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PF atua em Massarandub

JARAGUÁ DO SUL

Minuano reduz

produção e

demite 74
o Frigorífico Minuano,

no Santa Luzia, demitiu
74 funcionários de sexta

feira até ontem. O
sindicato d� categoria diz

que os trabalhadores hão
receberam os direitos
trabalhistas. .5
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O treinador da Malwee
fará uma assessoria para o

,

técnico do Paraguai e quer
ajudar a seleção daquele
país a chegar no pódio do

, Pan-Americana. Até lá,
fará uma semana de
treinamento por mês com
os paraguaios. O auxiliar
Marcos Moraes assume o

comando da equipe. .a

Sol e aumento de nuvens

de manhã. Muitas nuvens e

pancadas de chuva à tarde,
e à noite.• 86

SDR il
Níura pretende
definir nomes
esta semana

A secretária regional,
Niura dos Santos, disse que
á prioridade é a definição '.

da equipe. Ela vaise re'unir
com os presidentes dos

partidos da base de

sustentação do governo
Luiz Henrique para ,

conhecer as indicações. 113,

, I '

Segundo as denúncias, a Dipil adquiria matéria-prima ilegal para produção de agrotóxicos com formulação alterada, e de venda proibida

ASSESSORIAJavellança campanha 'Coração
solidário' junto com a AMA

PIERD RAGAZZI/DCP

Ferretti está no

Paraguai para
dirigir a seleção

1 o 290
MÁXIMAMíNIMA

A [avel lançou ontem a campanha "Coração
Solidário". A AMA receberá R$ 5 a cada test drive. Na

foto, os proprietários Romano Orlandi (esq.) e Renato

[ohrresa presidentejda entidade, Carla Mayer. .s.

\
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• 'EDITORIAL

OPINIAO

Mãos à obra
B .

�om a posse de Niúra

Demarchi (PSDB) na Se

crepria de Desenvolvimento

Re¥:ional, na última segunda
feira, a descentralização1
entra numa nova etapa no

Estado e em nossa Região.
Importante ressaltar o dis-

. cuRso feito pelo governador
Lu?z Henrique, em que fez
unia defesa intransigente da

des-centralização - medida
quê, aliás, defende para todo
o P-aís.

O governador disse que as

Regionais não se podem
comparar com as Secretarias
Centrais, em número de
pessoas e em estrutura. Para
ele." sâo, na verdade, Agên
cias de Desenvolvimento
Regional. Têm, em média,
ceIfa de 15 servidores, e se

confundem todas as Secre-
, '

"

'il
I

i I

tad as como se O Governo
ó!

tivesse promovido um festival
B '

A demora na posse dos
secretários agora deve
ser compensada com a

aceleração
do trabalho de cada

Regional"

de inchaço da máquina.
Aliás, comparativamente

.corn o orçamento e com o

número de' servidores, Santa
Catarina é o Estado que tem

o menor número percentual
de ocupantes de cargos de

confiança.
Ao aumentar para 36 o

.

número de Secretarias, foram
reduzidos em quase cem o

número de ocupantes de car

gos de confiança. "Eu posso
afirmar - disse Luiz Henrique

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

- que o nosso Governo é

próximo, é presente, é eficaz
e é acessível, que o nosso

Governo é transparente por
que está fisicamente presente
em cada rincão do nosso

Estado, seja lá no Extremo
Sul,. com a Secretaria de
Araranguá, seja no Extremo
Norte, com a Secretaria de
Joinville e de Jaraguá, seja no
-Extremo Planalto Norte, com
a Secretaria

de Canoinhas, seja no

Extremo Noroeste do Estado,
com a Secretaria de Dio
nísio,seja no Extremo Oeste
com a Secretaria de Itapi
ranga". A demora na posse
dos secretários - determinada
pelos complicados arranjos
políticos da tríplice aliança
que comanda o Estado - ago
ra deve ser compensada com

.
a aceleraçãodo trabalho de
cada Regional.

.

li ENTRE ASPAS
�

'Cada
dia que passa é um dia perdido. Por isso, quero agilidade e

.

transparên.cia. Y�,cês são os executo�';�lIS"�! sequnda �t�Ra:qf!", ,;" ,� ;.:1

� descentrahzaçao . . . " . : r r '.' " ...

r: Luiz Henrique da Silveira, governador de Santa Catarina, aos secretários regionais
f empossados segunda-feira em Horlanúpolls.
.,t

� . .

"rfisafia-nos um esforço de .renovação espiritual, educacional e econômica para
a{�egurar às novas gerações um espaço de discernimento a salvo da indiferença e da

cC!�pulsão desenfreada pelo consumo". <'

José Alencar, vice-presidente da República, em discurso domingo na despedida do papa Bento 16, onde afirmou
o compromisso do governo com a qualidade do ensino público no Brasil.

.

--

• PONTO DE VISTA
f.

Herdeiro deve pagar aos(

euírns pelo usufruto I

excluslvc de bem comum

!Segundo entendimento ma

nifestado pela Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça

. (STJ), um Herdeiro que ocupa,
exclusivamente, imóvel dei
xado em herança comum deve

(
.

pagar, aos outros herdeiros,
aluguel proporcional à parte
estabelecida para cada um na

partilha.
Determinado herdeiro ajui

ZOIi a ação com o objetivo de

receber do irmão por parte de .

pai, valor equivalente à metade
possível do aluguel incidente
saBre o imóvel deixado pelo
falecido, alegando que o imóvel
vem sendo ocupado, desde
antes da abertura da sucessão,
exclusivamente, por aquele.

N a primeira e na segunda
instância, foi atendido o pedido
para condenar o irmão que
usufrui o bem, a pagar o valor a
título de aluguel retroativa
mente, desde a data da abertura
da sucessão. No recurso para o

STJ, o herdeiro que usufruía
exclusivamente do bem, alegou
que este não produzia rendi
mento antes da abertura da
sucessão.

Segundo a defesa, mesmo
que a condenação fosse man-.

tida, o aluguel somente poderia
ser cobrado a partir do mo

mento em que fora exigido judi
cialmente.

A Terceira Turma manteve

a condenação por três votos a

/

.Janaína Elias Chiaradia
Advogada integrante do
Escritório Cassuli
Advogados Associados.

dois. A ministra Nancy An

drighi, relatora do caso, afirmou
que o herdeiro ocupante exclu
sivo do imóvel deixado pelo
falecido deverá pagar aos demais
aluguel proporcional. O valor
estipulado deveria ser pago, no

entanto, somente a partir da
notificação extrajudicial feita
pelo irmão. Os ministros Carlos
Alberto Menezes Direito e

Castro Filho acompanharam o

voto da relatora.
Desta forma, todos os di

reitos advindos da herança,
devem ser preservados, e, con
sequentemente, .os herdeiros
poderão pleitear os frutos
provinienres dos bens que
foram objetos de tal divisão.
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• DOS BLOGS

IMij;tB,tiGUTERMAN
A religião e

o mundo real
Grupos evangélicos na

Califórnia vão/lançar uma
campanha para promover a

adoção de crianças por
famílias cristãs. O objetivo é
dar a esses meninos
necessitados um lar "com
pai e mãe", porque isso seria
uma missão ordenada
diretamente por Deus. Mas a

.

tarefa representa também
uma crítica ao

comportamento dos

religiosos em relação aos

problemas concretos do
mundo. A preocupação com

o aspecto social tem
marcado igualmente a visita
do papa Bento XVI ao Brasil.
Como era esperado, ele :

reafirmou. a ortodoxia da
, . Igreja Católica e'� relação a

temas como aborto, família,
casamento e juventude. No
entanto, enfatizou também o

papel missionário e caritativo
dos católicos - desde que
desvinculado de.
"interpretações movidas por
ideologias racionalistas", isto
é, a Teologia da Libertação.

�bIOg.estadao.com.br/blo!Vguterman

lii·iQiMACHADO
Esse papa é
gente fina
Se ser 'católico é responder
'sim' quando perguntam
'você é católico?', então eu

sou. Adoro igrejas, mas

acho que isso tem mais a

ver com o lado estético do
que com o metafísico. A
visita do papa provocou
sentimentos contraditórios,
S.e por um lado as

multidões lotam as missas
gigantescas, uma certa
elite intelectual revela uma

certa animosidade. A
discussão sobre o aborto,
por exemplo. Culpar o papa
pela incapacidade mental
dos nossos políticos em

discutir o tema é de uma

má fé absoluta, com o

perdão (divino) do
trocadilho. Se aborto.é
tema de saúde pública (e
é), então que se discuta na

esfera política. É inútil
esperar que a Igreja discuta
o aborto ou a camisinha.
Bento 16 aceita a ciência, o

que já é uma vitória. A
Igreja é lenta ... como o

papamóvel.

�bIOg.estadao.com,br/blog/palavra

II CARTA DO LEITOR

Dança é coisa séria!

N a Dança, tudo o que
envolve movimento, conhe
cimento e exploração do cor

po, está .diretamente relacio
nado aos aspectos técnicos.
Toda Aula de Dança deve ser

embasada no conhecimento
técnico do professor que a

executa. Por isso, é necessário

que todo profissional de dança
esteja em constante apertei
çoarnento. Um fato lamen
tável que vem acontecendo em
nossa cidade, é que alguns
professores que se dizem
"Profissionais da Dança" nun-

'

ca sequer assistiram uma aula
de dança, quanto mais par-

ticiparam de alguma. Além
disso, muitas das escolas que
oferecem aulas de dança não

possuem uma sala de aula
adequada, com espelho, piso.
de madeira e barras.

Professores: se vocês não

possuem um local adequado
para aulas, não aplicam os

aspectos técnicos de dança e

só se preocupam com o en

tretenimento de seus alunos,
certamente o que vocês vêm

aplicando não pode ser cha
mado de Dança (ou um dê seus

'gêneros e subgêneros). O cor

reto seria chamar de Recrea

ção Musical (um misto de ex-

.:
Lula e a

Tecnologia
A declaração .de Lula de que
não vai interferir no dólar e

que, para que as empresas
brasileiras sobrevivam à
concorrência internacional,
"temos que incentivá-Ias a

serem competitivas com

tecnologia moderna",
esconde um pequeno
detalhe. No seu governo
houve todo ano

contingenciamento das
verbas de tecnologia,
repetindo o procedimento de '

seu antecessor. E planos de
política industrial não saíram
do papel. A declaração de

.

Lula de que o país vive o

melhor momento da economia,
é tão ilusória quanto a de ')

Fernando Henrique .ern 1 S9&. II

A valorização do real cria .uma.
falsa euforia que vai iludindo) J

O mercado fica tranqüilo,
porque com todo espaço para
lucrar. Como a mídia reflete
exclusivamente o que o

mercado pensa, cria-se o

cenário do melhor cos
mundos. Até que a realidade

j

se imponha. IJ

� lulsnasslf.bllgJg.com.br

.Aneli Plebani
Presidente do Núcleo de

Dança de Jaraguá do Sul

; j

Iii

pressões corporais, música rf,
interpretação). É aí que acon',

tece-a enganação com os alu')
nos. Anuncia-se as' aulas de

dança nas escolas, mas não é OI

que acontece na prática. ,n

É claro que isso tudo não

pode ser aplicado a todos 0\
profissionais de dança

-

da'
cidade. Alguns têm consciên:
cia do trabalho que estão de)'
senvolvendo e deixam isso bem
claro aos alunos. Então eu per'
gunto a você, profissional de

Dança: "Você realmente podei
dizer aos alunos, que. eles estãoJ
tendo aula de dança?" Reflita;
que tipo de profissional é você.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail ,
.

redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por cartã no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, CaiXa r,

Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados).
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DR: NIURA QUER DEFINIR ESSA SEMANA COMPOSiÇÃO DA EQUIPE

schmidt está confirmado no

Desenvolvimento Sustentável
"

.

�Secretária se reunirá

com os partidos para
, onhecer indica,ções
para os cargos

JARAGUÁ DO SUL, '

PIERO RAGAZZI/OCP

No primeiro dia de traba

lho como seeretária de Desen

volvimento Regional, Niura
dos Santos, se dedicou aos

contatos políticos e para se

inteirar da situação da se

cretaria. Mas, definiu como

prioridad�s nessa primeira
fase a formação da equipe e a

visita aos' prefeitos e pre

sidente de Câmara de Verea

dores dos cincomunicípios da
microrregião, além das enti

dades representativas.
,

"Quero saber das dernan
das de cada um e a possibi
lidade de atender todos. Até conhecer as indicações aos

porque o governador deter- cargos na estrutura da secre

minou que a secretaria não taria. O único nome definido

deve discriminar Hiúguém, " é de Ivo Schmitd, que assu

que �têridt.r{6dbS!rib -qüé- fof.'
1 mirá a Gerência de Desen

po§�f\leP2 'qUe;
I,

se [13téc��'6,
1\

volvimento Sustentável. Os

bus4�e recursos do governo demais dez cargos serão

federal", informou. preenchidos de acordo com as

Até o final da semana, indicações dos partidos.
Niurapretende se r�unir com Segundo a secretária, a

os presidentes dos partidos Gerência de Desenvolvimen

políticos que integram a base to Sustentável trabalha em

de sustentação do governo parceria com o Badesc,
Luiz Henrique - PMDB, BRDE, SC Parceria e SC

PSDB, DEM e PPS -, para Recursos, além de projetos do

Niura disse que ainda está se inteirando das ações da secretària, já que ficou afastada por mais de dois anos

governo federal.
Niura, que ficou afastada

da secretaria por um ano e

dois meses para disputar as

eleições do ano passado, disse
ainda que pretende retomar

os projetos devolvidos e dar
continuidade aos que estão

em andamento. "O objetivo
é ser uma grande articuladora
do governo, uma agente de
desenvolvimento para aten

der os pleitos dos municípios,
porque a descentralização é

isso", discursou, prometendo

"cuidar das despesas da se

cretaria".

