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oigtprega a

união em busca

de soluções
o presidente da Amvali,

prefeito de Schroeder

Felipe Voigt (PP), defendeu
a maior integração dos .

municípios que compõem a

associação. Disse que é

preciso enxergar os
problemas de forma

regionalizada para se

buscar soluções conjuntas.
• 3

•PELO BRASIL

Lula quer,o üm
da 'indústria
das liminares �

.03

22°
MÁXIMA �

Chuvoso durante o dia e
à noite .• 86

AUTOMÓ·VEIS
Novos - Usados
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I (47) 3276·0305
, R. Walter Marquardt, 2829 • Barra do Rio Molha

Impasse. Prefeitura e Dni

Prefeitura garante que documento será encaminhado somente depois que o Dnit finalizar a sinalização horizontal da Waldemar Grubba .

HUMANA

OLESC ,.
Futsal feminino

. viaja 'para
microrregional
A equipe

Malwee/RaumakfFME
disputa uma das quatro
vagas para a fase regional
da competição voltada
para atletas até 16 anos. As

primeiras adversárias são as

cidades de Três Barras, Sz o
Bento do Sul e Monte
Castelo. O desfalque das

jaraguaenses é a ala Ana

Cláudia, que fraturou q
tornozelo direito e terá de
ficar cinco meses parada.

.5 .7
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sl
MA economia brasileira está

�gando a um ponto de in

flITxão, com perspectivas de
deixar para trás 25 anos de
estagnação". A avaliação é do
efonomista Fábio Giambiagi,
cf�lnstituto de Pesquisa Eco
rt'9tnica Aplicada (Ipea). Ele é
um dos painelistas que discu
dPá os desafios e as opor
t�hidades atuais do setor

industrial durante o Encontro
11ílldustrial Catarinense, que
rwnirá os sindicatos de in

ciJlstrias e empresas no dia 24

12�?ximo na sede da Federação
�s Indústrias (Fiesc), ern Flo
rianópolis. Giambiagi, que vai
pOdrticipar do painel Cenário
?>Ólftico .e Econômico Brasi
leiro, afirma que, para alcançar
ése objetivo, o País ainda
ptêcisa enfrentar as reformas
@abalhistas e da previdência.
ill

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251·200 • Caixa Postal 19
Centro • Jaraguá do Sui • SC

e da fundação da Fiesc, a

entidade concederá a Ordem
do Mérito Industrial de Santa
Catarina a cinco empresários
catarinenses, por relevantes
contribuições à economia do
Estado. Serão homenageados
ainda a Polícia Militar, os

.

bombeiros e as Forças Arma
das.

Afora a festa, é relevante
que pela primeira vez décadas
se fale em desenvolvimento de
verdade. Não se pode negar que
as respostas aos pedidos de
infra-estrutura estão come

çando a surgir. Isso deixa os

empresários animados, mas

não iludidos: ainda há muito
que fazer na área tributária, de
incentivos e, como disse o

economista Giambiagi, nas

áreas trabalhistas e da Previ
dência.

• DOS BLOGS
Afora a festa, é relevante
que pela primeira vez
décadas se fale em
desenvolvimento.
deverdade"

[g;J�iil�r,'PADIGLIONE 'l�mijUn MARTINS �I
A proposta de Lula'
Cotado dentro da base aliada
do governo para ser
candidato à Presidência da
República em 2010, o ex-

�

ministro Ciro Gomes (PSB)
manifestou apoio à

declaração do presidente Luil
lnácto.Lula da Silva de que os
partidos aliados do governo,
devem lançar apenas um

candidato na corrida
presidencial. Ciro disse que o

presidente "não está
.

defendendo nada que não
seja o melhor interesse do
país". Ao ser questionado se
estaria disposto a reunir a
base com a sua candidatura,
Ciro desconversou com o

argumento de que a oposição
é favorita em 2010. "É cedo
para se cogitar. Seria uma

contradição o anúncio de
qualquer candidatura nesse

momento. Temos que
reforçar o sucesso do
presidente Lula porque o

outro lado tem a
.

potencialidade de ser favorito'
na disputa na minha opinião.",

Esconde-esconde
Silvio Santos enviou às
principais agências
publicitárias do País o plano
comercial dos filmes das
noites de domingo, com
data fechada até 23 de
dezembro. Que para este
mês estão previstos "Sobre
meninos e lobos" e "Amor
de aluguel". Que a lista
inclui, em junho, "Como
perder um homem em 1 O
dias", "A Nova Cind'erela" e
"Celular - Um grito de
socorro"; em julho, "No
pique de Nova York",'

.

"Meninas malvadas" e

"Senhor dos Anéis - Retorno
do rei"; em agosto, "Blade
Trinity", "Scooby 000 2" e
"Exorcista - o início". O
pacote inclui títulos de
excelente potencial. Não
adianta comunicar tudo isso
ao mercado publicitário e
brincar de esconde-esconde
com o espectador. Alô,
Silvio, falta avisar àqueles
que trocaram de canal o que
vem por aí.

Novos consensos
Abertura do Fórum Nacional,
no Rio de Janeiro, promovido
pelo ex-ministro João Paulo
dos Reis Velloso. Tema em

debate: "Chegou a vez do
Brasil? Oportunidade para a

geração de brasileiros que
nunca viu o país crescer".
Logo no prírneíro dia foi
possível vislumbrar um

.

consenso: o país deve, sim,
aproveitar seu potencial em
recursos naturais e buscar
investir na cadeia produtiva
desses setores. Posição
defendida tanto por Reis

. Velloso como pelo ministro da
Fazenda, Guido Mantega. Ou
seja, eles não concordam
com a tese de que o país
enfrenta o risco de viver uma
especialização regressiva.
Em vez de avançar na
exportação de produtos
manufaturados, estaria
retrocedendo, deixando que
commodities e outros bens
primários voltem a crescer na

pauta de vendas externas do
país.

o encontro discutirá ainda
cenário político e econômico
brasileiro, associativismo,
gestão, práticas sindicais e

estratégias para o ambiente
industrial de Santa Catarina.
Estes serão os principais temas

debatidos do Encontro, que
tem como tema as Perspectivas
do Ambiente Industrial Cata
rinense.

Já no dia 25, Dia da Indústria

• ENTRE ASPAS
Vivemos o melhor momento da economía na história da Repúblicac

brasileira" ,

Lula, em entrevista coletiva a imprensa na terça-feira, 15.

'�ases como a de' J� preteito ;UãO precisava tratar os amigos desse leíto', ao fazer

lierênCia
à operação Moeda Ver�e, óu jantares de apoio com o governador do Estado

idenciam a confusão de nossos políticos sobre o seu papel. A palavra 'amigo' deve
rusada da casa para dentro; ao se tratardas coisas comuns, a todos só existe a

, ..tegoria 'cldaoâo". .

S"âmantha Buglione, jurista e professora.
-

�
,

(;��I .'

I) •

IH�valdO@IOlha.p.com.b' 4)bIOg.estadao.com.b,lbIOJl/padlgIlOn,4)bIOQ .• ".dao.com.b,lbIOJl/PadlgIiOne

• PONTO DE VISTA
• DO LEITOR.Jaqueline VoHolini de

Almeida
Diretora de Educação da

Associação Brasileira de
Recursos Humanos -

Regional Florianópolis

• Lourival Karsten
Adlninistrador oiMuito conhecimento

em pouco tempo
Jaraguá do Sul na rota do turiSmo?

.

\

Nossa cidade apresenta
uma vocação industrial tão
forte que todas as outras ati
vidades econômicas tendem
a serem relegadas a um

segundo ou terceiro plano.
Também é evidente que

temos poucos atrativos turís
ticos que possam justificar
uma saída das rotas usuais

para visitá-las.
No entanto, aos poucos

vemos os tradicionais visi
tantes a negócios receberem
a companhia de pessoas que
vem participar de eventos de
vôo livre, visitar a rota das
cachoeiras e até assistir a

jogos de futsal. Em sua maioria
estes visitantes são jovens.

Hoje, o grande foco do
turismo está na atração dos
visitantes de terceira idade

permitir a captação de mui,
tos eventos.

Quando recebemos visi
tantes estrangeiros, em espe
cial da Europa e os levamos
para conhecer o município �
o entorno, podemos observai

. o seu entusiasmo com nossas

paisagens, gastronomia, pes'
soase tradições. Para eles é

fascinante a quantidade de

verde, as matas praticamente
no meio da cidade, as paisa'
gens rurais e o dinamismo
econômico e a tecnologia
empregada pelas empresas.
Eles não costumain despe!r
diçar nenhuma opor tuü"
dade para voltarem à nossa
cidade.

Jaraguá do Sul ainda
pode se tornar um grande
destino turístico.

que, além de serem um grupo
em constante expansão, tem
cada vezmais tempo e recursos

para fazer turismo. Com a

constante ampliação da ex

pectativa de vida, temos cada
vez mais pessoas em condições
de viajar. Criar atrações para
os mesmos é um desafio.

Com a construção da Are
na Jaraguá que vem somar

se ao teatro da SCAR e ao

Cejas além da construção de
novos hotéis fica faltando
apenas um novo "Centro
Municipal de Eventos" ca

paz de abrigar feiras e expo
sições para que Jaraguá do
Sul tenha condições de abri
gar qualquer tipo de evento.

