora um pouco atrasado, registramos hoje com muito carinho�o
níver do meu amigo José Albus Neto, diretor da Dessis Sistema,
festejado em grande estilo no dia 11 de maio.
** \',

Agende: dia 19 de maio, próximo sábado, recomeça a temporada
de teatro na SCAR, com o monólogo multimídia Valsa nO 6, de
Nelson Rodrigues, com direção de Gilmar Moretti.

-t

**

Márcia Mannes e Lena Negri também sao presenças garantidas na

primeira Festa do Champanhe, só para lulus, que acontece no

próximo dia 23 de maio no Kantan.
'**

E hoje às 18 horas, acontece o Coquetel de Lançamento da
Campanha Coração Solidário, na Fiat Javel. A promoção é da
AMA e da Javel.

SESSÃO PIPOCA
A partir de hoje, a coluna em parceria com a Vídeo Locadora Matrix,
divulgará os melhores lançamentos de filmes. E pra começar bem, a dica
de hoje é:DIAMANTEDE SANGUE - AÇÃO - com Leonardclí
Caprio, Jennifer Connelly e Djirnon Hounsou

/�'.\I .t. \

,,� 3275 2058/99320502
,�_._-"
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,� Safira
(47) 3370-6845
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