CARGOS - A estrutura da
Secretaria de Desenvol
vimento Regiona:l é dividida
em: Secretaria Regional,
diretoria-geral, gerências de

Saúde; Educação, Infra

estrutura, Desenvolvimento

Social, Planejamento, Desen
volvimento Sustentável,
Administração e de Cultura,
Esporte e Lazer, além das
assessorias de Comunicação e

Jurídica.

Assinatura
o prefeito Moacir Bertoldi

,

(PR) assinou ontem a ordem
de serviço para a pavimen
tação asfáltica das ruas José
Bauer, AugustoGrützmacher
e Domingos Anacleto Garcia
e da Estrada Itapocu-Hansa,
num total de 4,2 mil metros.
As vias fazem a ligação entre
os bairros Três Rio do Sul e
SantoAntônio.

o A cerimônia aconteceu na

recreativa da-Caixa Eco
nômica Federal, às 18h30.

r ,

�liás
lassen voltou a afirmar que

o PP decidiu priorizar a

estrutura partidária e deixar
as questões relativas à eleição
municipal'para o ano que
Vem., "Tenho muito trabalho
na Câmara para fazer",
justificou.

, Ele lembrou a proximidade
do PP com o PSDB e aDEM
,

.
'.

'

lUslnuando a possibilidade de
uma aliança em 2008.

Negativa
o vereador Dieter Jansen

(PP) negou que tenha rece

bido convite para deixar o

partido e filiar-se em, um dos
três que formam a tríplice
aliança estadual - PMDB,
PSDB eDEM. "Me encontrei
com � secretário Paulo Bauer

para tratar de assuntos da
nossa região e, em nenhuma

momento, foi feito o convite",
reforçou, creditando a infer-

o, mação aos boatos em período
pré-eleitoral.

Cobrança
o vereador Jaime Negher

bon (sem partido) cobrou do
secretário de Saúde, Sérgio
Ferrazza, a realização do
mutirão da cirurgia de ca

tarata, prometido há vários

,
meses. "O governo federal já
repassou os recursos, mas

nada ainda foi feito. En

quanto isso, 120 pessoas

aguardam na fila pela opera

ção", informou.

O CORREIO DO POVQ S

Câmara aprova novo •

,

Plano Diretor de JS, ,Il
JARAGUÁ DO SUL

,

Por unanimidade, aCâma
ra aprovou, em primeiro tur

no, na sessão de segunda-fei
ra, a nova proposta para o Pla
no Diretor da cidade. O

projeto original recebeu

apenas uma emenda, do ve

reador Adernar Winter

(PSDB) e uma subemenda,
de Terrys da Silva (PTB). No
primeiro caso, cria o plano de

proteção às nascentes e rios,
proíbe a atividade de empre
sas poluentes àsmargens deles
e determina a manutenção e

preservação da mata ciliar.
A subemenda versa sobre

a questão da segurança de

pedestres nos trechos urbanos
das rodovias SC-416 e BR-

280, propondomelhorias.
Por se tratar de um projeto

'de lei complementar, a

matéria tem um tempomaior
de trâmite na Casa, por isso,
a segunda e última votação

deve acontecer somente na

quinta-feira da semana q�
vem. Caso se já confirmada150
aprovação, o projeto vai à5D

- d i.: M '95.íI
sançao o preteito oacrr '1

]I51
Bertoldi (PR), que pode vetar

r1Il5
parte ou totalmente. g

O PLANO - Cumprindg2 I
, determinação do Estatuto dalffianro

Cidades, em abril de 2005, Bul
grupo de trabalho da PrtBínu
feitura começou a revisar '�5b
Plano Diretor de Jaraguá d9up
Sul para adequá-lo aos novos] o
instrumentos do estatuto. )

Emmaio deste ano, foraJ'!15.íI
contratadas a consultoria e aoo

coordenação técnica do IbarroJ
(Instituto Brasileiro de Admi�5q
nistração Pública) para auxi,.3b
liar na elaboração do plano;Bb
A nova proposta de orde-5.íI

nação do solo foi elaborad1P:)
com a participação da socüf-O:)
d d A' " diênci nB1a e: pas vanas au 1enClas

,

.ibli f' I' d 5VI1
pu teas, 01 rea iza a a

Conferência Municipal para,_.
definir o texto do plano .

Plenário deve aprovar, em segundo turno, o novo Plano Diretor O::J o

,

Estratégia
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul decidiu apresentar
previamente aos vereadores
a nova estrutura da adminis

tração municipal, antes de
enviar o projeto para ser

votado. Pretende esclarecer
as razões das mudanças e,

assim, conquistar os apoios
necessários para a apro

vação.

Perguntinha
A quantas andam as ações'

civis públicas impetradas pela
Curadoria da Moralidade
Pública contra o prefeito
Moacir Bertoldi (PR) e algu
mas empresas do município?
Nas ações, o promotor

Aristeu Lenzi pede o afas
tamento do prefeito e a

, cassação dos direitos políticos
dele.

DEM
A direção do DEM estadual esteve reunida ontem, em

Florianópolis, para discutir a atual conjuntura e oficializar a

criação das comissões provisórias. Na oportunidade, �
presidente da legenda, RaimundoColombo, disse que o partido
tem boas perspectivas "para ingressar no período eleitoral d�O
2008 com, pelo menos, 150 candidatos a prefeito no Estado".
Colombo foi lançado candidato ao governo estaduai em 201O!9

Debate
O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Santa Catarina

realiza amanhã, às 19 horas, na sala de sessão do tribunalsnn
mesa redonda com jornalistas para debater a reforma eleitorak oh
O evento, coordenado pela Escola Judiciária EleitoralfG)
discutirá, entre outros temas, cláusula de barreira;X:'1
financiamento público de campanhas, proibição das coligaçõe�Bx
às eleições proporcionais, fidelidade partidária e vot�J��
facultativo.

'

T125

Aumento
.rsq

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovoü'vs
ontem, em tempo recorde, o aumento salarial de 28,5% pará>51
deputados, senadores, presidente da República, viceJBq

.

presidente e ministros. O projeto já havia sido aprovado pel�oq
(j02

Câmara Federal.
"

.

"lIB!
A votação fOl simbólica, sem placar, e durou poucosminutos.ç., ,

Apenas o senador Jefferson Peres (PDT-AM) se manífestou.j,
contra o reajuste. JX5

Birra
O diretor da Fesporte,

Carione Pavanello, voltou a

criticar o ex-deputadoDionei
.Q,gl,., Silva (PT)',pQr 'não te,r%
'tra.zido verbas para Jaragllá'
do Sul, durante os quatro
anos de mandato. Pavanello,
vereador licenciado, des
êOnhece a função parla ..

mentar. Recursos são com o

Executivo.
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PÓ DA CHINA: PF INVESTIGA CONTRABANDO DE AGROTÓXICO NA REGIÃO

Indústria química adquiria
matéría-príma via Paraguai
Parte dos produtos
tem venda proibida
nq Brasil e causa

danos à saúde

OSNI ALVES
MASSARANDUBA

A Polícia Federal desenca
deou namanhã de ontem nos

três e�tados do Sul a "Ope
ração Pó da China", para

.
desarticular quadrilha envol
vida com contrabando e fal

sificação de produtos agrotó
xicos. A ação envolveu 170

policiais e foram compridos
mandados de busca e apre
ensão' emitidos pela Justiça
Federal.

�Segundo investigações, a

indústria química Dipil, de

Massaranduba, adquiria ma

téria-prima ilegal para pro

dução de agrotóxicos com

formulação alterada. Até o

fechamento desta edição não
ha'Via mais informações a

respeito da opéração. Policiais
federais passaram o dia de
ontem dentro da empresa

massarandubense em busca

de-provas das irregularidades.
lA invest igaçâo da PF

iniciou em setembro do ano

passado, depois da denúncia
der comercialização irregular
f,

PIERO RAGAZZI/0CP

Policiais Federais passaram a tarde ontem na industria Dipil em busca de provas

de agrotóxicos no interior do
.

Estado, principalmente na

cidade de Ituporanga. Du
rante a apuração, descobriu
se que os produtos de origem
chinesa eram trazidos para o

Brasil passando pelo Uruguai
e Paraguai. O esquema era

comandado porum uruguaio
radicado em Pelotas (RS). Ele
contava com acolaboração de
um agropecuarista da cidade
de Bagé (RS) que elaborava

. notas. fiscais falsas para
acobertar o transporte dos

agrotóxicos. tóxicos ilegais pertencentes
A quadrilha possuía tam- ao grupo.Somente esta carga

bérn uma rede, composta está avaliada em R$ 200 mil.

principalmente por sócios e PROIBIDO - Parte dos

representantes de agrope - agrotóxicos comercializados
cuárias, responsável pela pela quadrilhatem ávénda

distribuição dos pfodutos: 05 ",",' proibida no Í3�asil por ofe
agrotóxicos eram enviados tecerem riscos à saúde dos
através de uma transpor- agricultores e dos consu

tadora ou utilizando os midores dos alimentos pro
Correios (no caso de remessas duzidos, O uso dos produtos
pequenas).Na últimasemana ilegais também representa
os policiais apreenderam em uma ameaça aomeio-ambien

Lages uma carga com 1,2 te, pois conta�inam o solo e
f·'

tonelada de produtos agro- rios das propriedades rurais.

O CORREIO DO POVO!

Cai número de idosos
na fila da vacina
POMERODE

Mesmo atingindo um

objetivo de 68,7% de pessoas
vacinadas contra os 75%
estipulados pelá governo.
estadual, a vacinação contra
o vírus da influenza não

atingiu as expectativas da
Secretaria Municipal de
Saúde e Promoção Social.
Este ano foram vacinados o

equivalente a 1. 716 pessoas,
sendo que, 63,27% da po

pulação acima de 60 anos.O
índice representou queda de
5% em relação a, 2006. Por
sua vez, apenas cerca de 50%

.

do público alvo recebeu a

vacina em 2005.
Embora o número seja

con-siderado satisfatório, a

enfer-meiraLoraine Aurélio,
coor-denadora municipal da

campanha, acredita que o ,

resultado foi prejudicad '

devido à "certa resistênci� ;

da comunídade", que aindl
possui preconceitos sobre a:
vacina, fazendo os agentes
buscarem alternativas de
atendimento. I

Folders explicativos ,

teatro nas comunidades e os

agentes comunitários de
saúde aju-daram a divulgaí
os benefícios esclarecendo
dúvidas. As equipes de
atendimento também am,

pliaram a imunização atravé�
de visitas domiciliares e de
aten-dimento no Centro d�
Con-vivência Pommerheim,
APAE e Clube Sênior. Nd
período da campanha, as

doses foram aplicadas gral
tuitamente nos postos da.
cidade. (OA)

Atendimento a idosos no combate a gripe

F EXPOSiÇÃO'

I
� Hospital Jaraguá realiza, até quinta-feira, exposição de

�tOgrafiaS e de aparelhos hospitalares para lembraro "Dia

,�acional do Controle da Infecção Hospitalar",
@memorado hoje. A exposição é aberta ao público e pode
$r visitada das 8 às 17 horas.

Vereador aponta descaso Escola lança projeto
com bairro da cidade de cidadania

ADRIANA CARDOSO

GUARAMIRIM

O vereador Caubi Pinhei
ro (PDT), apresentou na

sessão de segunda-feira, 14,
através de fotos, a situação
caótica que se encontra o

bairro Recanto Feliz. Segundo
o vereador, todas as ruas estão

intransitáveis, e a situação
piora quando chove. As bocas
.de lobo estão entupidas, e

podem conter ninhos de

ratos, podendo ocasionar

doenças como a leptospirose.
Não há escoamento, a lama
se acumula por quase todas
as ruas.

O vereador afirma que

pequenas obras já ajudariam.
"Se fosse aterrado, as pessoas
teriam uma melhor qualidade
de vida", diz Caubi.

Ele aponta também a falta
de iluminação no local,
dificultando o tráfego de

crianças e mulheres 'que

.�JIl;,.'...'AA _

Rua do bairro Recanto Feliz

voltam do trabalho tarde da
noite.

O secretário de obras,
Valdir Vick, disse que assim

que 6' tempo melhorar, a

secretaria passará máquinas
em todos os bairros da cidade.

Já em relação às bocas de lobo

entupidas, o secretário afirma,
..

que as empresas responsáveis,
não conseguem atender a

demanda. Caubi Pinheiro
destaca que a situação do

município está deprimente
em função da falta de ma

nutenção nas localidades
.mais carentes. (AC)

I�

BARRA VELHA uma forma de interação. Em:

sala, os alunos assistem filmess
Com o tema "não à agres-

.

documentários, participamde
,

são, sim à compreensão", teve dinâmicas e produzem textos

início o projeto de educação sobre o assunto. ,,:

e cidadania na Escola Muni- A diretora da escola"
cipal Prefeito Bernardo Agui- professora Márcia Maris

ar, na comunidade das Pedras Pacheco dos Santos, ressalt�1
Brancas em Itajuba. O pro- que este tipo de orientaçâê
jeto contou com teatro de bo- educacional começa a1

necos para palestra sobre produzir resultados satisfató'"
solidariedade. 'rios a partir da sala de aula{

O tema foi desenvolvido pois "violência gera violência,
pela 4ª série, com o objetivo I

·e desrespeito gera desrespeito"
de primar pelo respeito ao Em uma sociedade cada vet

próximo e valorização do ser mais afastada dos valores
humano. No pátio da. escola éticos e morais, toda forma d�
diariamente professores, pais e educação tende a amenizar a

alunos fazem reflexões, ilus- situação de estresse vivida
trações e ouvemmúsicas como pelos indi�íduos". fJ

LEIA O MUNDO
Se o seu mundo é o rnundo do entretenimento e cultura,

então seu jornal é O Correio do Povo.