Mesmos assim, os equipa
mentos disponíveis já são
mais que suficientes para

As transformações do
mundo do trabalho remetem

a três questões: inovação tec

nológica, mudanças organiza
cionais e novas demandas de
mercado. No Brasil, a terceira

questão assume destaque no

momento em que o conjunto
de reformas em implemen
tação nas instituições educa
cionais estão sendo subme
tidas à' reestruturação produ
tiva através da promoção e

valorização de programas de
qualificação da força ,",! tra
balho. A intenção de consti
tuir um modelo de ensino su

perior alternativo ao mode-lo
atual não é nova. No caso bra
sileiro, tem suas raízes na re

forma universitária, que pre
via a possibilidade de cursos

com mais flexibilidade curri
cular, prático, rápido, próximos
aos setores empresariais e com

ofertas adaptáveis.

A partir de 1970 aconte

ceram as primeiras experiên
cias na implantação de cur

sos supetiores de tecnologia
de curta duração. A gradua
ção tecnólogo abrange méto
dos e teorias orientadas a in

vestigações, avaliações e

aperfeiçoamentos com foco
nas aplicações dos conhe
cimentos de processos, pro
dutos e serviços. Desenvolve
competências profissionais,
fundamentadas na ciência,
na tecnologia, na cultura e

na ética, com vistas ao de
sempenho profissional respon
sável, consciente, criativo e

crítico. A opção é disponível
para candidatos que tenham
concluído o ensino médio e

classificados em processo
seletivo. São dois anos e seis
meses de realização e confere
a condição para cursar uma

pós-graduação.

Percebemos ao longo do
tempo, que a possibilidade de
ingressar na graduação tec

nólogo nos remete a uma

inclusão social diferente. Pois
havia profissionais que não

tinham o nível superior e com
isso a possibilídade da for-
'mação para agregar ao

currículo e vida profissional.
Apesar dos questionamentos
em relação a cursos de curta

duração, podemos afirmar
que os cursos possíbilitam
empregabilidade mais rápida
em função do volume de
ofertas de empregos estarem

nas vagas operacionais. Além
de atender as demandas de
mercados específicas e com

resultados imediatos. Hoje as

organizações que têm esses

profissionais reconhecem que
eles agregam valor e diferença

. no ramo que atuam, pois
"colocam a mão na massa".

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 carta no endereço Coronel Procópio Gomes de' Oliveira 246, cap
89251 200. Caixa Postal 19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão
publicados).
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,ROPOSTA: VOIGT.QUER A:MVALI MAIS INTEG.RADA.
)\SSOCIaçao ,deCIdIU encampar
instalação do campus da U�FC
�Idéia é distribuir os

cursos. pelos sete .

municípios da região,

¥9undo a vocação

JARAGUÁ DO SUL

o presidente da Arnvali

(Associação dos Municípios
db Vale do Itapucu), prefeito
J� Schroeder" Felipe Voigt
(PP), defendeu ontem maior

integração das cidades que

compõem a 'associação. Na
a��liação dele, é preciso
enxergar os problemas de

forma regionalizada para se

� buscar soluções conjuntas.
Voigt revelou que a Amvali
decidiu encampar o projeto
de instalação do campus da
USFS em jaraguá do SuI, COIn
;possibilidade de levar cursos
de extensão aos demais

'municípios, de acordo com a

vocação socioecoh'ôrrÜca de!
cadd'lrfu.i:);' ',', : ;','1 <.i ��di�/r·.Lrl

"Um p'�ojeto d�s's'��éd0�/
gadura e importância para
toda a região não pode' ser

,

t�atado por �penas um mu-

nicípio. Nós, da Amvali,
temos a obrigação de discutir

� c�m seriedade essa questão,
, até porque o nosso grande
projeto é focar o deseri-

PIERO RAGAZZI/OCP

Voigt: ''A região tem cerca de 225 mil habitantes e muitos problemas semelhantes"

volvimento regionalizado,
integrado e sustentado da

região", argumentou! pregan
do o fim das ações individuais
para pro�l�i:'nas' sém:�lh,�htÚ
dos mJhi�íBfo�i.'� »»: <.I{!';:,

" '

_. _ '�, -.
"

' 'r; ! ......�", I

Voigt_.té'rhhró'ú.'as'··eoÍi�
quistas da região fruto da
união de todos, como as

pavimentações das rodovias
ao Arroz e SCA74. "Precisa
mos parar com esse costume

de falar em Jaraguá do Sul
como cidade pólo e esquecer
a região. A Amvali é uma

entidade representativa de
toda a região e deve unir

forças para discutir os pro
blemas regionalmente", refor
çou,�áb.reseiítatidÓ a entidade
tdtrib\iitia gran.dê\¢idkd� com

:\
"

�t :-, I:' I .'_',
I

"" " , _"

sete bairros, numa referênciá
às sete cidades que integram
a Amvali.

.

. Seguindo a mesma linha de
: j

.

",.

, pensamento, o secretano-

executivo da Amvali, Ales
sandro Vargas, ressaltou o

•

compromisso da entidade para
com a região e o posicio-

Rebate
Moradores de 'Massatan

duba rebateram a assessora

Jurídica da Prefeitura, Fran
cieliBizato, que, para defender\

?,uso demáquina públicas em
propriedade da família do

prefeito Dávio Leu (DEM),
gisse que a cidade não tem

t[llpresas que prestam serviço
�e terraplenagem.
'. Segundo os rr.oradores, o

desconhecimento é porque
Flrancieli não mora no

município e foimal orientada.
'I

'.

,Congresso
A Fecam (FederaçãoCatari

nense das Associações de

Municípios) realiza de 21 a 23
'de maio, em Chapecó, o 3º
Congresso de gestão pública e

íà ExpoFecam _ mostra de pro
{lutos e serviços para prefei
turas.

Além de palestras com

especialistas da área, o evento
pretende promover o�tercâm
bio entre os agentes públicos,

Projeto
A Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita

pocu) está rediscutindo o

Consórcio das 'águas e sanea

mento. O projeto está em pau:
ta na entidade desde 2001,
mas estava em compasso de

espera em função da Lei

Federall.l07, de 2005, que
versa sobre a formação de

consórcios intermunicipais.
A. proposta é unir os

municípios para gerenciar em
conjunto os serviços públicos.

Reclamação
Valmor Honório, morador

da Rua Theriza Menegoti
Rocha, na Água Verde,
plantou duas árvores no meio
da rua em protesto contra o

que classificou de descaso da
Prefeitura. "Em menos de
cinco meses o asfalto já tinha
rachaduras e a falta de meio-

. fios faz com que a chuva leve'
terra pra dentrode casa",
explicou.

]

namento'supra-partidário
dela. ''AAmvali tem a mesma

natureza jurí-dica de outras
entidades de classe e os

mesmos princípios. É unia

associação 'que', buséa. o

fortalecimento dos membros e

de seus interesses", explicou.
'1-

Vargas disse que o modelo '.')

proposto pela Amvali paraa
!

. implantação do campus em

Jaraguá do Sul com extensões

nos demais municípios tem a

"simpatia" do MEC e da
reitoria da UFSC.

Distorção
Corre à boca pequena que

a Defesa Civil será, trans
ferida para li Arena Jaraguá.
A informação soa estranha,
porque sâo atividades dis
tintas.

Pelo visto, a auto-gestão do
complexo multiuso, cantada
em verso e prosa, ficará ape
nas dos discursos.
Com apalavra as "otoridades".

Conseqüência
Com as freqüentes "visitas"

da Polícia Federal à região,
as sirenes têm provocado
mal-estar e calafrios em pes
soas. Como muitas não dífe
renciam o som de ambulân

cias, bombeiros e polícia,
qualquer barulho é motivo

para elevação da pressão
. arterial e causar arritmia

cardíaca.

Pavanello assume a �

presidência do DEM \L
JARAGUÁ DO SUL A escolha dos membros da

comissão provisória do DEM
foi realizada durante reuni�
dos de�ocratas, na semaW

d i5b
passa a.

.

.

'j25
Vereador por três mandá-

1 u
,�:)5

tos e atua mente lCenClad�
para assumir a diretoria �
Fesport, Pavanello

é

pr�u
candidato a prefeito n:élf1

eleições do ano que vem. 5k1
próprio anunciou a candiaí

.

datura e a companheira �I

chapa, a ex-vereadora Elisabett
Mattedi, que não confirmdtP
nem negou a possibilídadê'I
Disse apenas que apóia;W
lançamento de candidafó1
próprio do partido, "até cod,_�

. O�l
forma de sobreviver". Ü5!

N a época, j aneir-!t5
Pavanello prometeu, cafR]
eleito, não levar para sijlj

administração nenhum

parente dele ou da vice. "Soo.

contra o 'nepotismo", justi
ficou, garantindo que o DElt
disputará a eleição de chapa
pura, "para ser uma nova

opção ao eleitorado".
CÉSAR J

.

O diretor-geral da Fesporte
(Fundação Catarinense de

Desportos), Carione Pava

nella; f�i escolhido para presi
dir a comissão.provisória do
DEM no município. Os ex

vereadores Ademar Possamai
e Elisabet Matedi assumiram,
respectivamente, a vice

presidência e a secretaria do

partido. A tesouraria ficará a

cargo do ex-diretor de Re
cursos Humanos da Prefei
tura, José Dalmarco Filho, o
Juta.

Completam a comissão

provisória, MarceloMueller, o
ex-presidente do diretório do

PFL, Alcides Pavanello, o ex
secretário de Finanças, Olívio
Papp, Sovenir Tomazi, Paulo
Schwirkowski, o ex-secretário
de. Esporte, Ivo dos Anjos, a

ex-secretária de Saúde, Nancy
Zimmerrpann, os vereadores
Augusto Mueller e José Osó
rio de Ávila, o Zé da Farmácia,
João Soares e Juarez Gomes.

Pavanello é laxativo: "Ouvamos de chapa pura ou não serei candidato"

Projeto Âncora Ó,

VI
o Projeto Âncora, iniciativa coordenada pela Acijs
(Associação Empresarial de Jaraguá do Sul) para "a 9
ressocialização de apenados e melhoria das condições do

presídio do município, alcançou repercussão nacional. t

A senadora Ideli Salvatti (PT) informou ao presidente do
Conselho Penitenciário Comunitário, Nilton Zen, que o

'fi

modelo de gestão adotado em Jaraguá do Sul será J B

apresentado durante audiência pública nacional para o,a
discutir o sistema prisional brasileiro.

. )D

')ill

Hospital
up
Jill

A Urbano Agroindustrial efetivou a parceria com o projeto élh
de ampliação, revitalização emodernízação do Hospital São IE!

[osé.As obras demais uma etapa estão sendo intensificadas, ú:>
exigindo desembolso �ensal é de cerca de R$ 800 mil. O Db

orçamento total é de R$ 15 milhões, dos quais R$ 9 milhões /iJ

já repassados. .

8V

Em junho estará pronta a nova agência transfusional, LIP

permitindo a volta das doações de. sangue no hospital. sd

Parceria
'

5q

Parceria entre aUnerj e aMicrosoft está dando oportunidade :;j�
aos professores e. acadêmicos da instituição ter acesso ,01
gratuitamente a um conjunto de softwares também em seus .iv
computadores pessoais. o.:)

O ProgramaSoftware Legal daUnerj complementa o suporte jJ:)

já oferecido na estrutura ,de laboratórios do campus OB

universítário. iro
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FISCALIZAÇÃO: POLíCIA MILITAR DEVERÁ ATUAR NO TRECHO APÓS APROVAÇÃO

O CORREIO DO POV(}1

Prefeitura faz projeto para
'assumir a Waldemar Grubba•

•

tl

D�cumento deve ser

encaminhado ao Dnit
,

quando sinalização
estiver pronta

�
,

DAIANE ZANGHELINI
JAflAGUÁ DO SUL

t
EA Seeretaria de Urbanis

m� vai encaminhar ao Dnit

(qepartamento Nacional de.
Injra-Esrrutura de Transpor
teI) termo de compromisso•

para manutenção da Avenida .

wildemar Grubba, no trecho
dctapuoximadamente cinco

qt.\Ílômetros entre a divisa de

Giaramirim e a ponte Abdon
Bcft:ista. O projeto também vai

d� autonomia para que a

Polícia Militar atue na

fiscalização e atuação nessa

extensão.
O secretário Afonso Pia

zeta disse que o documento

serf encaminhado ao órgão
assam que o Dnit finalizar a

r

sinalização horizontal na
.

Waldemar Grubba, que é
trlcho urbano da BR-280.
Pai·te da pista no sentido

·

Guaramirim/]aragua do Sul
eseá com a pintura por fazer.
"Se encaminharmos o doeu

mérito antes, a Prefeitura terá

q�e assumir o custo das
�

Prefeitura diz que só vai encaminhar projeto quando Dnit terminar a sinalização horizontal na rodovia

obras", afirmou, acrescentan
do que a previsão é de que .a

PM comece a atuar no trecho
dentro de45 dias após a apro
vação do Dnit. O enge-nheiro
do Dnit responsável pela
região, Antônio Bessa, disse
desconhecer o problema. Ele
prometeu que um técnico virá
avaliar a sinalização no trecho
ainda nessa semana.

O impasse entre a Polícia
Rodoviária Federal e a Polícia
Militar na fiscalização da
rodovia começou em 2004,
quando o Cetran (Conselho
Estadual de Trânsito de Santa
Catarina) recebeu recursos

de multas que foram aplica-
.

das nessa extensão pela Polícia
Militar. Ano passado, o chefe
da 3ª Delegacia da Polícia <'

Rodoviária Federal, em

Joinville, Arisfeu Fernandes,
disse que a PRF decidiu fazer
a fiscalização do trecho
sozinha' porque "não existe

documentação que delegue a

atuação da PM no local".
O comandante do 14º

Batalhão do município, Celso

Nedochetko, garantiu que
não existe "rivalidade" ent�e
a PM e a PRE "Eles têm

competência legal sobre a

rodovia. A dificuldade é que
a Polícia Rodoviária não tem

estrutll� suficiente para
cuidar de uma malha
rodoviária tão extensa", disse.

Família Feder lança
"Memórias Italianas" ,

para o Brasil. O livro cóntoql
com a colaboração da histo.
riadora Maria Ivone Campi:'
gotto Spezia, que abordou J
trajetória profissional da�
família na industria moveleira.
O prefaciano do livro Giuliano
Berti, conta que acompanhoJ:
todo o trabalho de pesquisa �
viu de perto todo o empenho
para a elaboração do mesmo.
Aclíno Feder diz que "de:
vemos dar valor a cada deta.
lhe ae nossa trajetória".-

Carlos Schroeder, da Edill
tora Design, acrescenta qU�1
a obra é uma parte da história
de todo o estado.O lança.
menta oficial da obra será no

dia 27 de maio, no 2º Encon,
tro da Família Feder, em

Massaranduba. (AC) I,

A vinda dos descendentes
italianos ao Brasil está
retratada no livro "Memórias
Italianas", apresentado ontem
á noite no auditório da Aciag.
O empresário Aclíno Feder,
com intuito de resgatar a

história e não deixá-la cair no
esquecimento, reuniu em 176
páginas a trajetória de seus

antepassados e da família
Feder. A história vai desde a

saída de Belluno, na região
de Vêneto na Itália no ano

de 1886, 'até a chegada na

cidade de Luiz Alves em

Santa Catarina. Segundo o

autor, foram anos de pesquisa
que retrata um pouco da
história dos italianos vindos

CONTRADiÇÃO
Em novembro do ano passado, o procurador-geral do município,
Jurandyr Bertoldi, informou Que a Prefeitura assinaria um
convênio com o Dnit para Que as duas polícias fizessem juntas
a fiscalização do trecho. Na época, ele garantiu Que o
documento séria assinado assim Que o órgão terminasse de
fazer a sinalização horizontal na Epitácio Pessoa.
No entanto, o engenheiro Bessa afirmou ontem Que o convênio
deveria ser firmado entre Prefeitura e as polícias militar e
rodoviária para ter efeito. "O Dnit responde apenas pela parte
de manutenção de rodovias", declarou.

AORIANA CARDOSO

II

Aclino Feder e a historiadora Maria Ivoni no pré-lançamento do livro Iü:
li.

�

Prefeitura agora
,

tem Programa '58'
SCHROEDER

A Prefeitura iniciou nesta
semana o programa 5'S, que
tem por finalidade capacitar
os funcionários e servidores.

� De acorde com o Sebrae,
omodelo de gestão planejado
é pioneiro no Norte cata

rFense e fará com que haja
u�a "otimização no uso de
recursos como aproveitamento
de materiais, utilização de
r .ar+inários e namelhoria da
qualiuade des serviços pres
tidos à comunidade".
f O 5'S vai proporcionar ao

sérvidor condições de tra

bâlho que conduzam ao

desenvolvimento e reconhe
cimento profissional. O
processo envolve os princípios
de satisfação do cliente ou

rríunícipe no caso, envol
vimento de todos os servi

dores, gestão participativa,
gerência de processos, melho
ria contínua, valorização das

''''.

DIVULGAÇÃO

Prefeitura de Schroeder

pessoas entre outros.
A iniciativa é do prefeito

Felipe Voigt que está otimista
com relação aos resultados do
programa "queremos aumen
tar a-satisfação da população
que busca atendimento no

poder público e também para

aqueles que não precisam
diretamente da Prefeitura,
mas sentem essa diferença
nas nossas realizaçôes". (OA)

'Acidente na rodovia
Guílherrne Jensen
MASSARANDUBA cóptero da polícia para fazer

o transporte da vítima até

Joinville. O acidente acon

teceu próximo ao motel
Dallas em Massaranduba.

Arlindo Leuthauser, 53
anos, pilotava sua moto no

bairro BenjaminConstant em
Massaranduba e morreu após
bater em outra moto por volta
das 11 horas. O segundo en

volvido neste acidente fugiu
sem prestar socorro e está
sendo procurado pela polícia.
A tragédia foi próximo a

empresa Sul Arroz. Marista,
conhecimento, fé
e solidariedade
em mais de 80

países.