Ele traz tudo sobre cultura IDeal. TV e mundo artisticO.
ou seja, o mundo que interessa a você,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TENÇÁO: PM ALERTA E SUGERE QUE VíTIMAS FAÇAM BOLETIM DE OCORRÊNCIA

,Golpistas usam nome da PF para enganar popuIação-�
.

CÉSAR JUNKES/OCP

:51

.rb
'-----------'-----------------------------------------------------;----------·,01

:;':11

Frigorífico Minuano demite 74 funeienárins Javellança campanha 'CQração Solidário':�

suposto agente pede
adesão ao "Siga-me",
serviço oferecido

pela Brasil Telecom

mY ERDMANNI
ARAGUÁ DO SUL

, '

,Todos os dias o Copom

(Centro de Operações da

polícia Militar) recebe pelo
menos dez ligações de pessoas

redamando ter sido vítimas

de2go1pes através do telefone.
Entre aqueles que mais

chamam a atenção estão os
. . "

"seqüestros virtuais e as

fa1;;as promoções, maneiras
ençontrada por presidiários
para angariar créditos para

celulares.
Mas, além desses dois, há

um outro que vem causando

medo na população. Durante
todo o domingo de Dia das

Mães, O.o.R. recebeu telefo
nemas, a cobrar, de um supos-

JARAGUÁ DO SUL

O Sindicato da Alimen

tação disse que o Frigorífico
},-Únuano vai demitir 96 fun-

I

cionários da filial de Jaraguá
�o Sul, no Bairro Santa Luzia.
Aempresa começou a dispen
sar os funcionários na sexta

feira e, até ontem, 74 traba
lhadores foram demitidos. O
supervisor de Recursos Hu
manos damatriz em Lajeado/
RS, Oenésio Kamthorst, não
quis se pronunciar sobre o

assunto.

O presidente do sindicato
da categoria, Sérgio Eccel,
disse que a diretoria da Mi
nuano anunciou que vai

dispensar 46% dos funcio
nários porque a produção da

lernpresa reduziu a partir
de.Sse mês. Ele disse que o
"

enxugamento" seria motiva-
do pelo encerramento de uma
parceria com a Seara, que ter-

to policial federal. O homem
informou o número 1431681
SC como sendo o de matrí

cula na corporação join
villense e disse investigar
problemas relacionados ao

uso irregular da linha. Os

responsáveis seriam funcio
nários da Brasil Telecom.

"Perguntou se eu tinha

parentes no presídio de São
Paulo e falou que o valor real
da minha conta era R$ 3 mil
e não R$ 200", explicou
G.O.R.

'

Em seguida, o falso policial
exigiu a solicitação do serviço
"Siga-me" da empresa de
telefonia,' porém, o paga
mento da fatura estava atra

sado e impediu o cadastro.
Mesmo assim,' a pessoa não

.

desistiu do golpe. "Era tudo
muito convincente. Ele sabia
até meu endereço", comen
tou a vítima. Um dos únicos
dados não conhecidos era o

número de CPF (Cadastro de
Pessoa Física) e foi isto que

fez G.O.R. desconfiar da
trama e contatar a Polícia
Federal de Joinville.

Com a atitude, descobriu
que o nome (Marcelo Oli

veira) e o número de matrí

cula informados não existiam.
Conforme os agentes, a liga
ção é um golpe e a cornu

nidade precisa ficar atenta.
Uma dica é desligar o tele
fone, entrar em contato com

a polícia e fazer boletim de
ocorrência na delegacia.

Da mesma forma, também
deve prestar atenção a um

homem de aproximadamente
40 anos que circula por

[araguá do Sul pedindo entre,

R$ 40 e R$ 80 para pagar um
táxi. Namaioria das vezes ele
bate à porta durante a

madrugada e se justifica ao

solicitar o dinheiro com o

objetivo de ir ao velório do

avô, em Massaranduba. A
história contada é sempre

igual e o golpista age em

diferentes bairros da cidade.

CÉSAR JUNKES/OCP

Funcionários do frigorífico já haviam feito greve em abril

ceirizava mão-de-obra da
Minuano para produção de

lingüiças.
Segundo Eccel, a maioria

dos trabalhadores dispensados
não recebeu FGTS (Fundo de
Garantia' por Tempo de

Serviço), necessário para a

liberação do seguro desem

prego. Além disso, os funcio
nários não receberam os dias
trabalhados deste mês e nem

o salário de abril.
Na manhã de hoje, os

trabalhadores dispensados
participam de uma assembléia
no Sindicato da Alimentação
para decidirem se aceitam um

possível acordo a ser proposto
pela empresa.

O advogado dos trabalha
dores, que preferiu não se

identificar, disse que, caso não
haja acordo, os funcionários

dispensados podem entrar na

justiça para serem indeniza
dos. Nesse caso, o não paga
mento dos direitos traba
lhistas pode culminar com o

leilão do imóvel. Mês passado,
o frigorífico demitiu por justa
causa 19 funcionários que pa
ralisar�m três dias por falta de

pagamento. Segundo o advo

gado, os trabalhadores estão

processando a empresa. (DZ)

Frente fria pode causar temporais no Estado
JARAGUÁ DO SUL

. Hoje o dia promete ser de
temporais isolados em todo o

Estado e com possibilidade de
chuva de granizo, em virtude
da passagem de uma frente
�a. Namicrorregião, o tempo
chuvoso prossegue até

aranhã, com temperatura
loscilafido entre 29 e '17º,

segundo previsão da Epagri/
Citam. A partir de sexta-feira,
a chuva enfraquece o sol

aparece no decorrer do dia,
devido ao avanço de uma

massa de ar frio no sul do país.
No fim de semana, a

previsão é de que a região de

Jaraguá do Sul terá sábado de
sol, com temperatura máxima

.

de 25º. Já o domingo e a

segunda-feira prometem ser

de tempo chuvoso; 'com

temperatura entre 21 e 15º.
A instabilidade é causada em
virtude da umidade que vem

domar.
A previsão é de que os dois

próximos meses de outo-no

sejam mais secos e que haja
mais oscilações de tempera
tura do que em 2006. (DZ)

Quase vítima: G,Q,R .: teve que passar por duas tentativas de golpe no mesmo dia

JARAGUÁ DO SUL
\

truir a oficina de papel reci-to
dado - que funciona em espa-rrr

ço provisório e permite a con-ob

fecção e venda de cartões. A
AMA atende hoje 18 alunosn:
na região. .

,

Contribuições podem ser f

.feitas através de' depósito na_
Caixa Econômica Federal,

'"

agência 04171 conta corrente....
1784-3. Contato pelo telefones]
(47) 3370;1555 ou e-mail
ama.autistarg'uol.corn.br ou
ama.autista@brturbo.com.br.
(DZ)

a Javel realiza uma campanha
nesses moldes. As pessoas

podem realizar o test drive
mesmo sem intenção de

comprar o veículo. Ameta da

Javel é atingir aproximada
mente 700 test drives durante
a campanha. Mensalmente, a
concessionária realiza cerca

de 150 test drives; por mês e

vende 70 veículos, emmédia.
A presidente da AMA,

Carla Haake Mayer, disse que
a entidade pretende melhorar
o parque recreativo e cons-

A concessionária Javel
lançou ontem à noite a

campanha "Coração Solidá
rio", realizada em parceria
com aAMA (Associação dos

Amigos dos Autistas). Até 15
de agosto, a entidade rece

berá R$ 5 a cada test drive
realizado. O objetivo é divul

gar o trabalho da AMA e

possibilitar a implantação de
novos cursos na entidade.

Essa é a primeira vez que
I

Promoção 5a e S3 fase de Comércio Exterior'da Unerj

S.D.R. Amizade
Sábaoo: 02 de junho
IníciQ: 23:00 horas

Ingresso antecipado R$ 8,00
com os alunos,

Ponto de Venda: Mexitel
Apoio: •

o CORREIO DO POVO
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Apoio para duplicação
ARQUIVO/OCP

O presidente da Acijs, Paulo César Chiodini, aproveitou a

presença do secretário de Estado da Infra-Estrutura, Mauro
Mariani, na plenária da ultima segunda-feira, e reforçou pedido
de apoio do Estado para a duplicação do trecho urbano de

.

Guaramirim, desde a Ponte do Portal até o trevo'de intercessão
da BR,280 com aRodovia doArroz. Mesmo com o contorno
e a duplicação da BR,280 previsto, este trecho de 7,8 mil
quilômetrosmanterá um fluxo intenso de veículos e é preciso
dar um tratamento especial.e prioritário.

.

O secretárío de Estado da Educação, Paulo Bauer,
formalizou convênio entre a Ferj, mantenedora dó
Unerj, para repasse de recursos do Artigo 170, que
beneficia estudantes do ensino superior de baixo poder
aquisitivo.. Paulo Bauer, que veio acompanhado do
secretário de Estado deDesenvolvimento Regional, Ivo
Schmitt Jünior, ¢'; da gerente regional de Educação e

Tecnologia, Delli Terezinha Radtke, informou que os

acadêfuicos daUnerj são beneficiados com R$ 821.542,'
divididos em. 8 parcelas de R$ 102.693':.O ,coll�êni().
também contemplou outras instituições da regíão:

' .

Selos
A promoção "Bote o Bicho no Selo" vai até 17 de junho. Os

Correios vão selecionar, por meio de votação, seis animais de
zoológicos brasileiros para comporuma nova série de selos postais. .

"A votação pode ser feita na página dos Correios na internet

(www.correios.com.br). onde a população escolhe entre 36
animais divididos em seis grupos, representativos das regiões e

da Sociedade de Zoológicos do BrasiL A filatelia (coleção de .

selos) é considerada o mais popular de todos os passatempos e

conta com cerca de 30 milhões de adeptos, movimentando
aproximadamente US$ 16 bilhões por ano em todo o mundo,
No Brasil, terceiro país do mundo em emissão de selos, essa
atividade é tida como o hobby mais praticado entre os

colecionadores.

COMUNICADO
A Sociedade Divina Providência-Hospital e Maternidade São José, comunica que
reque-reu à Fundação do Meio Ambiente-FATMA, Licenciamento Ambiental de
Operação-LAO, para a atividade de Hospital Geral, com locali-zação no município
de Jaraguá do Sul-SC, na Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, 80, Centro.
O prazo de impugnação junto à FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a partir da
data desta publicação e o licenciamento será concedido se atendida a legislação
ambiental.
Jaraguá do Sul, 15 de maio de 2007.

'-------_._ _..:,_.._---------------'
----------*"-_._ ... _.-----------

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N' 37/2007

SECRETARIA DA FAZENDA

OBJETO: O presente Pregão tem por obíeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA FORNECIMENTO
t MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DOS SERViÇOS DE GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA
'ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) E DESENVOLVIMENTO DE
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL, POR EMPREITADA INTEGRAl.TIPO: Menor Preço GlobaI.REGIMENTO: lei
Federal N." 8.666/93 e suas alterações posteriores; lei Federal no. 10.520, de 17 de julho de 2002; e c/c
Decreto Municipal n'õ.061/2007, de 08 de maio de 2007.PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dns ENVELOPES:
àté as 13:30 horas do dia 28 de maio de 2007, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sito na Rua Walter
rylarquardt n' 1.111, bairro: Barra do Rio Molha-Jaraguá do Sul (SC).ABERTURA OOS ENVELOPES: 14:00_horas�o mesmo dia, na sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos, no endereço acima. OBTENÇAO DO
¢OITAL E SEUS ANEXOS: O edital estará disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.qov.br e
p'oderão ser retirados na Coordenadoria de Licitações e Contratos, no horário das 07:30 horas as 11 :30 horas
e das 13:00 horas as 17:00 horas, em dias úteis a partir de 17 de maio de 2007, sem qualquer custo.VALOR
MAXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais).lNFORMAÇÕES: Poderão serobtidas
1)0 endereço acima, ou pelos fones: 0**(47) 3372·8195/3372·8085, ou ainda pelos e-maus:
çontratos@jaraguadosul.com.br e rose.compras@iaraguadosul.com.br.

Jaraguá do Sul (Se), 04 de abril de 2007.

III
D iIIIII Secretaria de Administração

IIIe. Diretoria de Flecursos Físicos
=�':;" Coordenadoria de Licitações e Contratos

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

Voluntários Processo Seletivo
O Corpo de Bombeiros de

Jaraguá do Sul está com

inscrições abertas até sexta

feira, 18. O horário de aten

dimento é dás 14 às 18 horas.
I

O candidato deve comparecer
na sede da corporação, com
uma cópia do CPF e RG e

atestado de bons antecedentes
(que pode ser retirado do
Fórum). Informações pelo
telefone 2106,1013 ou 2106-
1008.

A Sociesc (Sociedade Educacional de Santa Catarina)
recebe até o dia 3 de junho as inscrições do processo seletivo
de docentes. As vagas são para docentes, coordenadores de
cursos de educação superior e técnico-profissional. A
instituição oferece oportunidade de crescimento profissional
uma vez que conta com mais de 30 cursos superiores, 20
cursos técnico-profissionalizantes e vários de projetos de
extensão. A Sociesc está presente nas principais cidades de '

Santa Catarina e ainda em Curitiba? no Paraná. Informações
e inscrições pelo www.sociesc.org.br/seletivodocente.

Expocai Cancelado

Inscrições para Festival
Vac inação o prazo para as inscrições
A CampanhaMunicipal de do Festival da Canção Ser,

Vacinação Antigripal Infantil tanejo e Popular termina na

encerra na sexta-feira.'Até sexta-feira. O cadastro pode
agôra a Prefeitura de Jaragúá -, ser feito na Fundação Cultural
do' SuI já registrou mais de 4 de [aragua do Sul, na Rua Ida
mil crianças na primeira Bana Rocha, 101, das 7h30 às
semana de aplicação das I1h30 e das 13 às 16h30. O
doses. A imunização acontece candidato deve morar ou

nos Postos de Saúde que trabalhar na cidade por pelo
possuem sala de vacinação. menos um ano. Além do

. OCORREIODO POV

Furto
No domingo, por volta
das 13 horas, na Rua
João Marcato, a PM
foi informada que
houve furto de um
veiculo Peugeout 306.
O proprietário informou
que na ultima sexta
feira havia no local e
ao retornar não
localizou o veículo. A
PM informou toda a

região, mas até o
momento o veículo não
foi localizado.

Furto
Na segunda-feira, às 6
horas, furtaram
Colégio São Pedro, de
Guaramirim, dez
computadores, uma
impressa, dois
aparelhos de OVO, um

.

televisor, três micro
sistem e R$5 mil em
dinheiro. Os
assaltantes entraram
no local pelo telhado e

arrombaram as portas ,\

da unidade escolar.

Arrombamé'nto' '.J' J'i,"
Também na segunda- :,:'
feira, por volta das ' ti
9h30, foi arrombada
umavídeo locadora
em Massaranduba. O '

J

proprietário sentiu falta! II
de aparelhos de games

.

e da quantia de R$800.
Os assaltantes eram

. I

um maior de 18 anos e I

um menor de 17, que
confessaram o furto.

A Expocai (Exposição
Cultural Artesanal Industrial
de Santa Luzia) acontece dos
dias 18 a 20 de maio. O
evento tem o objetivo de
integrar os moradores 'do

.

bairro, por meio' da valo
rização da cultura. O evento

inicia às 9 horas na Igrej a
Luterana de Santa Luzia. A

programação completa pode
ser conferida pelo telefone
3275,0435.

O show da dupla César
Menotti (foto) e Fabiano que
deveria acontecer no dia 26,

.

na ArenaMultiuso deJaraguá
foi cancelado. O cantor César
Menotti teve um problema no
estiramento nas cordas vocais
e devido ao incidente a dupla
cancelou todos os shows até a

recuperação de Menotti.

preenchimento da ficha de
inscrição o candidato tem que
entregar a letra da música

digitada, cópia de compro
vante de' residência e iden
tidade e CD com a gravação
original da música. A inscrição
tem custo de R$10. Mais

informações no endereço:
www.cultura.jaraguadosul
.com.br.

Posse
As diretorias de APPs

(Associações de Pais e

Professores) de todas as

unidades municipais de
ensino to!llam posse no

próximo dia 22. A cerimônia
coletiva está marcada para
iniciar às 19h30, no pavilhão
"B" do Parque de Eventos.
Durante a solenidade tam,

bém serão apresentas todas as

ações desenvolvidas pela
Secretaria de Educação du
rante o ano de 2006.

• LOTERIAS

concurso: 219
02 - 03 - 06 - 08 - 09
11-14-16-17-18
19 - 22 - 23 - 24 - 25

OBITUÁRIO
Até o fechamento desta
edição, nenhum óbito

. foi registrado pelas
funerárias da região

1/1 INDICADORES

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,980 1,982
. PARALELO 2,04 2,14

TURISMO 1,933 2,093

EURO
COMPRA VENDA

o"
J'

2,6919 2,6939

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS

DlVULGAÇAÔ

Concurso de Dçcl�m@ção
A EscolaÁnna TÕweNag�l orgfuuzou no ultimo sábado

.

um café Iíterârío.para l1omeVl.agear o I)ia da_,s Mães. Na
oportunidade, aconteceu também o 82 Concurso de
Declamaçãô.Nolbtal f6ram24 detlamadores, de 10 ao 90
ano. Os textos t:r).àis declamados ,,(oram do pgeta Pedro
Bandeira. Os vencedores fbram:' Dominik Thibes de
Moraes, JoãoVít0t Schappoda Sílva, Maicon Salvador
de Souza, Karoline Luciane e Heloiza Zimmermann
Rocha.Os alunos vão representar, a unidade escolar no
concurso municipal que vai acontecet em agosto. Os
selecionados receberam um livro e os três primeiros lugares
ganharam,medalhas..

" BOVESPA
"DOW JONES

� NIKKEI (Tokio) 17.512

0,6356% 797,30
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I ECURSOS: GOVERNO ESTADUAL LIBEROU CERCA DE R$ 2,2 MILHÕES PARA O"ESPORTE JARAGUAENSE • LINHA
.

, PIERO RAGAZZI/OCP
DE FUNDO <

Julimar Pivatto

eco do Parajasc e Jasc tem 34 membros e vai se reunir pela primeira vez na próxima sexta-feira, para as primeiras orientações
I .

.

quipe que comandará o Jase
: . �

'e o Paratasc e apresentada
I

I Representantes da envolvidos na organização da confirmados.também R$ 550, ques,tão de, acesso a alguns
,Ft' lt competição. A primeira mil parávcõrnprastde eqúi- locals de provas. _MaS'" nada

;: espor e VISI �ram reunião dos membros será na pamentos para a Arena que não possa ser concluído
r ontem OS locals próxima sexta-feira, às 14h. [araguá e R$ 450 mil para as até o início da competição",

" d� competição Leutprecht também apre- obras da pista sintética de comentou.

sentou os valores repassados atletismo. No total, cerca de INGRESSOS - Ontem foi

pelo Governo do Estado para R$ 2,2 milhões vieram confirmado o início das

arealizaçâo do evento. destinados ao esporte. vendas de ingressos para o

Serão R$ 350 mil para o Depois da coletiva, repre- amistoso entre Brasil e Estados

Parajasc, que acontecerá de sentantes da Fesporte fizeram Unidos, que será na próxima
25 a 29 de julho, e R$ 900mil vistorias nos locais de com- quinta-feira, 24, às 19h15, na

para o Jasc, de 1 º a 10de petição. O responsável pela Arena Jaraguá. A partir de
novembro. A CCO vai organização do Parajasc na sexta-feira, 18', os ingressos já

.

procurar também fazer par- entidade, Felício Silveira, devem estar na. Rede de

cerias com a iniciativa pri- disse que o município não terá Postos Mime nos valores de R$
vada, para incrementar o dificuldades para receber a 5 na geral (em pé), R$ 10 na

orçamento. Além destes competição. "Algumasmelho- arquibancad�superioreR$15
valores, chegaram foram rias precisam ser feitas na

.

na arquibancada inferior.

: J�LlMAR P!VATTO
I i� JARAGUA DO SUL

I
i

I A CCO (Comissão Cen
il trrl Organizadora) .

do 30
I Parajasc e do 47º Jasc foi
: i aJ,resentada ontem, durante

a !coletiva de imprensa da
Prefeitura. O presidente da

,r, comissão é Jean Leutprecht,
q�e comandará os 34 mem

b10s que estarão diretamente

Público e renda '

A Federação Catarinense de Futebol divulgou ontem as médias de

público e renda do campeonato. O Juventus ficou em sétimo lugar,
com média de 849 pagantes. No total, também ficou em sétimo, com
9.348 pessoas em 11 jogos. A Chapecoense foi quem mais levou

público ao estádio, com 5.080 de média e 60.971 no total. Na renda,
o Juventus arrecadou R$ 58.072,50, média de 5.279,32 porpartida
(oitavo nas duas). O maior público foi na final entre Criciúma e

Chapecoense, no Heriberto Hülse, com 14.802 torcedores. O menor

foi em Palhoça, na vitória por 4x2 do Guarani em cima do Marcílio

Dias, com 26 pagantes.

Sesiano
Jaraguá do Sul terá um

representante na fase nacional

do tênis de campo do

Campeonato do Sesi. O
funcionário da WEG, Valter
Weingaetner, está na categoria
até 34 anos, e estréia nesta

sexta-feira, às 11 h30, contra
Alexandre Martins Vita, do Ceará.
São três atletas por chave e o

melhor cíassmcaco se garante
na próxima fase.

APPs
Estão abertas as inscrições para
a 6a edição dos Jogos de APPs. A

competição acontecerá de 22 a

24 de junho, na Arsepum. Podem
participar dos jogos pais,
professores e diretores da rede

pública e privada de ensino, nas
modalidades de bocha dupla,
,canastra, dominó, futebol suíço
masculino e voleibol feminino.

Caratê
A eguipe da Academia
Yamabushi/FME disputa, neste
fim-de-semana em Porto Belo, a I1q
2a Etapa do Campeonato M
Catarinense de Caratê,
promovido pela Federação de "3b
Caratê Interestilos. 30 atletas ,O

;:;brepresentam a cidade na

competição. A Yamabushi
venceu a P Etapa e tem como

objetivo ficar entre os três
melhores.

Guaramirim
No sábado teve a 2a rodada do

Càmpeonato Municipal de '

.
Futebol Suíço Sênior - Taça
Norberto Wulf, em Guaramirim.
Os resultados foram - Misto
Ox11 Barcelona, Vila Amizade

Ox4 Barro Branco, Real Player
2x3 Altitude, Beira Rio 3x1

Magna Logística e Serenata 1x1
Beko's .

.
"

',A

,.�

..._--------------;"

Aberto de futsal
define classificados

apenas brigam pela liderança,
do grupo hoje. .J

No C, Malwee/FME/Sub .... ,),S

20 com seis, AADF/ÁguiaA
Negra/Grepel com quatro eN)
União 2007 com um .con-rs

tinuam com chances. E na.b
Chave D, as quatro equipesea
estão com três pontos e jogarmo
sexta-feira - Tio Patínhas/Aâ.c
Têxtil x Posto Salomon 6;-_1

ESTADUAL

Kiferro x Borges.

I

V,ôlei masculino
i t�rmina em 30

OJ 2C

� equipe Marisol/FME
te,9ninou em terceiro lugar a
Primeira fase do Campeonato
Estadual Infanto-Juvenil de
Vôlei Masculino, realizado
em Blumenau. Os jaragua
enses venceram a Cimed/Flo
rianópolis por 3 sets a 1 e

'I Mi', orro da Fumaça por 3x2,
Ji' perdendo por 3x2 para

BalneárioCamboriú e por 3xO
I.': para ]oinville e Blumenau. A

pr?xima etapa será de 20 a 22

de-junho, em local a ser defi
nido. Já nos dias 26 e 27 de

o'; maio, ]araguá do Sul recebe

I; a etapa do Campeonato Esta-

[; �qal Pré-Mirim de Voleibol
êm.inino. As partidas serão
oArthurMüller.

SCHROEDER
,

22 gols abrem
campeonato sênior

Começou, na última sexta
feira, o 16º Campeonato
Municipal de Futsal Sênior
de Schroeder. N a primeira
rodada, a equipe dos Segun
das Feras venceu a Coremaco

por 4x3, o Amizade goleou a.
Desportiva B por 7xO, O Barro

Branco fez 4x3 na Associação
de Moradores do Schroeder I
e a Desportiva A ganhou de
1xO do União. A próxima
rodada terá Segundas Feras x
Amizade, Coremaco x Esporte
Barro Branco, Desportiva B x

União. Os jogos do veterano
de futsal acontecem sempre
de sexta-feira, a partir das

18h45, no Ginásio Alfredo
Pasold.

APAE-Assoc. de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Jaraguá do Sul - SC

GALETADA
R$10,00

.

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

HORÁRIO: 12:00 horas

MASSARANDUBA
O 4º Torneio Aberto de

Futsal segue definindo os

classificado para a segunda
fase. Pelo Grupo A, a Happy
Pneus/Terrena venceu o

Baumann por 5xl e garantiu
a vaga. O outro classificado
sairá amanhã do confronto
entre Barrabaxo e 10 Braço/
Barrobranco. No B, Loes e

Smurfs já se garantiram e

APAE
Sua Presença é muito lmportame

MISSA SOLENE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
DATA: 13/05/07 "-

HORÁRIO: 19h 30min
LOCAI: 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.

CURSO PARA CABELEIREIROS
ManiCure,e depilação, o mais completo.
O curso é com diploma registrado.
Matrículas abertas, poucas vagas.
lntorrnações: Moa Salão Escola Para Cabeleireiros
Rua: Bernardo Dornbuch, 2,067 Bairro:Vila Lalau

.

Tel. 3376-4587
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Magrão não é mais
jogador do Corinthians

DE OLHO NO PAN: TREINADOR DA MALWEE VOLTA NESTA SEXTA-FEIRA PARA JARAGUÁ DO SUL
ARQUIVO/PIERO RAGAZZI/OCP

SÃO PAULO ficaram ass us tados COIll
valor pedido pelos japonese<

Existe ainda possibilidau'
de o volante ir atuar no fute,
bol holandês. O Feyenoordjl
fez uma oferta oficial par
contratar o jogador. O úni
empecilho é o fato de Magrà
ainda relutar em deixar o Pa'
novamente. Téo ainda reve
lou que o Internacional Ie:
apenas uma sondagem pa
saber da possibilidade u
cóntratarMagrão, assirncom:
o Atlético de Madri, Q'
Espanha.

O técnico Paulo Cés�
Carpegiani lamentou: "Exis '

possibilidade de comprar o�

não, mas isto é um assuntouó
diretoria. É um jogador qUI
era titular, mas prefiro nào
falar muito do aspern
financeiro", afirmou. PeloCo,
rinthians, Magrão, qu
estreou no dia 10 de setembro
do ano passado, no empa
com o São Paulo por Ox�,
disputou apenas 34 jogos
mareou oito gols.

G volante Magrão não

joga mais pelo Corinthians. A
diretoria decidiu liberar o

jogador antes do final do
período de empréstimo, em 30
de junho, pois não teria como
contratá-lo em definitive. O
YokohamaMarinos, do Japão,
só aceitava liberá-lo por US$
2,5 milhões, mas o alvinegro
paulista disse que não poderia
pagar. Os dirigentes corin
tianos ainda tentaram acertar

um novo empréstimo, não foi
aceito pelos japoneses.