O piloto da moto Vilmar
Alves de Oliveira, 52 anos, de

Joinville, bateu na carroceria
do caminhão e teve o braço
esquerdo amputado e uma

laceração na perna esquerda.
Ele dirigia no sentido Blu
menau /Joinville. O acidente
ocorreu ontem por volta das
10 horas da manhã, na

Rodovia Guilherme Jensen,
na altura do quilômetro 41.
Os bombeiros após chegarem
no local, acionaram o heli-

LEIA O MUNDO . Se o seu mundo é saber tudo o que
acontece no globo, então seu jornal é
O Correio do Povo.
Ele traz resumos dos principais e mais

marcantes fatos mundiais, ou seja, o
mundo que interessa a você.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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XPLlCAÇÃO: VALORES PAGOS ESTÃO 'EM DIA', SEGUNDO RUBENS MISSFELDT �

otoristas e cobradores da Canarinho cogitam grevt:I
PIERO RAGAZzI/OCP

ql Funcionários reclamam

\ defasagem salarial
I) e querem aumento de

:� cerca de 12% na folha

(

Hoje é dia de negociação
na:Viação Canarinho, deten

.' tora da concessão do trans

porte coletivo em Jaraguá do
Sul e Guaramirim. Os moto

i< ristas e cobradores se reúnem

r com a direção da empresa

para,tentar algum acordo que

possa evitar a paralisação das

atividades.
IA possibilidade de greve

I foi anunciada, de forma
i anônima, por funcionários
insatisfeitos com os salários

, ecebidos. Conforme o infor
m mativo, distribuído de casa

em casa ao longo da madru
'. gada, eles querem 12% de

reajuste, pelo menos. Ainda

segundo o manifesto, a folha
de pagamento dos colabo
radores está defasada em

20%.
Mesmo sem mensurar

valores, grande parte dos
motoristas e ,cobradores con
corda com a conta -do grupo
que articula o movimento.

"Temos muita responsabili
dade e ganhamos pouco",
afirmou uni empregado que
preferiu não se identificar por
causa do,medo de represálias
futuras. 'Sinalizando opinião
semelhante, um outro

funcionário completou: "Não
temos valorização nenhuma

aqui".
De acordo com os dois, é

necessário tornar atitudes

para conseguir mudanças. A
paralisação, caso aconteça,
terá o apoio deles, que
também denunciam horário

exagerado de trabalho (até
1Oh3 O por dia). Outro

problema é falta de ajuda de

custos, seguido, dá quanti-

dade de descontos no paga
mento. O piso salarial dos
motoristas gira em torno dos
R$ 700 e dos cobradores, de
R$ 400, conforme explicações
dos profissionais.

Procurada para confirmar'
esta informação, a direção da
Canarinho preferiu não co

mentar os valores pagos. Po

rém, segundo Rubens Miss

feldt, a suposta organização
de greve deixou a diretoria

preocupada. "É estranho.
Nunca tivemos esse tipo de
movimento na empresa",
explicou. Ele nega, ainda, a

defasagem sugerida no infor
mativo e diz que o aumento

referente 3. este ano está

sendo negociado com o

Sindicato dos Trabalhadores
das Empresas de, Transporte
Rodoviário de Passageiros.

No total, aCanarinho tem
220 motoristas e 200 cobra
dores. A frota é de cerca de
160 veículos, entre os urbanos
'e rodoviários.

.
Usuários do transporte coletivo podem ficar sem 60% dos ônibus que circulam na cidade, caso gnlve acontecer

____________________________________________��� ---------------------------------------------- ��----�15S

1 Prefeito promete mais três ponies na cidade Três anos sem Eugênio Victor Schmückel�.::
, " 'lda

_".

-,
-

I� JARAGuÁ DO SUL

o prefeito Moacir Bertoldi
garantiu, ontem, a construção
de três novas pontes em Jara
guá do Sul. As obras devem

começar no segundo semestre

e_ste ano e contemplar o

acesso deseis bairros da cidade.
J

; A primeira delas liga as

IOfalidades de João Pessoa e

Ilha da Figueira com o obje
tivo de dar continuidade ao

binário das ruas Rinaldo Bago
e José Théorodo Ribeiro. O
trecho total a ser pavimen
tado é de cerca de quatro
quilômetros. Já a ponte terá
140 metros de extensão e

outros 15 de largura. O custo -

de R$ 1 milhão e 500 mil é
dividido entre governo esta
dual e municipal. A conclu
são deve demorar 12 meses a

partir de julho próximo.
A outra ponte fará o acesso

do Rio da Luz com a Barra do

Moacir Bertoldi: obras começam no segundo semestre deste ano

Rio Cetro. A meta é descon

gestionar aquela área, que
têmmovimento intenso prin
cipalmente nos horários de
saída e entrada de funcio-

.

nários de empresas da região.
Para finalizar, os moradores

também. podem começar a

exigir a construção de uma

ponte de ligação dos bairros
Vila Rau e Amizade. Junto à

promessa, o prefeito garantiu
que a obra será feita com

recursos vindos por meio de
financiamento no Badesc

(Agência de Fomento do

Estado de Santa Catarina).
INAUGURAÇÃO - No

sábado, 19, acontece a en

trega da reforma e ampliação
da EscolaMunicipalAntonio
Estanislau Ayroso, no Jaraguá
.99. A obra custou R$ 569 mil
e foi paga através de recursos
do Fundef (Fundo de Manu

tenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de

Valorização doMagistério) . A

.
construção iniciou em janeiro .

do ano passado e aumentou a

área da instituição ern 421
metros 'quadrados. (KE)

Acidente de trânsito causa morte em rodovia
>

e

MASSARANDUBA

o piloto da moto Vilmar
Alves de Oliveira, 52 anos,
de Íoínville, bateu na carro

ceria do caminhão e teve o

braço esquerdo amputado e

Uma laceração na perna
esquerda. Ele dirigia no

S�ntido Blumenau IJoinville.
O acidente ocorreu ontem

por volta das 10 horas da

manhã, na Rodovia Guilher
me Jensen, na altura do

quilômetro 41.Os bombeiros

após chegarem no local,
acionaram ohelicóptero da

polícia para fazer o trans

porte da vítima até Joinville.
O acidente aconteceu pró
ximo .ao motel Dallas em

Massaranduba.

Arlindo Leuthauser, 53

anos, pilotava sua moto no

bairro BenjaminConstant em
Massaranduba e morreu após
bater em outramoto por volta
das 11 horas. O se-gundo
envolvido neste aci-dente

fugiu sem prestar so-corro e

está sendo procurado pela
polícia.A tragédia foi próximo
a empresa Sul Arroz. (OA)

'J
11<

JARAGUÁ DO SUL

Completa hoje três anos do
falecimento do ex-diretor do
O Correio do Povo, Eugênio
Victor Schmôckel. Ele dirigiu
o' jornal por quase cinco

décadas, além de vereador,
vice -prefeito, prefeito em

exercício, pesquisador, profes
sor, contador, jornalista e

escritor.

Schmõckel nasceu no dia
2 de junho de 1921, em Join-

, ville e era filho de Bernado e
.

Ida Zetter Schrnôckel. Em
1950 casou com Brunhilde
Mahnke e teve quatro filhos:

Sandra, Yvonne (hoje dire

tora-presidente do jornal),
Rosane e Eugênio.

Ele, que era respeitado e

Eugênio Viétor Schmückel foi diretor do jornal entre .1958 e 2004 '

admirado por. sua sabedoria,
criou em 1971 a Biblioteca Pú
blica Rui Barbosa, o Museu
Histórico Emílio da Silva e o

Arquivo Histórico. Parti-

cipante ativo' do jornalaa
escrevia a coluna "reminiset
cências", que descrevia. ao

evolução histórica, política e

econômica da cidade. ; o

,
I ,

secretárles debatem corporativismo na saúd��
JARAGUÁ DO SUL

Os secretários municipais
de saúde participaram ontem
à tarde de reunião naAmvali

(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu) para
discutir as dificuldades
enfrentadas na região. Um
dos problemas debatidos é o
possível corporativismo dos
médicos que trabalham nos

hospitais, o que estaria impe
dindo o ingresso de especia
listas na saúde pública.
A presidente do colegia-

v:

do dos secretários municipais
e saúde, Alice Maçaneiro,
também secretária de saúde
em Corupá, disse que pa
cientes deixam de ser aten

didos no município por falta
de cirurgiões em deter
minadas áreas das especiali
dades. Em virtude do proble
ma, eles precisam ser opera
dos em outros municípios,
aumentando os gastos das
Prefeituras e-impedindo que

sejam realizados investimen
tos em programas de s�úde.

"A saúde pública está

'�1

perdendo cotas de aten£.b
dimentos. nos hospitais 'por- ,

que faltam médicos", disse:,��
citando como exemplo a or�.:;J
topedia, que é dividida em

sete áreas. Só em [araguá dOJa
Sul.cerca de 2.600 paciente�d
aguardam consulta. nessaj,
área, incluindo os retornos,

, .J

No dia 14 de junho, ?s �ecre�1Q
tários de saúde reúnem-seríaj'

, 'u

Amvali com os diretores dos rr
hospitais da região. par� r

conversar sobre .a possíve�b
prática do corporativismo nª",
região. (DZ).· "<�

"�e .,
,
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. o CORREIO.COM

nos Bairros.'

IA terceira edição do Programa Prefeitura nos Bairros
acontece no sábado 19, das 9 às 17h, na Escola Antônio

, .

.