O problema é que o

Corinthians não quitou
totalmente nem o primeiro
empréstimo. O clube pagou
apenas 50% dos US$ 600 mil
combinados em agosto do ano
passado. Agora, Magrão está
livre para negociar seu futuro.
Segundo Téo-Constantin, re
presentante do Yokohama no
Brasil, Cruzeiro e Flamengo
fizeram propostas oficiais para
contar com o jogador, mas

Ferretti já está no Paraguai para auxiliar a seleção local que, segundo ele, deve brigar por medalha no Pan-Americana do Rio de Janeiro

Fernando Ferretti faz assessoria
na seleção paraguaia para o Pan

ricanos do Rio de Janeiro. Até
os inícios dos jogos, ele ficará
uma semana por mês tra

balhando com o técnico Frans
cico Carosini. Ferretti conti
nua no comando da Malwee
e, quando ele se ausentar, o

auxiliar Marcos' Moraes"
assume o posto. O objetivo de
Ferretti é conquistar uma me
dalha no Pan.

Enquanto isso, em Jaraguá
do Sul, o time ganhou folga na
manhã de ontem, depois da
derrota por 3xl para a Unisul,
pela Liga Futsal. À tarde, ape
nas um treino leve para os

goleiros e para os jogadores que
não atuaram na segunda-feira.
Hoje, às 20h30, à Malwee
enfrentará [oaçaba, na estréia
do Campeonato Estadual, mas
será representada pela equipe
juvenil, comandada por Re
nato Vieira, com alguns pro
fissionais que vêm sendo pouco
aproveitados.

. Os jogos em casa pela
Divisão Especial do Estadual
serão em Pomerode, no Giná
sio Ralf Knaesel. O primeiro
deles será amanhã, contra São
Bento do Sul e, no sábado,
reencontra a Unisul. Nestas

partidas, o time considerado
reserva vai representar a

Malwee. Na segunda-feira, o
time jaraguaense volta a jogar
pela Liga, desta vez contra

Joinville, fora de casa.

Falando em mando de
quadra, a derrota para a Uni
sul deve ter sido a última em

Seara. O diretor de futebol da
. Malwee, Cacá Pavanello,
disse ontem que emprestou o

piso de [oinville para que o

time jogue os próximos jogos
da Liga na Arena Jaraguá,
pelo menos a.té o fim da

primeira fase.

Treinador já está .

no Paraguai e
pretende corrqulstar
medalha no Rio

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL

O técnico da Malwee,
Fernando Ferretti, está em

Assunção, no Paraguai, onde
iniciou no fim-de-semana um
trabalho de assessoria para a

Seleção Paraguaia, que dis
putará os Jogos Pan-Arne- Magrão recebeu propostas de clubes brasileiros, holandeses e espanhóis

Brasil e Turquia se

enfrentam em junho
Duas modalidades já definidas no Escolar
JARAGUÁ DO SUL ficando a frente do Colégio

Evangélico Jaraguá (29) e do
Bom Jesus Divina Providência
e Instituto Educacional
Jangada (15). No feminino,

. quem levou a melhor foi a

EMEF Renato Pradi, com 51
pontos, seguido da Anna
T6�e Nagel, com 29 e do
Colégio Evangélico Jaraguá
com 27. O atletismo, que
aconteceria ontem, foi adiado
por causa da chuva. Hoje, às
8h, começam as disputas
coletivas. No Colégio Evan
gélico tem o basquete, no

Arthur Müller o futsal e no

São Luís o vôlei. Amanhã, às
8h, começam as disputas do
handebol, no Ginásio da
'Arsepum.

O tênis de mesa e o xadrez
já conhecem os respectivós
campeões no Campeonato
Escolar - Troféu Murillo
Barreto de Azevedo. No tênis
de mesa, a EEB Elza Gran
zotto Ferraz ganhou tanto no

masculino, como no feminino.
Entreos meninos, somou 53

'pontos, contra 26 da EMEF
Luiz Gonzaga Ayroso e 25 do
Colégio Evangélico Jaraguá.
Já entre as meninas, foram 44
pontos; contra 25 da EMEF
Valdete Piazera e 16 do
Colégio Marista São Luiz.

No xadrez masculino, a

EMEF Anna Tõwe Nagel fez
59 pontos e levou o título,

gada na última semana pelo
Borussia Dortmund, clube.
que irá ceder o estádio para
o evento. No entanto, a CBf
(Confederação Brasileira de

Futebol) ainda não confirma
oficialmente a realização do

jogo. Contra a Turquia, a

seleção voltará a jogar en!

estádios da Alemanha, pouco
menos de um ano depois de

fracassar na Copa do Mundo
, de 2006, quando caiu nas

quartas-de-final diante da

França. A convocação dos 21

jogadores que participam dos
amistosos na Europa sera
amanhã, no Rio de Janeiro,

DORTMUND

A seleção do técnico

Dunga trá-encerrar a fase de
.

amistosos antes da estréia na
Copa América diante da
Turquia, em partida marcada
para a cidade de Dortmund,
na Alemanha, no próximo
dia 5 de junho, quatro dias
depois do jogo contra a

Inglaterra no novo estádio de

Wembley, em Londres. A
informação é do site oficial
da Fifa.
A notícia da partida

amistosa entre brasileiros e

turcos já havia sido divul-EMEF Anna Tõwe Nagel venceu o xadrez masculino e foi segundo no feminino
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PROJETO QUE AUMENTA·
'SALÁRIO DOS POLíTICOS
É APROVADO EM BRASíLIA @

RAMENTO: O

Lucro do BB cai 40%.,
U R$ 21,6 LHÕES NOS TRÊS ��

para R$ 1.,4 bilhões
o resultado coloca
o banco no ranking
das dez empresas
de capital aberto
mais lucrativas na

América Latina

BRASíLIA

o BB (Banco do Brasil)

,registrou lucro líquido de R$
1,4 bilhão· no primeiro.
trimestre de 2007, valor 40%
inferior ao do primeiro tri

mestre de 1006, quando o

banco lucrou R$ 2,34 qilhões.
O resultado coloca o BB no

ranking das dez empresas de

capital abertomais lucrativas
lJa América Latina, segundo

dados divul-gados ontem pela
Econo-rnática.

Com lucro de R$ R$ 1,4
bilhão, equivalente a cerca'

de US$ 700,6 milhões, o BB
entra no sétimo lugar da lista,
tirando a posição da Tenaris:

(Argentina), que registou
lucro de US$ 509 milhões no

período, e eliminando.do ran
king amexicanaCemex (US$
400 milhões). A liderança é

da Companhia Vale do Rio

Doce, que lucrou 2,485 bi
lhões e ultrapassou a Petro
bras (US$ 2,015 bilhões).

O Banco do Brasil mim
teve a liderança na concessão
de crédito nopáís com -18,5%
de participaçâo no sistema

financeiro, contra 16,9% em

relação a março de 2006. No
final de março, a carteira de
crédito do BB atingiu R$
140,4 bilhões, crescimento de
33% em relação ao período
anterior.

O destaque foi o aumento
das operações com pessoa

jurídica, que evoluíram 38,5%
em 12 meses e atingiram R$
35,7 bilhões até março deste
ano. O crédito. para pessoa
física cresceu 32,1% em

relação ao primeiro trimestre
de 2006, em R$ 26,1 bilhões.
O patrimônio líquido do
banco somou R$ 21,6 bilhões,
número 12,6% superior aos

R$ 19,2 bilhões registrados
nos três primeiros meses de
2006. (FolhaOnline)

.

Queimadas causam aquecimento global
LONDRES

�
As queimadas de áreas

florestais são a 2ªmaior fonte
de emissões de gases do efeito
estufa, tomando o combate ao

desmatamento a forma mais
fácil e barata de mitigar a

ação do aquecimento global,
segundo afirma um relatório
publicado pela ONO am

biental Global Canopy Pro-
gramme.

,

As queimadas respondem
por 18% a 25% das emissões
de gases do efeito estufa, atrás
somente das emissões provo-

DIVULGAÇÃO

Queimadas são a 23 maior causa

cadas pelo uso de energia. Em
comparação, a organização
estima as emissões decor
rentes das viagens aéreas, um
dos vilões atuais dos

.

ambientalistas, em 2% a 3%
do total.

Mesmo com o aumento

previsto para o tráfego aéreo,
as emissões pelo desma- .

tamento entre 2008 e 2012
deverão ser maiores do que o

total das emissões por aviões

desde sua invenção até pelo
menos 2025".

Para o fundador da ONG,
AndrewMitchell, as florestas
tropicais são "o elefante na

sala da mudança climática".

"Enquanto podemos comba
ter o desmatamento, sem a

necessidade de inventar nada
novo ou de iníra-estrututa

cad', diz. (BBC Brasil)

r'
; , ,

;.� "' _

�.��.,.,
.

OBoticáTl

Cientistas identificam artimanha do HIV
LONDRES DG-SIGN, (receptor que se

encontra na superfície. das
células dendríticas). A inte
ração impede que as células
dendrítícas possam desenvol
ver .a resposta imunológica e

também aumenta a possibi
lidade de propagar o vírus aos

próximos linfócitos, responsá
veis pela resposta imunológica
das células. (Agência EFE)

organismo.
\ A interação entre oHIVe

O vírus' HIV consegue as dendríticas impede que
evitar a ativação do sistema estas células, que repre

imunológico quando interage sentam 1%.do total de [iníó
com as células dendríticas, citas e desempenham um

tipo de célula de imunização papel crucial para iniciar a

que se encontra habitualmen- . resposta imune, possam ativar

te sob as mucosas e se encar-' o sistema imunológico.
rega de vigiar a entrada de A pesquisa avaliou o efeito
algum agente patogênico no da interação entre ó HIV e o
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'NllMEROS: SETE DOS 27 ELEITOS TIVERAM MANDATOS CONTESTADOSI '

,

. , ", ."
.

TSE analisa pedido
de cassação de LHS

DIVULGAÇÃO
Também sãe analisados
os governadores de

'

Sergipe, Maranhão,
Tocantins, Rondônia
e Roraima

Sete dos 27 governadores
eleitos em outubro' de 2006
tiveram osmandatos contes
tados por meio de ações em

curso no TSE (Tribunal Su

pepor Eleitoral). Eles respon- Entre outras coisas LHS é acusado de abuso de poder político e econômico

delP- a acusações de compra vido dos meios de cornu- compra de votos por meio de

d{ votos, abuso de poder nicação, abuso de poder polí- um esquema de cabos elei

eCf,nômico, uso indevido de tico econômico. torais, chamados "formíguí-
méíos de comunicação, den-. O governador de Roraima, nhas".
trJ:outias infrações previstas '

Ottomar Pinto (PSDB) foi No caso do Maranhão, a

nJ-Lei9.504/27 (Leí Eleítorall-: .acusado pelo senador Ro- coligação que tinha como

e�aLeiC6mpl�m�ntar64/90' mero [ucá (PMDB), seu ad- candidata a senadora Rosca

(�i das Inelegibilidades) ',C versário na disputa pelo go- 'na Sarney (PMDB) acusa o

Sãb oito recursos a serem vemo, de promover a entrega governador eleito Jackson
jufgados pelo TSE contra os 'de maquibário a cornuni- Lago (PDT) de suposto bene
di�omas .do� �eguint:s �sta.;.;, da�es do E�tado a.apenas um fício indireto, em razão da
dcts: Sergipe, Maranhao, To- 'mês do pleito. alegada distribuição de cestas

cd$ttins, Santa Catarina, O governador da Paraíba, básicas e de kits salva-vidasr,
'

R4indôniaeRoraima. ".,
CássioCunhaLima (PSDB), pelo ex-governador José

fOs \go¥ê�nalldreg;;��';d:�r/ responde a-acusação de su- Reinaldo Tavares (PSB).
Ticantins, Marcelo Miranda ',' pesta distribuição de dinhei- O governador de Alagoas;
(�MDB), de Santa,Catarina, ro, por meio de uma funda- Teotônio Vilela Filho
J.-tiiiz Henrique da Silveira ção, a supostos cabos eleito- (PSDB), responde a ação de
(HMDB) .e.de Sergip�f;N1$:t;;

,

rais. impugnação de mandato,
celo Déda (PT), são apon- O governador de Ron- movida pelo adversário
taBos coma supostos bene':' ;

dônia, Ivo Cassol (PPS), <' derrotado no pleito, João Lyra
fídíáríos de propaganda el€Íí" 'responde a denúncia do (PDT). (Centro de Divul
ta'al antecipada, uso inde- 'Mi�istério Público de suposta gação da Justiça Eleitoral)
If.

'C,ai o número de
r· "

.