Bsraníslau Ayroso, localizada no Bairro Jaraguá 99. O evento

él destinado também aos moradores do J araguá 84 e do
Garibaldi, e começa com as cerimônias de inauguração de

rtforma e ampliação desta uriidade escolar. A. exemplo das

rtimeir,as, edições,·� projet� contará�om atividades cultu,rais,
�fcreatlvás .e sorteio de bnndes. Alem da oferta de serviços,
qrientaç6es tia área da saúde, testes, agendamento de

cf�sultasmédicas, oficinas, palestras e atrações musicais, com
grupo Rebeldes Cover.

'J;

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA-AMA

r, . EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O'

A presidente da Associação de Amigos do Autista-AMA, no uso de suas

J!tribuições, com fundamento no art. 15°, alínea c do seu estatuto, resolve
'convocar a Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada na sede da AMA, sito à
�'ua Gustavo Friedemann, nO. 134 Vila Lalau, nesta cidade de Jaraguá do Sul

�C, na sala de reuniões, 2° piso, no dia 29 de maio de 2007 às16h15min em

{lrimeira chamada, e às 16h30min em segunda chamada os sócios contripuintesl:J os sócios colaboradores com as seguintes ordens do dia:
I!

, �

'[
. 1) . Prestação de contas do exercício 2005/2007;
2) Apresentação do relatório das ações da diretoria do exercício 2005/

. 2Q9!; . .'

3) Apresentação das ações da escola;
4) , Eleição da diretoria;

.

qr . Outro� assuntos de interesse da Entidade,

-5II1II FUNDAÇÃO CULTURAL DE

1I!u..,!I JARAGUÁ DO SUL .

lIII.GdoDnl

ED I TAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2007

FUNPAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
,

. . • TIPO: Menor Preço por ITEM
,

OBJETO:. �ste edital tem' corno objeto, receber propostas paraa aqulslção de equipamentos de
informática destinados para Fundação Cultural, em confonmidade com o Anexo 1- Especificações
dós materiais e quantidades.REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de iulho de 2002 e
,Deéretó Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.DATA, HORA e lOCAL PARA
"eNTREGA dos ENVElOPES: Até às 14:30 horas do dia 30 de maio de 2007, na Coordenadoria
Aeministrativa da Fundação Cultural na Rua Ida Bana Rocha, 101 _: Centro - Jaraguá do Sul-SC
�..cep 89.251-480.0 CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 15:00hs do dia 30
de maio/2007.VAlOR ESTIMADO PARA CADA ITEM: Os valores estimados para aquisição
�dos equipamentos estão especificados no Anexo I, juntamente com as especificações de cada
item.OBTENÇ'ÃQ DO EDITAL: A integra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua
Waltér Marquardt nO 697, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via
lnternet no endereço www.iaraguadosuLsc.gov.brINFORMAÇÕES: Informações adicionais
e esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço acima, pelo fone (047) 3275-1300 ou pelos
'e-mail marze.cultura@iaraguádosul.com.br ou

xlco.cultura@jaraguadosul.com,br,
.

Jaraguá do Sul (SC), 11 de maio de 2007.
NATÁLIA lÚCIA PETRY

Presidente

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Resgate
A secretaria de Saúde de

Jaraguá do Sul divulgou o

balanço do trabalho efetuado
pelo programa "Resgate
Saúde Social". No mês de
abril foram 229 atendimentos,
a maior parte no turno

diurno, que correspondeu a

141 solicitações, O programa
oferece a. população con

dições de se dirigirem até sua

residência, após serem

atendidos em hospitais ou

postos de saúde.

Vestibular
Estão abertas as inscrições

para o vestibular do.Instituto
Superior Tupy. A taxa de
inscrição custa R$ 30.

Informações sobre cursos,
edital e o manual do can

didato podem 'ser adquiridas
no site: www.sociesc.org.br
ou por telefone 0800
6430133.

Tesouro!
o sorteio de uma máquina •

digital do projeto "Um olhar
aproximado: revisitando os

museus", acontece amanhã,
às 15 horas, no Museu Emílio
da Silva. Para concorrer o

visitante precisa participar do
projeto e preencher o cupom
disponível nos museus de

" Jaraguá do Sul.

. �
O presidente dàCons�lhóAdmiáistraiivo doHospital e

Matemidadé São JGlsémfortfi�u no início da semana que
eIll jmilio es�ará pronta:a nova agênda, traJ)�fusi9�al e
que a parclt',Cle julho as- doal5es tf� sahgue voltam a ser

reali;ado na unidade, At te os d res voluntários
4,. ri, ". . :" :- .. '.:'; '/"",' J,., ,;,",são encamiUhatlog'lduas or semana para o Hemosc,
em Jaipville. Outra �otícia;é; a p�rceira cotp.; a empresa
Urbano Agrbindustrial. As as de mais uma etapa do
projeto eStão�send& irltensm , eJrlgiruiQ um,desen;tbolso
mensal de R$ 750 mil àR$ 800 mil. A empresa ajudará a

c<:mclilir O proje'tú, que prefê in-vestímentcís de 1\$ 15
milhões, dos quais R$ 9milhões já foram repassados.,

'

".� '<it,,'
"

",'
"
",' ,"

'"

,

Nova diretoria da COL
Acontece hoje-a posse da diretoria da CDL (Câmara de

Dirigente Lojistas) de Jaraguá do Sul. João Batista Vieira é

quem fica na presidência até 2009, quem deixa o cargo de
presidente da entidade é o empresárioWaldemar Schroeder,
Durante a solenidade, vai acontecer a palestra "O Momento
Econômico em Santa Catarina, uma visão de varejo", com o

\

presidente da FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes
Lojistas), Roque Pellizzaro Junior, O evento inicia às 20 horas
no Clube Atlético Baependi. Informações pelo telefone 3275-
7070.

Assembléia
A Fecate (Federação Cata

rinense de Teatro) realiza
Assembléia Geral no sábado,
19, O evento acontece du
rante a Mostra de Teatro de

Itajaí. O horário da reunião
é das 9 às 13 horas, no teatro

Municipal de Itajaí. Na pauta
está a revisão do Estatuto da

Federação. Informações pelo
telefone (47) 3349-6447, ou
pelo e-mail fecate@g
mail.com.'

DIVULGAÇÃO

Encontro da Indústria
O Centro Empresarial de [araguá do Sul vai disponibilizar

ônibus para levar os participantes ao Encontro Catarinense da
Indústria 2007, realizado pela Fiesc (Federação das Indústrias).
Na oportunidade, haverá homenagens a sindicatos e a

personalidades que receberão a Ordem do Mérito Industrial
de Santa, Catarina e a Ordem do Mérito Industrial da CNI,
que será entregue ao empresário jaraguaense Werner Ricardo
Voigt.O evento acontece no dia 25 e o horário de saída está
marcado para as 7h30, no Centre Empresarial.

CHEGOU
NET UIRTU8 E
BRASILEIRAO.

,

• LOTERIAS

• DUPLA SENA

• QUINA

,
),

O CORREIO DO POV

Furto
Ontem, por volta das
3h45, aconteceu um i.
furto em uma loja de
roupas na Av. Getulio
Vargas, em Jaraguá do
Sul. O assaltante estava
com um arame de aço
e uma faca de 20 ern de;
lâmina tentando furtar

I

peças de roupa da loja,
por debaixo da porta
frontal da vitrine. O
suspeito foi detido e

encaminhado
juntamente com o

material para a

delegacia de Policia
Civil.

-
- - - --

OBITUÁRIO

Faleceu ás 19:1 Oh do dia
15/05, o senhor Antônio·
Sávio Delae com idade de
37 anos, O velório foi
realizado na Capela Rio
Branco e o sepultamento
no cemitério de
Guaramirim.

Faleceu 'ás '19:30h do dia
J I

15/05, o senhor Oscar r- I I

Hajdasz com idade de 54 :,i
anos. O velório foi realizado
na Capela Mortuária da Vila

I,

Lenzi e o sepultamento no :'
cemitério Municipal da Vila :J,

Lenzi.

Faleceu ás 22:30h do dia ':1
15/05, o senhor Luiz

.

Gonzaga Kleine com idade"
de 62 anos, O velório foi u;
realizado na Capela 'I
Mortuária da Vila Lenzi e o

,

sepultamento no cemitério
Municipal da Vila Lenzi.

IIINDlCADORES ECONÔMICOS.;
• MOEDAS ESTRANGEIRAS

$ POR REAL

DÓLÀR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,951 1,953 It_'
PARALELO 2,01 2,11 f(!

TURISMO 1,927 2,073 ',fi

EURO

I COMPRA VENDA

2,6396 2,6405

• BalSAS DE VALORES

PONTOS OSCILA��
11 BOVESPA 51.737 2,41�
11 DOW JONES iN. York) 13.487 078%-'
11 MERVAl (B. Aires) 2.162 1,09%)
11 NIKKEI (Tokio) 17.529 0,09% .

CIIjlllliª"1I 0111:111.
0,6495% R$ 797,30:

'
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PREPARAÇÃO: PROBLEMAS NO ANO PASSADO TIRARAM O TíTULO DE JARAGUÁ DO SUL NA OlESC

: Méninas da Malwee/Raumak/FME viajam hoje para Rio Negrinho e buscam uma vaga para a fase regional da Olesc

jutsa! feminino busca a vaga
no microrregional da Olesc
�ez equipes brigam fase regional da competição, Castelo. São m�is dois grupos fica fora das quadras até

�o�;guªtrº y�g��: ",::;.;!;::';, que será de 21 a 26 de jun:ho onde os dóis melhores se outubro. As três que che-

na fase regional em em Camboríú. Depois, busca
. classíficâhi' para a- segunda' gaiafu sabT:úizà (Blumenau),

Rio Negrinho a classificação para a fase fase. "Vejo mais dificuldades Taís (Ascurra) e Naiara

: Estadual. No ano passado, mesmo na fase regional", disse (Ibirama): "Nosso time é
I .

i como sede, a equipe se elas- Bortolini. Mas a dificuldade
I

,

JWLlMAR PIVATIO sificou direto, ficou com' o maior é a de não conhecer os
JARAGUÁ DO SUL 'título, más um problema de
I

! documentação fez com que as

i A equipe da Malwee/ jaraguaenses perdessem o

aumak/FME de futsal troféu e, conseqüentemente,
(�minino viaja hoje para Rio a classificação direta para a

�egrinho, onde disputa a fase· edição deste ano -.

r)ücrorregional da Olimpíada As comandadas do técnico
astudantil de Santa Catarina Anderson Bortolini caíram na

�Olesc). '0 objetivo é buscar' mesma chave de Três Barras,
I
uma das quatro vagas para a São Bento do Sul e Monte fraturou o tornozelo direito e

!

adversários. "Não tem como

fazer um prognóstico. Não
,

conhecemos quem vamos

enfrentar. Isso 'que vai

complicar na hora do jogo".
A base. é praticamente a

mesma do ano passado, com
(

três reforços. Seriam quatrb,
mas a ala Ana Cláudia

experiente em competições.
Acredito que não vamos sentir
muito a estréia", comentou
Bartolini, frisando que esta é

a primeira competição oficial
do ano. Em 2006, a categoria
sub-Ifi, que é a base deste

time, foi vice-campeão esta

dual e, neste ano, foi convida
do a participar do Brasileiro da
categoria, em Balneário
Camboriú, no final de junho.

Sênior
A rodada deste fim-de-semana do 'Campebnato ,Jaraguaense de
Futebol Sênior promete, Quem estána ponta da tabela é o Caxias,
que tem seis pontos, e que énfrenta o Vitória erhcasa,·no sábado, às
1 Oh15. Antes deste jogo, o Rio Molha bUSCá o primeiro. ponto contra
a �Kiferro, que empatou as duas primeiras partidas, .Domingo, às

.

8h30 na Ponte Preta, o time da casa, que não pontuou ainda, enfrenta ,

a Mecânica Taió, que tem três pcnms.Ioqo def)ois,o Cruzeiro de
Massaranduba, vice-líder com quatro, joga contra o Cruz de Malta.
O Vitória folga nesta rodada.

• LINHA

Basquete
A equipe Jangada/FME viaja
para Joinville, neste fim-de
semana, onde disputa a

, segunda rodada do
Campeonato Catarinense
Infanto-Juvenil Feminino de
Basquete. Com as três

'

vitórias conquistadas na
.

primeira rodada, o time

jaraguaense lidera a

competição. A novidade é a

volta. da pivô Jaqueline,
recuperada de contusão.

Tiro
, A equipe de tiro olímpico
participa, neste sábado, da
3a Etapa do Campeoriato
Catarinense, em Blumenau.
Cinco atiradores formam o

time que, atualmente, ocupa
a vice-liderança da

competição, tanto no

carabina deitado como no

carabina ar comprimido.

QUINTA-FEIRA, 17 de malo de '20071 7 a

FLORIANÓPOLIS

o brasileiro Gustavo
Kuerten confirmou ontem

que não disputará Roland
Garros, na França, alegando
que seu objetivo é "competir
com chances e condições
iguais" às dos outros parti
cipantes. "Estou treinando
direto e trabalhando bastante.
Tive um bom crescimento nas

Atletismo
A Malwee/FME Viaja este
fim-de-semana para Mafra,
onde participa do Estad�al
Adulto de Àtletismo. O
objetivo principal é continuar
a preparação para os Jogos
Abertos de Santa Catarina,
aproveitando para avaliar
melhor os adversários,
Destaque para Sally Mayara
Siewerdt, que tenta o fndice
para o Troféu BraSil nos
100m rasos. B

:1
Entrevista
o ex-jogador do Juventus,
Andrade, deu uma entrevista
ao site
www.juventusjaragua.com.br.
onde conta a versão sobre o

fato que causou a dispensa
do tricolor. Sem clube, ele
conta que foi feliz no

Juventus e teceu vários
elogios à torcida,

Guga diz que está fora �
de Roland'Garros ' 'r;

"":

últimas semanas, mas aind(
tenho oscilado entre dias bo�'
e outros, mais ou menos?
Preciso ter uma respostamais
positiva continuamente do
meu corpo para poder brigar
com os caras de igual parãl
igual", disse o tenista. O ex-l
número um do mundo disse
que só irá voltar a jogar em
grandes competições quando
se sentir pronto. �.

APAE-Assoc, de Pais e Amigos cos
Excepcionais de Jaráguá dO Sul � se

I , .

. Flamengo desmente Dirigente descarta

cnntratação de Edílson retorno de Rivaldo'
U'j .

;;;' .

-' DIVULGAÇÃO _
'. ,AGÊNCIA CBF

ijlNDRES SAO PAULO
�-'

o atacante Edílson disse
.

O gerente de futebol do .

ontem que está próximo de Palmeiras, Toninho Cecflio, '

voltar ao Flamengo. O clube descartou a possibilidade do' -

rubro-negro, no entanto, meia Rivaldo reforçar o clube
descartou a contratação do / alviverde no Campeonato
veterano jogador, de 36 anos. . Brasileiro. "O Rivaldo é um
Edílson confirmou, em en- grande jogador. Mas não

trevista à Rádio Globo, que pensamos nele. Não entramos
estaria viajando para o Rio de em contato com ele e não

�aneiro para acertar com o entraremos nos próximos
Flamengo. -No entanto, no dias", disse o.dirigente. Sobre
que depender do Flamengo, a procura inconstante da
o ex-camisa 10 continuará, diretoria em contratar um

sem clube. O vice-presidente atacante, Cecílio admitiu a

de futebol Kléber Leite necessidade de mais um

,n�gou qualquer intenção de jogador ofensivo no grupo. O
1Óntratar Edílson. "Ele deve Palmeiras está analisando
estar acertando coin o

Flamengo do Piauí", ironizou.
_

alguns jogadores, como Alex
Edílson disse que está perto do Fia Mineiro e Somália. Ril/aldo deixou o futebol grego

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 S'enhora de
Fátima,'saindo

.

da igreja Nossa Senhora das Graças / Barra, até o noviciadoe as
'

mães serão homenageadas.'

CURSO PARA CABELEIREIROS
Manicure,e depilação, o mais completo.
O curso é com diploma registrado.
Matrículas abertas, poucas vagas.
Informações: Moia Salão Escola Para Cabeleireiros
Rua: Bernardo Dornbuch, 2.067 Bairro:Vila Lalau
Tel. 3376-4587.

-

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

.

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

GALETADA

Sua Presença é muHo Importante
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EQUIlíBRIO: RODADA DO FIM-DE-SEMANA TERÁ OITO JOGOS DECISIVOS EM QUATRO CAMPOS

Varzeano define sábado os últimos classificados
classificação. Com seis pontos,
o líder Gesso J araguá enfrenta
a Galvanização Batisti às

15h45 no João Pessoa, preci
sando apenas de um empate .

para confirmar o primeiro
lugar. O Garibaldi, com três

pontos, também precisa
vencer o Água Verde/Consis
tem, no Guarani, para conti
nuar sonhando com a vaga.

Às 15h45 na Arsepum,
Botafogo e Amizade/Rozzaco/
Soletex se enfrentam brigando
pela liderança do Grupo D.
Ambos estão com quatro
pontos.Nomesmo horário, na
Vila Lalau, o Galácticos, com
dois pontos, enfrenta o

eliminado Operário.
E no Grupo F, também as

quatro equipes entram em

campo com chances. O líder
é o Estrada Nova com quatro
que, às 13h45 no Guarani,
enfrenta o Jogo Bonito, que
tem três e está em terceiro.

Quem vencer, se garante.
Simultanearnente, na Vila
Lalau, a Serysyl, segunda
colocada com três pontos,

.

enfrenta a Nostra Incor-
poradora, que tem um. Botafogo (branco) é líder do Grupo O com quatro pontos e precisa de uma vitória para confirmar a classificação

Das 16 equipes
que entram em

campo sábado,
1 � estão na briga

JARAGuÁ DO SUL

A rodada deste fim-de
semana do 25º Campeonato
Varzeano de Futebol - Raul
Valdir Rodrigues, promete
fortes emoções. São oito par
tidas, todas decisivas, envol
vendo 13 equipes com chances
de classificação para a segun-

. da fase, uma já garantida e

duas eliminadas.
Pela Chave B, o classificado

Barrabaxo/Iranze o Pé lidera
com seis pontos e enfrenta a

vice-líder Kiferro, que tem

quatro, às 13h45 no João
Pessoa. Quem vencer fica com
o primeiro lugar. No mesmo

horário, na Arsepum, a Juven
tude/ADD Makler/Bar do
Paraná precisa golear o elimi
nado Juvenil do Caxias e tor-'
cer por uma derrota daKiferro.