.

doadores. de.sangue
INVESTIDORES

Encontro
empresarial

O governador Luiz Hen
[oaçaba, Chapecó, Joinville e rique e o vice Leonel Pavan
Criciúma. Para concretizar a .

estiveram reunidos com o
, Apesar das campanhas doação é preciso ter entre 18 cônsul-geral da Holanda"

ifsistentes,
do

Hem,
osc

(cen-"
e 65 anos de idade, pesarmais

Mar,c
Theodoor Vogelaarl, na

t o de Hematologia e Hemo- de 50 quilos, ter dormido seis Casa d'Agronômica, no final
t rapia de Santa Catarina) horas, ser saudável e não da manhã de segunda-feira,

1�\��ros���);����;;��;,;;;:��r:; , �:'O{u::�:��:e� s!:�;:
:�;�:J�;áado��dda���g�b:; ����ç�oeb:::��u�����;� ;:���d���o���o::� e��;�
ifíemosc, levantados rio início três pessoas que necessitam Catarina e Holanda no Esta-4a semana. Caso o número de de s�ngu� para a realização, do, com previsão para aeon-

�oadores
não aumentar, é de cirurgias, tratamentos de tecer no início do segundo

ossível que cirurgias preci- câncer e anemia, entre outros semestre deste ano, sem

em ser adiadas, até que o casos. O doador deve apre- cidade definida. O gover
estoque atinja a quantidade sentar no Hemosc um doeu- nador salienta que a inicia-
té'Co-mendada, já que boa mento de identificação. tiva tem como objetivo apro-
'�rte do sangue usado pará HEMOSC: ximar investidores estrangei-

, �ns-fusões'em .Santa Cata� ros para os empreendimentos
ha (87%) ipro:ven�ep.t�'do Florianópolis: (48) 3251-9712 catarinenses, promovendo a

-,

< 'emosc.' ",'

- das 7h15 às 1 �h30 integração, Também: parti-
As doaçõe $'::'::p'� 'o'-'de'm ser

Joinville: (47) 3433-1378 -

.

d ._ I'das 7 às 18h CipOU a reumao o consu tor-
feitas de segunda a sexta-

Criciúma: (48) 3433-6611 _
geral da Secretaria'Executiva

feira, nas unidades do- He'-" das 7h30 às 18h de Articulação Internacio-
mosc em Florianópolis, Lages, nal, Roberto Timm.

'�
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Pelo Estado
,Licenciamento x desenvolvimento

Oconflito entre licenciamento ambiental e desenvolvimento parece estar mais brando
no âmbito do Cevemo Federal, a julgar pelo que disse o presidente Luiz Inácio Lula

da Silva ontem na primeira entrevista coletiva que concedeu pós reeleição. O Ibama está
passando por uma fase de modernização. São mudanças propostas pela ministra Marina

,Silva com o objetivo de separar o que é licenciamento daquilo que é a preservação dos par
ques, dando sinal de que o órgão não estava mesmo preparado para lidar com a demanda
criada pelo PAC, de gerarmais de 12.386 MW de energia elétrica em quatro anos e investir
R$ 65,9 bilhões até 2010 em geração energética, uma vez que os mesmos - e poucos -, téc
nicos do órgão cuidavam simultaneamente de projetos e licenciamentos. Só em SC, paradar conta do recado, o Ibama precisaria de mais cerca de 40 técnicos. Conforme a senadora
ldeli Salvatti (PT-SC), líder do bloco de apoio ao governo no Senado, a expectative agoraé pela aprovação da regulamentação da competência que tramita em regime de urgência
no Congresso e especifica o que União, Estado e município têm de licenciar. liA aprova
ção dessa especificidade vai resolver o emaranhado jurídico que envolve os processos delicenciamento", disse Ideli. Santa Catarina tem duas UHE previstas (São Roque e Itapiran-

1

ga) e quatro em implantação (Monjolinho, Foz do Chapecó, Salto Pilão e Pai-Querê). O
Estado ficou com R$ 18,7 bilhões da fatia de investimento em energia do PAC.

Associação dos Diários do Interior - ADljSC colunaadj@cnrsc.com.pr
CHICO ALVES COM CARLA DARlANO E P.<\IRJClA GOMES/FLORIANÓPOLIS E LUCIANO WEBER/SÃO BENTO no SUL

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

Diário da l'v1anhã - Diário do Iguaçu - Diário O
Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã
Jornal O Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil-OVale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Ca!arinense - VozRegional

Lula disse que se a CPMF cair, o Governo terá de
tirar dinheiro do orçamento. É preciso agir com
responsabilidade, alertou. "A oposição vota contra
o governo, mas esquece que essa decisão pode
lhes prejudicar quando eles forem o governo". A
questão é que nenhum governo vai querer abrir
mão de receita, como lembrou deputado Edinho
Bez em encontro do na Fiesc. Lula afirmou ainda
que não cogita o terceiromandate e é contra a

reeleição. Disse ainda que no final domandato,
o Brasil estará em condiçõesmais favoráveis e
que quer deixar uma espécie de Constituinte de
Obras, mapeando as essenciais para o País.

Divergêrkias J', ;, l

Lideranças de algumas regiões do Estado estão r,

insatisfeitas com nomeações de secretários re-'

gionais. O PMDB de Videira, onde o secretário
regional é doDEM, reclama que o ex-PFL inclu- i

sive trabalhou contra a candidatura de LHS. Em
Canoinhas, o PMDB está chateado porque o go
vernador entregou a Regional para o PSDB. Em
São Joaquim e Lages o impasse é pela diretoria.

'

O PSDB quer as duas vagas. Mas o deputado "

ElizeuMattos está alerta. Não quer ficar sem su- !

porte em Lages, onde o secretário é do DEM.
, J

Cafezinho
o BRDE oferece hoje café da manhã aos 40 de- J

putados da Assembléia Legislativa. No encon

tro, vai apresentar os resultados alcançados pelo
banco nos últimos quatro anos, além das metas '

de crescimento para 2007. Outro assunto será a
J

busca por novas opções de fonte de recursos. ,

Em Paris
Comitiva de SC se prepara para acompanhar,
em Paris, na próxima semana, reunião decisiva
da Ollípara Se. A expectativa é que o Es�ado
seja reconhecido internacionalmente como 'li"
vre de febre aftosa sem vacinação. Já confirma-

'

dos para acompanhar a viagem o secretário da
Agricultura, Antonio Ceron, o deputado esta
dual Gelson Merísio, e os diretoresRoni Barbo
sa- de SanidadeAnimal eVegetal da Secretaria,
e GécioMeller - diretor técnico da Cidasc.

Nada de sol
Deputado Edinho Bez vai fugir do sol daqui
para a frente. Ele se recupera de cirurgia para,
curar câncer de pele no nariz. Está.feliz, co- ,

memorando o sucesso do procedimento,

,!

Mídia Regional
Em reunião ocorrida na tarde de ontem, em
Brasília, foi definido o dia do lançamento
oficial da Frente Parlamentar em Apoio e

Fortalecimento da Mídia Regional, frente
que tem como presidente o deputado fe
deral Cláudio Vignatti CPT/sq, A data es

colhida pela frente foi o dia 30 de maio, às
19h, e contará com a presença de deputa
dos federais, senadores, ministros e repre
sentantes de entidades e associações liga
das à comunicação. A Frente Parlamentar
em Apoio e Fortalecimento da Mídia Re
gional é composta por deputados federais
e senadores, e tem, além do presidente, do
vice-presidente e de um secretário,mais 27
representantes, sendo um de cada estado e

um do Distrito Federal.

Palanque
Ainda no início de um mandato, mas pen
sando na despedida, Lula disse que não
quer ser esquecido a ponto de nem ser cha
mado para comícios, Quer estar nos palan
ques e ajudar a fazer sen sucessor, um can

didato da base. Para ele, há necessidade de
fazer coalizões para governar. Falou sobre a
aproximação doPI com o-PSDB e disse que
O DEM tem que deixar de ser nervoso.

Memória da imprensa
A exposição Memória da Imprensa Ca-

,

tarinense chega hS* a São Bento do Sul
e fica até 29 de maio. A Associação C ta
rinense de Imprensa e o Jornal A Gazeta,
associado da ADI/SC, informam que a

abertura será às 19h, na Praça de Evento
do Shopping Zipperer.

Associação dos Diários do Interior
_"-----_,._ ----;.._- -"',_ .._-
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,elEiçÃO: RETORNO À PRESIDÊNCIA É NEGADO

i ura rílz que quer fazer
sucessor OJ em 2010

�presidente diz q�e
c' ndidato pode nao.

s r do PT e que vai

d lagar com partidos

sAo PAULO
i

í Apesar de afirmar que não
tel a intenção de retornar à

rP esidêrtcia'da República em
'

2 10, o presidente Lula (PT)
a rmou ontem que pretende
fa! er o sucessor e que esse

nto necessariamente será do

P�. Ele disse que, por fazer

p�rte de uma coalizão, o

ptóximo candidato à presi
dência s'eiá escolhido entre

s�s aliados, dependendo do

q�e, as pesquisas apontarem

n� epoca.
i Ao ser questionado sobre

uba pessívelparceria para as

etiçõesde 201Ocom o atual

gtve�ador de'Mi?-as Gerais,
�écip..Neves, (P�PB), Lula,
disse que ainda não há nada

dtfinido, mas qye:iy..�.tEQ?ti- .

npar dialogando com os mais

diversos partidos. "Daqui pra
frt�nte serei um grande con

v�rsador e isso vale para todas
a forças políticas", afirmou..
Lula disse que a sua

i tenção é participar do

Ianque e dos programas de
t levisão do próximo can-

dato. "Quero terminar ineu

,andato em 2010 na con

djição que candidatos me

chamem para ir ao palanque.
� que é duro é ninguém te

c�amar para nada, ninguém
i .

� .

REUTERS

lula disse que pretende participar do palanque do próximo candidate
te chamar Rara ir à televisão.
Quero estar tão afiado que a

pessoas me chamem para ir a

palanque", disse.
Lula disse 'que a única

certeza que tem até o mo

mento é de que a base do go- .

vemo vai ter um candidato

para as próximas eleições pre
sidenciais. "O candidato tem

que ser tirado do consenso da
base. Não necessariamente do
PT Vai ser um candidato da

• REELEiÇÃO
Lula garante que não vai se
candidatar à presidência nas

eleições de 2010

O presidente afirmou que vai

apoiar o sucessor, que pode
não ser candidato do PT

Lula está dialogando com

vários partidos para escolher
o próxrno candidato.

base e hoje você erra se

quiser. Você tem pesquisa,
hoje uma campanha, tem
métodos científicos impor
tantes", continuou.

Questiorrado se faria o

próximo candidato, Lula
ironizou: "eu esque-ci de

perguntar ao Papa sobre isso".

Reeleição - Lula foi cate

górico ao dizer que não

retornará, à presidência da

República em 2010 e nem

posteriormente, em 2014. "Só
a insanidade me faria discutir
o que vai acontecer oito anos

pra frente", disse.
Ele afirmou que sempre foi

contra a reeleição, até que a

lei o levou a' optar por ela no
ano passado. "Por não brincar
com a democracia, não

cogitarei qualquer hipótese
do 3º mandato. Se já era

contra o segundo, imagine
contra o terceiro", ressaltou.
(Site Terra)

1
,

�provado aumento de

�alários dos políticos
!

1RASíLlA
I .

! A Comissão de Assuntos

�conômicos do Senado on-

ttem,
sem alterações, os pra

tos que aumentam os salá
os �os deputados, senadores,
eSldente da República, vice comum acordo com o Senado

� ministros. As propostas

t;fgora
precisam ser votadas em

enário. Mas como a pauta
tá trancada por 16 itens (14
edidas provisórias e dois

qrojetos de lei), não há ainda
qrevisão de votação.
I Os projetos foram votados
l�a semana passada pelo

I l�lenário da Câmara. Pela

I

proposta, os salários sobem
28,5%. Segundo os depu
tados, isso representa a

correção da inflação no?
últimos quatro anos. O

projeto foi elaborado pela
mesa diretora da Câmara em

e reajusta os salários dos'
parlamentares de R$
12.847,20 para R$ 16.512,09.

Já o salário do presidente
da República sobe de R$
8.885,45 para 11.420;21. O
vice-presidente e os mi

nistros, que ganham hoje R$
8.362,00, passam a receber R$
10.748,43.

1

ARREPENDIMENTO

Clodovil pede
desculpas

, Internado na Clínica
Santé, em São Paulo, com
cr ise hipertensiva e dor
torácica, o deputado Clo
dovil H�rnandes (PTC-SP)
divulgou ontem nota em que

pede desculpas às mulheres

pela entrevista na qual se

referiu a elas ern termos,

ofensivos.

"Peço desculpas às

mulheres. Elas sabem, pois
me conhecem há anos, que
sou assim, que às vezes me

empolgo e falo demais, mas
que isso não significa,· em
momento algum, desprezo ou
desrespeito pela mulher", diz
a nota.

• PELO

índia e Brasil
têm maior
demora para
visto dos EUA

índia, Brasil e México são os países onde os

processos para retirada do visto aos Estados Unidos são
os mais demorados' do mundo. Em Mumbai e em bCalcutá, na índia, os viajantes esperam 184, e Ú1 dias"
respectivamente, para conseguir um visto de entrada ao

país: No Brasil, a cidade de Heclte bate o recorde de
demora. São 100 dias de espera. Na Cidade do.Méxíco, nsT
91 dias. .

OS'dados são do Departamento de Estado americano'. 20

e foram publicados em um relatório da Discover America '192
Partnership, grupo de empresários americanos 'torrnado JOT
para. impulsionar a indústria de turismo. O relatório JA. R 9
Blueprint to Discover America faz recomendações para'
agilizar o sistema de vistos, aperfeiçoar os procedimentos
nos portos de entrada do país e mudar a percepção 'lAB
negativa que os viajantes têm dos Estados Unidos ..

,

O objetivo é reverter a queda de viajantes estranqeiros )

no país. De acordo com o grupo, o país deixou de receber :
quase 60 milhões de viajantes ínternaclonais desde os !1sI.s
atentados de 11 de setembro de 2001.

. :�:��

60 mi viajantes
deixaram de ir

.
ao país desde 2001

MENINA DESAPARECIDA
A Grã-Bretanha está mobilizada para ajudar a encontrar
Madeleine McCann, que desapareceu em Portugal no dia 3. As

recompensas oferecidas em troca de informações totalizam 2,6
milhões de libras, o equivalente a mais de R$ 10 milhões.

DEZ MORTOS EM GAZA
Pelo menos dez pessoas morreram, entre a madrugada e a

manhã de ontem, em confrontos entre facções palestinas rivais
na Faixa de Gaza. O confronto ocorreu perto do posto de

fiscalização de fronteira em Karni.