, Na Chave C, as quatro
equipes têm chances de

Vampeta chega provocandoLúcio fora da Copa' da Amérlca
AGÊNCIA CBP

DANIEL AUGUSTO JR.SÃO PAULOMUNIQUE semana, Kaká e Ronaldinho
Gaúcho enviaram cartas à

O zagueiro Lúcio, dó CBP pedindo dispensa da
Bayern de Munique, foi seleção durante o torneio, de
operado ontem na Alemanha 26 de junho a 15 de julho na

<

de uma hérnia na virilha e não Venezuela. A Seleção Bra
participará da CopaAmérica sileira encabeça o grupo B e.

da Venezuela, que começa no enfrenta na primeira fase as
final de julho. A baixa foi . equipes de México (27 de
confirmada ontem pela CBF' junho), Chile (lodejulho}e
(Confederação Brasileira de Equador (4 de julho). Antes
Futebol). A recomendação do' do torneio, 110 entanto, a

departamento médico do seleção do técnico Dunga
clube alemão é que o jogador

-

realiza duas partidas amis
fique duas semanas em .

tosas, contra Inglaterra em

repouso absoluto. Londres (1 º de junho) e

O zagueiro é o terceiro contra a Turquia em Dort
desfalque do Brasil na com- mund (Alemanha), quatro
petição. Ao longo desta dias depois. Lúcio: operado de uma hérniat

guntaram se eu estava pronto
para enfrentar o São Paulo,
mas eu disse 'qual São Paulo,
o do Muricy ou o do [uve
nal?''', disparou Vampeta. A
suposta interferência de
Juvenal J uvêncio teria
acontecido às vésperas do
jogo do São paulo diante do
Goiás, no último fim-de
semana, pela primeira ro

dada do Campeonato Bra-'
sileiro. O presidente teria

sugerido ao técnico Muricy
Ramalho a escalação de
alguns jogadores para o

confronto, o primeiro depois
da eliminação são-paulina
na Copa Libertadores.

Vampeta ainda nem foi
apresentado como reforçá do
Corinthians, mas já tratou de
dar uma alfinetada em um dos
seus rivais preferidos, o São
Paulo. O volante lembrou da
recente polêmica que dava
conta da interferência do
presidente são-paulino, [uve
nal Juvêncio, na escalação do
time comandado pelo técnico
Muricy Ramalho.

, A provocação saiu en

quanto Vampeta era submeti
do a mais um exame físico
antes de assinar contrato com
o time alvinegro. "Me per-

L� � _.l, � , \_-��-�------------------
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POLíTICOS CATARINESES
;'ESTIVERAM EM
BRASíLIA PARA DISCUTIR,
,PROJETOS DO PAC ' .1&

MILITARES DOS EUA FERIDOS
'NO IRAQUE ESTÃO SENDO
,ATACADOS POR BACTÉRIA

PRODUTIVO: IZAÇÃO DO EAL É TIDA COMO NEGATIVA PARA A IN tJSTRIA

:pólar é cotado a plenos de R$ 2 pela primeira vez
.

"

cêncl di ( d de orí
,I 'h, d

DIVULGACAO

"E'uma ten encla mo ines pro utos e origem re� ire to com outros países

qüe veio para ficar primária). "Isso está �?r� -dp - r��'ã.o perda de cornpe-

e 'Uma oportunidade controle, das autor idades.; -títividade.
; / ,.

O ta
brasileiras, as economias . O BC (Banco Central)

para:0 pais Imp r r 'mundiais
_ estão tom' ,ú'ci' tem realizado leilões de com-

tecnplogia" , . crescímeríto alto, eIévand� 'o pra de dólares, mas não conse-
diZ �con,omista -; patamar; do�'pryço do com- gue conter a queda, já que

.; �L�pdi�if�:s", �xplica.',·., ". ," .há uma grande entrada da
..

Já para o setor produtivo, moeda no Brasil. Em quatro
BRASILIA a valorização do real é tida meses, o BC já comprou cerca

corno negativa. Segundo de US$ 33 bi, sendo que

, 'Pela primeira vez, num Edgar Pereira, economista durante todo o ano passado a

período de seis anos, o dólar chefe do Iedi (Instituto de compra foi de US$ 34 bi.
.

rompeu a barreira dos R$ 2 e Estudos para o Desen- O ministro da Fazenda,
feçheu a R$ 1,98. Para o eco-' volvimento Industrial), o Guido Mantega, disse que o

nomjsta]oel Bogdanski o real câmbio afeta a indústria de governo não adotará nenhu
valorizado "é umatendência duas maneiras: o grupo que "ma medida artificial para
que.veio para ficar e uma trabalha com importação de conter a valorização. "O
oportunidade para o país partes na linha produtiva governo brasileiro não Viii
importar tecnologia". O pro- deve ser favorecido corn a suprimir o regime de câmbio
cesso ocõrre com todos os redução GOS custos, en- flutuante, nem fazer âncora

países exportadores de com- quanto aqueles que concor- cambial", afirmou. O governQ �{ô:a!ilotar�Qí'edidã:ãrtlyré'iái pã�à'�'bn1er;aY'tI_oriação do real

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

Lenice Marquardt em recente evento no Kantan Sushi Lounge

JARAGUAENSE NO CLUBE
"Bom dia publicitários, designers, ilustradores, desenhistas e

pintores de rodapé, este é o marco da nova era para esse caipira
do interior metido a ilustrador: acabei de saber que minhas
ilustrações para o 'Cultura Inglesa' estão concorrendo aos

anuários do Clube de Criação do Rio e Sampal". Esse foi o
e.mail recebido do colega Jean Campos, que saiu apresentar
seus talentos pelo país e se deu bem. Jean conta agora com os

votos do público para entrar na respeitada publicação do meio ...
Quer dar uma força? Confira hoje em nosso blog os links para
votação que publicaremos junto aos desenhos do artista.

É NESTA SEXTA
Enfim chega a data, e amanhã inaugura o Deep Choice Club em
Jaraquá do Sul - DJs Rodrigo Aguiar e Sabrina Tomé, VJ Jhoe
Freitas e Banda Lizzbi são as estrelas da noite. Ingressos
antecipados para a festa podem ser adquiridos na Loja Sommer,
O Boticário do shopping e Posto Mime Matriz. Lembrando, o
Deep Choice Club abre ao lado da Chopería 115, vizinho ao,

Shopping Breithaupt.
.

ROLANDO NO SCAR LOUNGE
Direto do comando do Scar Lounge Bar, nosso brother Neni
Junkes manda convite para conferir I10Je mais uma edição do
famoso rodízio de petiscos do point, quem vai fazer o som é
Renato & Cia. E pra marcar na agenda, fica o toque: dia 24 de
maio, ninguém menos quea figura de Rex Johnson estará na
casa, enchendo o ambiente com seu saudoso vocal e repertório.
INTERNACIONAL NA MOINHO DISCO
Neste sábado a Moinho Disco recebe o Top internacional DJ:
Vassalo, peça made in Amsterdam que fará sua renomada
performance de progressive house, paralela ao trabalho de VJ
que-executará nos telões. Já o residente Adrian Bernardz faz
presença junto ao pedido retorno do DJ Rogério Animal.
Ingressos à venda no Posto Mime Matriz, loja Center Som do
shopping e l:icoreria.lnfo: www.molnhodlsCQ.com.

NA BIERBUDE
Vale também deixar dica para o diário happy hour da
Choperia

' Bierbude, O desconto no cardápio de
petiscos entre 18h e 20h foi mais' que suficiente para
atrair as figuras da cidade para um chopp pós
expediente. Para aqueles que já querem emendar num
agito, Banda Coyote Jack de Joinville fará a trilha da
quinta-feira após as 21 h.

DESTAQUE ACADÊMICO
Ronaldo Corrêa quem manda: professora do curso de
Moda da UNERJ, Celaine Refosco, que também
coordena a etapa brasileira do Circuito ldentkíades
Latinas, ganhou destaque na coluna de Érika Palomino
(erikapalornlno.corn.br). A consultora e colunista,
divulgou a'participação de Celaine no lançamento de
coleção assinada pelas alunas de pós-graduação ell?
direção de criação em Moda da faculdade paulista
Fundação Armando Álvares Penteado.' A produção
coletiva para a badalada grife Surface to Air, deParis,
inclui uma-tíraqem limitada e numerada déjaquetas,
blusas, camisetas, saias.e vestidos produzidos com

matéria-prima nacional. O trabalho foi orientado pelo
estilista Jum Nakao.'