AVIÃO CAI EM SP
Um avião de pequeno porte caiu na Avenida Presidente Dutra, no
interior de São Paulo, na manhã de ontem, provocando a morte

de duas pessoas. O monomotor caiu depois de tentar fazer um
pouso forçado.

Venezuela critica Bento 16
. ,

A ministra para os Povos Indígenas da Venezuela, Nizia
Maldonado, criticou nesta segunda-feira a declaração que o

papa Bento 16 fez, durante a visita ao Brasil sobre a

catequização dos povos indígenas da América Latina. Bento 16

afirmou, no domingo, que a evangelização não foi imposta aos

.

' índios pelos conquistadores e não alienou os povos indígenas
da região.

"O anúncio de Jesus e de seu Evangelho não supôs, em .

nenhum momento, uma alienação das culturas pré
colombianas, nem foi uma imposição de uma cultura

estrangeira", disse o papa, em Aparecida (SP). Em entrevista a

urna emissora da Venezuela, a ministra rebateu as declarações.
"Gostaria que um sacerdote saísse e dissesse que se

envergonha ao ouvir que dizem que os povos indígenas
estavam esperando a evangelização".

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público
pelo presente edital, que OTAVIO RIBElRO, CI RG nO 236A08·5·SESP·SC, CPF nO 194.331,909-04, comerciante e sua esposa

. NEIDE RIBEIRO, CI RG nO 907.944-0-SESP-SC, CPF nO 750.562.599-34, vendedora, brasileiros, casados pelo regime da

Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na RUA Antonio Ribeiro nO 156,
nesta cidade; requereram com base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o HEGISTRO DE'DESMEMBRAMENTD, situado nas Ruas

322-Henrique Krause, 751-Rua das Acácias e 1216-Sem nome, Bairro Ilha da Figueira, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/

SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraquá do Sul/SC, conforme Certidão nO 159/2006,

expedida em 08.06.2006 assinando corno responsável técnico, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREA .nO 63864-5,
ART nO 3084272-9, O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 72A93,39m', sendo constituido

de 17 (dezessete) parcelas, sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação do

presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av.

Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683 - centro, Jaraguá do sul/se.
JARAGuA DO SUt, 15 DE MAIO DE 2007.

AOFIClA� ""'" INC> t"")""�(7?,.,,,._.

I

CONTRATAMOS, q
•

•
(trabalho temporário)

Para distribuição da lista telefônica Guia Fácil em Jaraguá do Sul
'lnteressados:
Comparecer nesta Quarta feira (16/05/2007)
na rua Paulo Papp, 285 (anexo hotel Nort), munidos de

documentos e comprovante de residência. Falar com Beto LISiAS TELErONICAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Prornoçâo por tempo indeterminado, todos os clientes que efeturem compras na loja
Kg Motos de Jaraguá e na loja Kg Motos de Guaramirim, ganharão inteiramente grátis
01 aparetho de celular marca Nokia mod. 1600 (ou �milar) habilitado no plano Meia

..-'-
Tarifa 10 com mensalidade Ixa de R$ 25,90. A responsabilidade pela entrega do aparelho

'?I celular é da Tellron . Revenda autorizada TIM em Jaraquà, Os aparelhos serão entregues
na Loja Kg Motos de Jaraguâ ,ou nas lojas Teltron. Crédito sujeito a aprovação.
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Museu comemora 19
anos de existência

recontando mais de um

século de vidas e

evoluções tecnológicas'
CÉSAR JUNKES/OCP

Fundado
em maio de

1988, o Museu
Wolfgang Weege

completa, hoje, 19 anos de
existência. Instalado em

duas casas logo na entrada
.
do Parque Malwee, ele.
abriga mais de 1,7 mil I:'
peças diferentes. A maioria
delas foi doada por pessoas
que preferiram contribuir
com a imortalização da
história ao invésde,
simplesmente, jogar na lata
do lixo artigos que cor:t�m
um pouco da vida de

'

imigrantes e dos primeiros .

moradores da região.
Entre os objetos que
costumam chamar a

,

atenção dos visitantes estão

aqueles reunidos nos

acervos de moedas e
I

cédulas antigas, de armas 'e

de objetos etimológicos.
Mas, além desses, o público

também pode ver de perto
, telefones, máquinas de

escrever" de costura, relógios
e aparelhos de rádio, entre
outros.

Já para quem gosta de

arquitetura, a dica é ficar'
atento às casas que hoje
abrigam o Museu. As duas
já foram habitadas e

.

representam momentos

diferentes d� história. Uma
delas foi construída a partir
da técnica enxaimel do
início do século 20. A outra,
materializa o estilo colonial
dos anos de 1940. Tudo isso

sem custoalgum ao

visitante, já' que não é .

cobrado ingresso na entrada
dos ambientes.
PUBLICO - O Museu'

"

'Wolfgang Weege recebe,
.

: todos os.rneses-cerca de L,5
. mil pessoas. Grande parte

, desse número é de

jaraguaenses e moradores
das cidades vizinhas. Porém,
também há registro de

representantes de. vários
lugares do Brasil e, ainda, de
países, como, Alemanha,' '

México, Portugal, Estados
Unidos, Angola .e

'.

Argentina.
,

,
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• PROGRAME-SE

� CINEMA
..

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
Homem Aranha 3

.

(13h, ,15h40, 18h20, 21 h -

SeX/Sab/Dom/Qua/Qui)
(15h40, 18h20, 21h - Seg/Ter)
Cine Shopping 2
Homem Aranha 3
(18h20, 21 h - Sab/Dom/Qua)
As Tartarugas Ninjas: Uma nova
aventura
(15h30, 17h30-

. SeX/Seg/Ter/Qul)
(14h40 - Sab/Dom/Qua)
O Mundo em Duas Voltas·
(19h20, 21 h1 0-
SeX/Seg/Ter/Qul)
(16h30 - Sab/Dom/Qua)
Cine Shopping 3
As Férias de Mr.Bean
(11h40, 19h30, 21 h20 -

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

Joinville

Cine Cidade 1
Homem Aranha 3

.

(13h30, 16h1 O, 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, 19h1 O, 21 h -

SeX/Seg/Qui)
(15h10, 17h - SblDom/Ter/Qua)
Cine Mueller 1

'

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

.

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

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

Todos os dias)

Blumenau

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

�odos os dias)
;Cine Neumarkt 2
Homem Aranha 3 (leg)
.(14h, 16h40, 19h20, 22h - Todos
os dias)
:Cine Neumarkt 3
iMaria Antonieta
1113h50, 16h20, 19h1 O, 21 h30 -

�odos os dias)
Cine Neumarkt 4
'Motoqueiros Selvagens
(14h20, 16,h30, 19h30, 21 h40-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
300
(14h10 - Todos os dias)
O Cheiro do Ralo,
(1:9h40- Todos os dias)
Onúmero 23
(16h50, 21 h50 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
As fériàs de Me Bean
(14h50, 17h, 18h50 - Todos os

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

� SERViÇOS
Festa

, JARAGU� DO SUL
Sociedade Recreativa Desportiva
Rio da Luz II / Salão Centenário
Baile de Rei e Rainha
19 de maid, concentração ás 13
horas

,
.

Workshop
JARAGUÁ DO SUL
Cehtro Empresarial
"Competência Empreenoedora"
23 de maio, 16 ás 22 horas,

.

(

t

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
Inaugurado o Centro Empresarial

Em solenidade concorrida, que contou com a presença do então
governador Pedro Ivo Campos, a Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramiriin inaugurou no dia 1.o de maio de 1987 o Centro
Empresarial, segundo o Correio do Povo, edição semanal de 9 a 15 de
maio daquele ano. A obra, que tem 432 ril2, foi iniciada na gestão do ex

presidente Francisco Herbert Schork, que também presidiu a comissão de
construção. O centro foi construído com o apoio da classe empresarial e
dos governos municipal, estadual e federal.
De acordo com a matéria, além de Schork, os oradores do ato lnauqural,
como o na época presidente da Aciag, Aclino Feder, e o governador Pedro
Ivo Campos, ressaltaram o significado do momento e a efetiva participação
de todos, transformando uma idéia, um projeto, numa realidade presente.

• O DIA DE HOJE

> SANTO
SantaMargaridade Cortdna
São Honorato
São João Nepomuceno
São Simão

.EFEMÉiuDES
Dia do Gari

�
.

'''"'

Pi� !,Qterog.çioHal dí:1Div!:llga�ip
da Hepati!e "C"
Dia do FaXineiro

>1869
Corrida inâugural do Jóquei Clube\fji:
Fluminense (d�pois,JóqtJei Clwbe<Il::
Brasüeiro) no Rio de Janeiro.
w -'t;

�.1g29
A primeira cerímônigde 'i

}--_ :,::".";':.: o:;: -::,::N.
entrega oos prêmios Osêar
contempla Janet Gaynor, Emiti>
Jennings e Charles Chaplin�

It

O as ronauta amerlõano .,

Gordon CobperJ;regressáti
Terra, deppi� d,� dar,?2 ,�plta.§i'f"""
em torno da Terra em

.,'

34h20min.

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

A bela cachorrinha Mel foi clicada pela dona e leitora Rose, num
passeio de carro se protegendo contra o sol.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Bajle
A Sociedade Desportiva e

Recreativa Amizade

promove neste sábado, 19,
o seu tradicional Baile de

Chope com início às 21
horas, Ingressos
antecipados a R$ 12.

-Palestra
Apevi nos Bairros oferece
no dia 22 de maio a

palestra "Análise dos

pontos críticos da Lei Geral
das Micro e Pequenas
Empresas", no Centro
Empresarial, ás 19h30,

�Curso
.

A Acijs promove hoje e

amanhã o curso

"Gerenciamento da
Rotina". As inscrições
podem ser feitas ate 11 de
maio. Informações pelo
fone 3275-7017.

-

• PREVISAO DO TEMPO

Tempo instável no Estado

. Uma frente fria' passa por Santa Catarina
mantendo o tempo fechado 'com chuva,
moderada a torte por alguns momentos, em
todas as regiões catarínenses. Temperatura
estável.

� Jaraquá do Sul e Região

O CORREIO DO POVO,

Se o seu mundo é o mundo do I�

e:1entretenimento e cultura, então seu

'jornal é O Correio do Povo, ,�
I

HOJE .� QUINTA
MiN: 17° C U MiN: 17° C
MÁX: 25° C MÁX: 22° C
Sol com pancadas de Chuvoso
chuva

� Fases da lua

SÁBADO
MiN: 15° C
·MÁX: 20° C
Chuvoso

SEXTA

MiN: 16° C
MÁX: 22° C
Chuvoso

�LAGES
MiN: 13°; MÁX: '19"

NOVA CRESCENTECHEIA MINGUANTE

10/0502/05

l

I

16/05 23/05

�JAHAGUÁ
DO SUL

Nli�t 17° / MÁX: 25°
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CORREIO DO POVO

Eterna Magia .

E�a e Nina se abraçam em�clOnadas.
Medéla vê Conrado escond.ldo e pede

ue ele se �faste de Eva. Nina pede a

�va que a ajude a convencer Max d� .

casamento com Conrado. Regina
seu t tal d'sente fortes dores. LOr?ta en a Imp� Ir

conrado de ajudar Regina. Ma:< elogia
Eva e critica as esc�lhas de NI�a.
Regina tem um menino. Joaq.Ulffi .

agradece à Conrado por ter ajudado
Regina. Eva cavalga e se encontra com

Conrado, mas não o reconhece. Eva

exige que Conrad.o saia de sua frente e

ele a provoca, delxando-� �ara trás
,

engolindo poeira. Eva se Irrita e segue

Gonrado. Eva cai do cavalo e Conrado

a ajuda. Eva e Conrado se sentem
"

atraidos. Nina se sent� mal. Eva bella .

conrado. Nina desmaia.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Arthur se intimida com Morgana. Lance
tranqüiliza Marquinho. Deodato se .

surpreende ao s�ber por J�an da
.

internação de Elizabeth: Elizabeth grita

que não é louca, m�s �inguén: a ouve

no sanatório. Ed, Candido, Celina e,

Pipoca ouvem Arthur comentar sobre o

despejo com Gui. Dorinha diz a Tadeu

que o relacionamento deles terminou.

Nádia dá um beijo no pescoço de
.

Marquinho. Ana vai embora, magoada.
Celina acredita que a causa pode
demorar, mas é possível que o hotel
venha a falir quando o banco souber

que estão ameaçados.de despejo. Léo
exige fazer aula de dança com Vanessa,

Débora conta par-a Lance que Doririha

está envolvida com Tadeu. Lance .se
desentende com o irmão,

� GLOBO - 21 H

Paraíso Trppical_
Àntenor chama Ana Luísa para ir
embora com ele. Lucas e Antenor se
atracam, Olavo chama um médico para
Antenor, que diagnostica que ele teve- ..

uma alta'de" pressão. Ivan 'eJaís
.

sentem-se atraídos, Paula comenta
com Fabiana que Teima pode ter
planejado o flagrante com Daniel a
mando de outra pessoa. Ana diz a

Lucas que não pode ir para Boston no

momento, Antenor diz a Xavier que vai
acabar com Ana tulsa, Lucas e Daniel,
que, acredita, encobriu o romance do
casal. Olavo provoca Daniel, que revida
e o manda trabalhar. Daniel se indigna
quando Antenor acusa-o de alcoviteiro
e garante que não sabia de nada, Paula
vê Bebel entrando no carro de Olavo.

� RECORD - 19h15

�uz do Sol
e::.

Wêente fica feliz ao rever Drica e
�/

��r,gunta o que ela esta fazendo na ilha
qiie eles moravam. Drica diz que não
lembra que morava na ilha. Vicente e
Drica se abraçam, Bernardo vem

correndo e vê os dois abraçados.
Vicente e Rosa se desprendem cio
abraço. Bernardo e Vicente se encaram.

Leonardo e Zoe discutem com Lorena.
Isabela diz para Lorena que Drica não
se lembrou de nada no cemitério.
Vicente e Bernardo discutem e

começam a brigar. Drica fica
.

desesperada e começa a ver cenas de
vultos. Maria Eugênia diz que Wandinha
anda muito esquecida. Stella pergunta
se Freddy mexeu nos arquivos sobre o

seqüestro de Drica.

� RECORD - 20h

�idas Opostas
Daniela começa a tirar a roupa e

Mofado implora que ela não faça isto e
pede para conversar. Sempre
estranhando as intenções do homem,
D�niela diz a ele seu nome, conta que

I nao nasceu no Torto e sim em Campo
. Grande, mas que morou em Bangu até
os 10 anos, e depois se mudou para o

Méier, sempre com sua mãe, pols sei
pal a abandonara ainda no berço.
�orres assume para Jacson que está a
11m de Daniela. Leonardo conta para
Carmo que obrigou o delegado
Nogueira a fazer a acareação de
Cecilia, o que testemunhou contra o
Miguel Campobelo, com os outros
moradores do Torto.

Extra�. QUARTA-FEIRA, 16 de maio de 2007 I 78a
extra@ocorreiodopovo.com.br

� �AUDIÊNCIA
Eterna Magia, não
conseguiu igualar sua
audiência à trama anterior,
O Profeta. A novela atingiu
28 pontos no Ibope
enquanto a média do

profeta Marcós era de 32.
Parece que o folhetim tem
potencial. Ou pelo menos

é essa a idéia que a Rede'
Globo tenta passar. A
emissora reservou para a

realização de Eterna Magia
um orçamento digno de

.

horário nobre, com direito
a externas internacionais
rodadas na Irlanda.

.�VISITA
Alem da visita ao Brasil

para matar a saudade dos
"brothers" que conheceu
no BBB?, Pablo Espósifo
tem mais uma desculpa.
Ele veio por causa de Carol
Honório. "Vim porcausa
dela", disse o argentino
que esta no Rio de Jane
desde domingo.
QuestionadO se viu a

"Playboy!' que a traz n

capa, ele colocou a m

testa e enrubesceu: "

está linda. Carol é m

mulher para mim",
confessou ele.

��NAMORO
Caúã Reymond não levou a , �.namorada, Grazi Massafera, à �

festa doprimeiro capitulo da ',lnovela Eterna Magia, na
segunda-feira, 1'4. "Estou Ilidando com esse assédio na Iesportiva. Não tem o que fazer. : IEntendo o trabalho dos I

paparazzi. Mas não tenho que f I
dar satisfação sobre o motivo
de eu não ter trazido a Grazi

hoje". Ele não economiza
: Ielogios para a ex-BBB: "Ela é

maravilhosa, gentil, educada,
genial ... Tem todas as

qualidades!" .

II SUDOKU Mande sua piada para o Extra:
·extra@ocorreiodopovo.com.brII DIVIRTA�SE

Comida de Peixe

Dois peixes conversando:
- Ah, não sei quando esses pescadores vão variar o cardápio! É
minhoca no café, minhoca no almoço minhoca no jantar...

E, N" ,-

... mguem merece.

Cachorro Risonho

Em um cinema, ao ar livre, o sujeito nota um sujeito com um

cachorro que ri muito do filme.
Espantado, comenta com o dono do animal:
- Rapaz! Eu estou impressionado! Seu cachorro não para de rir
do filme!
- Eu também estranhei porque ele detestou o livro.

..... -,: . :;::. ,"'.

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viclante, Dobietivo é preencher um
quadrado 9x9 com números de 1 a 9, sem repetir números em cada
'Iinha e cada coluna. Também não se pode repetir números em cada

quadrado de 3x3.

II HORÓSCOPO
iÁries 20/3 a 20/4

Novas energias estão a sua disposição. Fortes
como o fogo, elas podem criar, podem
derreter... Dependem de boa administração.
Medite muito, carneiro guerreiro, não parta para
cabeçadas que só lhe racham o crânio e

roubam pensamentos. Que o aço de sua espada
seja regido pela luz e pela evolução.. Bom
combate!

Capricórnio 22/12, a 2111
Se você ficar pensando. que não vão gostar, que
vão achar mil defeitos, é muito provável que isso
aconteça. Ainda não percebeu que.o sabotador
de plantão está sempre pronto pra fazer das
suas?! Campos minados, a maior parte das
vezes, você mesmo é quem os cultiva. .

I

Capricornianos são tão atentos a algumas coisas Ie tão desatentos a outras... . '.

I

J
vída de quem não é assim?! rodos nos _ �
equilibramos sobre abismos, flutuamos em lparaísos. Sem um friozinho na barriga, não acha

Ique ficaria fica tudo insuportavelmente chato?
Clare, não precisa arriscar o pescoço, mas se a Itensão é muita,' use um nansrorrnacor: que vire .

força motriz. .

,

I

Câncer 21/6 a 21/7
. Ok, talvez ainda não seja hora para decisões

apressadas e ousados avanços, todavia nada o

impede de abrir caminho, estrategicamente. Vá
de lado, mas vá, caranguejo: a Terra segue
rodando, não dá mais pra voltar atrás.

Mudanças e reformulações se fazem
necessárias, cumprindo ciclos, preparando
novas estações ...

libra 23/9 a 22/10
E as coisas todas que você pensava dizer e não
disse, vão ficar guardadas até quando? O
tempo já é outro e você também. Fique ligado
no prazo de validade:o seu, de tudo e de
todos. O que é muito subjetlvo às vezes só

precisa emergir do silêncio para se objetivar.
Suas intenções podem ser as mesmas de um

certo alguém ...

Leão 22/7 a 22/8
. Tudo bem, não precisa esconder nada, mas
também não precisa contar tuuudo. Mesmo que
sua fome de leão esteja grande, querendo mais,
é melhor fechar o bocão e ir comendo pelas
beíradlnhas. Com calma e com manha, você
não se queima e ainda sente mais o sabor. A
vida sempre é boa e bela para quem sabe

degustá-Ia.
.

Escorpião 23/10 a21/11
Você está preparado para o desafio, tope a

parada que estão lhe propondo. Mobilize
energias estocadas, desenterre os baús e dê
vida às suas idéias. É,. pode ser que você tenha

que correr um pouco e levantar poeira
assentada, mas, quando em movimento, você
verá que não haverá cansaço: a força da
criatividade o fará levitar.

Aquário 21/1 a 18/2
Andando na' corda bamba? E daí, aquariano, a,

Touro 21/4 a 20/5
Por que atravessar no meio do arame farpado
se a porteira está aberta? Será uma falha do
olhar, um vagar do pensar ou um gosto muito

particular? Tem gente que acha graça em cada
coisa ... Bien, voilá! Avante, taurino, é hora de
ir para o outro lado, 'atravessar fronteiras,
cumprir seu rito de passagem e abrir um novo

horizonte.

Peixes 19/2 a 19/3Sagitário 22/11 a 21/12
Não há periqo, você não vai se desviar de seus

objetivos. Você está tão integrado com seu

plano, tão atuante em sua missão que é como
se já estivesse lá, você é a meta. Hã?
Naturalmente, há uma longa estrada a percorrer
e não é uma estrada reta. Curta o passeio, a
surpresa em cada curva, as mudanças da

paisagem e de suas emoções ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Relaxe, geminiano. O céu só é o limite para
aqueles que não sabem voar. Os sonhos só
são distantes para quem os empurra para
longe. Busque seu ponto de serenidade,
respire e reflita. Use a sabedoria do coração e

você saberá o que fazer. Aflições podem
.

afastar as soluções: cuidado com as

armadilhas e trapaças da mente.

Virgem 23/8 a 22/9
Pendências do passado impedindo de seguir
adiante? Pode até ser, mas não são os fatos e

sim os atos e o quanto você ainda se identifica
com aquilo tudo. Queimar fotografias, cartões,
não responder e-mails e telefonemas não vai
lhe dar mais espaço livre na memória. O que
você continua segurando, continua segurando
você.

Bata suas nadadeiras com vigor que você
chega lá! O mundo é um moinho, taça-o girar.
Águas em movimento viram uma usina de força
e luz, fazem a cidade funcionar. Não se deixe I

arrastar por correntes frias, senão você só vai
encontrar tubarões. A emoção é sua matéria
prima e propulsão, pisciano: use-a
positivamente.

í
\ /

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8B I QUARTA - FEIRA, 16 de maio de 2007 SOCIAL

NOVO LOOK!
Mais uma daquelas que a gente
tem que divulgar - depois dizem
que-sou fofoqueiro. Vejam: foi só
a assessora parlamentar e

personal stylist Elizandra
Bertoldi se afastar por. 30 dias
para tratamento de saúde que o

vereador Pedro Garcia já
aproveitou para dar um "tapa"
no visual. Até já abandonou
aqueles tradicionais ternos feitos
a mão pelo renomado João
Eissler. Agora ele só desfila de
maneira mais informal: calça
jeans, camiseta e tênis. Mas a

mudança não é por acaso. Gente
que faz parte da sua lista de
amizades garante ser estratégia
do "velho lobo" para fisgar mais
um reduto eleitoral, os jovens
descolados. Sinceramente, ficou
melhor. Aqueles terninhos a Ia
"Mário fofoca" não tão com

nada. Outra coisa: parece que a

mudança não pára por aí, e vai
além! Pedro planeja também um

penteado de cabelo ao �stilo
Clark Gable, do filme "E o vento

levou", o mesmo aderido há
muito tempo pelo também
vereador Terrys da Silva. É mole?

IDADENOVA
É bem nesta quarta-feira que a

bonita Débora Petzinger, o braço
direito do amigo e empresário
Mauro Koch (Mauro Veículos),
recebe todo o carinho e apreço
dos amigos pela troca de idade.

FRUTOS DO MAR
Hoje à noite, meus queridos
amigos Tiba Garda, Vanessa e

Alaor Palácio recebem seus

comensais no paradisíaco Hotel
Vale das Pedras para mais uma

rodada de frutos do mar.

, ADIADO
O show da dupla CésarMenotti&
Fabiano, que estava previsto para
ser realizado no próximo dia 26 de
maio, na Arena Jaraguá, foi
adiado. 'Segundo o promoter
Chico Piermann, organizador da
festa, o evento será realizado no

dia 28 de julho. O cancelamento
se deve a uma cirurgia de
emergência (na garganta) a que
um dos gordinhos terá que se

submeter. Tá dado o recado!

CHORINHO NOVO
O meu amigo Rogério (o poderoso
"[iraia") e sua esposa Juliana
Daniel estão a mil corn os

preparativos para a chegada do
primeiro filho do casal, que a

cegonha trará em meados de
setembro.

VEIOATONA
O pesquisador Carlos Alberto
Ribeiro, conhecido pela sua

influência nomeio político e pela
sua passagem livre nos corredores
cia Câmara de Vereadores de
Jaraguá com seu cabelo impecável,
negros como breu, foi
desmascarado pelos amigos, e

agora todos sabem por que ele foge
da chuva como o diabo da cruz. O
motivo do medo são suas

madeixas! Segundo o seu próprio
cabeleireiro - que por questão ética
não vamos divulgar - Carlos tinge
o cabelo com tinta tão barata,
derivada de graxa de sapato, que
basta um pingo de água para que a

pintura escorra pelo rosto.

Mistério desvendado!

O CORREIO DO POV�

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

o casal Marcos e Carmen Luz (Porto Belo Shopping), no coquetel da revista Nossa, durante as festividades
dê inauguração da Arena Jaraguá.

• DICA DE QUARTA

*Curtir no 'Smurts
lanches

Débora Breithaupt, também deu rasante nos camarotes da Arena

r

FRASE DO DIA

"Um homem
verdadeiramente
nobre é aquele

que sabe ser justo."

1� }IL- �------�--------------�--------�--�----

11 TE CONTEU'
No próximo dia dois de junho acontece no Hotel Vale das Pedras ,
a prévia da 4a Festa do Vinil, festa que relembra os bons temposdos anos 80. A promoção é do DJ Paulico.
**

Já começou a ser organizada a 5a·Stammtisch, uma das festas m'ais
populares de Jaraguá, perdendo somente para a Schützenfest.
**

Os marmanjos de plantão adoram a notícia da vinda da modelo e
ajudante de palco do Caldeirão do Huck, Dani Bananinha para a
6a Feijoada do Moa, em agosto. Mas claro, também pudera, né
meus brothers. É ruim, heim!
**

Marcelo Luis e, Paelíco são os DJs que movimentarão a primeira
Noite do Champanhe, só para mulheres, que acontece no próximo
dia 23 de maio, no Kantan.
**

A bonita Andréa Fruet, que terminou recentemente um
casamento de quase dois anos com o jovem publicitário Jr. Pires,
está de volta e voando baixo nas melhores baladas de Jaraguá.
Mas avisa: "por enquanto só quero ficar, nada de coisa mais
séria". Então tá! Volto no próximo capítulo.
**

Não esqueçam: no sábado, dia 19 de maio, tem a tradicional
galetada da APAE na Igreja São Sebastião.
**

Quero me desculpar com' o pessoal que me convida para
participar de festas de aniversário, casamentos, lançamentos,
inauqurações nas quais eu não vou. Sinceramente, não é "cano"
da minha parte. O motivo são os inúmeros convites que recebo
diariamente.I'm sorry, please!
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Embora um pouco atrasado, registramos hoje com muito carinho os
90 anos bem vividos do amigo Frederico M, de Carvalho Jr.
(Carvalhinho), comemorado em 28/04. Na foto seu Carvalhinho posa
ao lado de seus familiares.

Ainda comemorando o sucesso da inauguração da filial Speed PneuS, no
bairro Baependi, Ricardo Deretti, Reginaldo, Adriano, Ricardo Carmacio,
M�rlon, Dionatan e Saulo.
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