-
'.
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1NECESSIDADES EM INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO E HABITAÇÃO

Políticos catarinenses
decidem projetos do PAC

...Entre os projetos
estão o Maciço do
Morro da Cruz,
o sistema de água
e saneamento básico

BRASíliA

JAKSSON ZANGO/SECOM

O governador Luiz Henri
que da Silveira e os prefeitos
de Florianópolis, [oinville,

B�menau,
Itajaí e São José

es iveram terça-feira, em

B -ásília, a convite da Casa

CI:n.
'1 da Presidê.n�ia �a.Repúbl'ca e do Ministério das

C dades, para uma reunião LHS participou de reunião com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff

cf
aministra Dilma Rousseff descentralização para en- em Blumenau, a elevação da

e • ministro Márcio Fortes frentar o que denominou de captação de água e sanea

p adiscutirprojetosdoPAC "Iitoralizaçâo", processo mento de bairros; em São

( tlano de Aceleração do ,migratório das populações José, saneamento básico; e em

Cfescimento) na� ár�as de rurais para os centros urba- [oinville, também sanea�

sapeamento e habitação. nos, provocando inchaço e mento básico.

�h�ticipa�am dá comitiva: favelização nessas áreas. E
_

O governador disse

dt Oovern9 do Estado a daí, a necessidade urgente de também que em uma das

p�sidente da Çºh�b (ço.m�.. invest.i�t;?�o� R�S_a?Os I
em prioridades, o Maciço do

,

PlnMa de. Ijahit.a��o ,?�, san�amento básico e' h�bi� Mbr�; da Cru�, à Prefeitura .

S�nta Catanna) l Manª-ºaf(:.�" _ taç.a9..: � �_ ,,�.•����.,,�: _, ,_. . v�Lii:\.:e§��!�_R15.9..p�!�0:�§:g!=,,:
Beck, e o presidente da Casan Entre os projetos priori- acordo com Luiz H�nrique, os
(Companhia Catarinense de tários, destaca-se em Floria- recursos são provenientes do
Águas e Saneamento), Wal� nópolis o que engloba o Ma- Orçamento da União, da

mor de Lucca. ciço do Morro da Cruz, com Caixa Econômica, e outros

'Luiz Henrique informou reurbanização em 16 comuni- providos a fundo perdidos
aosministros que SantaCata- dades; em Itajaí, o sistema de para as áreas mais carentes e

rina está passando por uma água e saneamento básico; <degradados:

Fiesc divulga programa
para Dia da Indústria
FLORIANÓPOLIS

Industriais de todo o Esta
do têm encontro marcado na

próxima semana na sede da
Fiesc (Federação das Indús
trias de Santa Catarina), na
Capital. Nos dias 24 e 25, a

federação realiza eventos que
,

vãomarcar o Dia da Indústria
e os 57 anos de fundação da
entidade no Estado. Coinci
dentemente, o aniversário da
Fíesc e o Dia da Indústria são

comemorados namesma data,
25 de maio.

Na quinta-feira será

realizado o Encontro Catari
nense da Indústria 2007 -

Perspectivas do Ambiente
Industrial. As vagas são limi
tadas e as inscrições para o

Encontro devem ser feitas até
o dia 21, pelo site www.fiesc-

,

net.com.br/encontro, gratui
tamente. No encontro serão

discutidos temas latentes para

o setor produtivo do Estado,
como o associativismo €

práticas sindicais' e as

estratégias para o ambiente
industrial de Santa Catarina.
'Na sexta-feira, a Fiesc en

tregará a cinco industriais a

Ordem do Mérito Industrial
de Santa Catarina e aOrdem
do Mérito Sindical a

sindicatos filiados hámais de
30 anos à Federação. O presi
dente Alcantaro Corrêa an

tecipa que neste ano, pela
primeira vez, a entidade ho

menageará também institui

ções como a Polícia Militar,
bombeiros e Forças Armadas.

Aprogramação do dia 25
inicia com um café damanhã
entre os empresários e os

parlamentares catarinenses,
"Será a oportunidade de
trocar idéias e aumentar a

aproximação do setor com os

senadores e os deputados
federais e estaduais", diz.'

EDUCAÇÃO

Peixe tará parte
da merenda
A Comissao de Trabalho

e Serviço Público, presidida
pelo deputado Onofre

Agostini, aprovou projeto de
lei de autoria da deputada
Arra Paula Lima que prevê a

inclusão do peixe namerenda
\

'

-

escolar, nas escolas estaduais.
Esta matéria recebeu emen

da do deputado jandir
Bellini, para que o produto
passe por' fiscalização e

industrialização antes de ser

enviado às escolas. O de

putado Dirceu Dresch
discordou do teor da emenda
por entender que isso estaria

excluindo os pequenos

produtores que não têm

.acesso ao processo de

industrialização. ''Acredito
que a deputada Ana Paula
tinha a 'intenção de abrir
mercado e não restringir aos
grandes processadores deste

produto", declarou o depu-:"
tado.

O CORREIO DO POV6

Pelo Estado
Sinal vermelho

',i,\

Que a queda na cotação do dólar é boa para uns e ruim para outros, � próprio presi� ::

dente Lula reconheceu na entrevista coletiva que deu �a última terça-feira - quan-
do a moeda americana encerrou abaixo da marca de R$ 2 pela primeira vez desde fe,. '

vereiro de 2001. Mas o dólar baixo está deixando exportadores catarinenses commedo
<

de que o sinal amarelo passe logo para o vermelho. E grande o impacto principalments � rn
nos setores que já operam com margem pequena - caso das indústrias madeireira '� I

moveleira, têxtil, de carnes e cerâmica, cujo lucro depende mais da exportação, Foi 'Q 00'

p

que disse ontem o diretor de Relações Industriais da Fiesc, Henry Quaresma. E, como'
,.'

1

não hámovimentação no sentido de baixar a taxa de juros, a indústria está espremida.
Ao mesmo tempo �m que não consegue juro menor para poder incentivar o consu-, h

mo do produto que pode vender a prazo, não consegue exportar. A notícia foi boa só
" i

para quem está comprando máquinas para implementar sua indústria e tentar ganhar
competitividade. Mesmo assim, competitividade é o segundo nome da China, país db
qual Santa Catarina mais importa. E dólarbaixo significa importação facilitada e maior ,'i�
concorrência de produtos estrangeiros com os nacionais.

.

I 'j�

,

Associação dos Diários do Interior· ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br

CHICO ALVES COM CARlA DARIANO E PATlÚCIA GOMES/FLORIANÓPOLIS E FRANCO VASCONCELLOS/SOMBRIO

Festa italiana
O secretário de Iurismo.Cílmar Knaesel (centro),
recebeu o prefeito de Urussanga, Luiz Carlos Zen
(à esquerda) eAntonio Fontanella, presidente
da comissão organizadora da 1O@ Ritomo aIle

.

Origini. Além. do convite para a festa cultural que
chega a reunir 40mil pessoas, o prefeito entregou
a Knaesel pedido de apoio à liberação de recursos
para a construção do pórtico turístico na entrada
da cidade. O secretário garantiu presençana
abertura da festa e acenou com a possibilidade de
levar o anúncio da liberação dos R$ 70mil para a
obra A festa italiana será de 24 a27 demaio.

, I

"

< "r�. �'I.

ii�
,

para debater o preconoeíto raeíalno- País.;'! S

Partieipam 66 pessoas, incluindo membros B
;
\ dd�Exe€i,t�vo, pro,��,4pr�s�t,a.4MflÍ� !j�'1'.l O
g�t� de ��da"e,� lljg,�9,�� � cultur�H)&.�ji" b

Potencial
O diretor superíntendente técnico do Porto
de Navegantes, Gabriel Ribeiro Vieira, deu
palestra ontem naFiesC:sobtê'� perspectivas
do hovotermínaí, :A'eXpecta.tiva é grande: o
novo porto é o.maior investimento privado
do País .no setor-e deve dinamizar a movi

mentação de cargas do Brasife doMercosul._,

•

'O(
\�,

-i>
...

, I

, ,.Lote29�i,
Quase um ano depois deparalisadas as

obras de duplicação da BR-IOl, a empresa
Triunfo, que já executa 910te entre Tubarão
e Sangão, começou ontem a trabalhar no
lote 29, entre Sombrioe.Araranguá, O enge
nheiro responsável�sp�tâJ:eruperar o tem
po perdido e concluir á optá $intes dos 1.0BO
dias previstos no contrato-O tóte �9 estava
parado desde junlio.dé'2006.'Poucomais de
1,7% dos serviços foram executados.:

Recomeço �':.'
�

Os 20 municípios que tiverama �nfrá�s
trutura viária atingida pela��da, este
ano' receberão os R$ 9,7 millÍõi€s' àCérta
dos pelo governador Luiz H.eIttiqtie;çom '

o Ministério da Integração !'J'acioruQ, "para
'

obras de recuperação, AC�a Econômica -,
Federal confirmou ontem o depósito. De
acordo COJIl o presidenté. do De4ifra/Sq
Romualdo França, a documentação neces
sária para a liberação' do.uso 'dodinheírc
será apresentada dentro de 15 dias. Entre :
as' cidades benefidadas estão, G�ão Pará,
Jacinto Machado, Morro da Fumaça, Nova

, Trento, Nova Veneza, Orleans; Praia Cran-
,

de, Rio do Sul e Tímbé do Sul.

Associados: A Gazeta- Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo- Correic Lageano - Corfeio.dQi. �

-

Sui· DestaqueCatarinense '.DiModíi qda�e '.'
','

Diário da Manhã - Diário'dó Ig�açu". Oiá�o O
Tempo - Folha da Cidade : Jorn�1 da M<;iIJ,hã "
JomalO Iguassu - Município Diàca-di� "Nºti�uL,
- OAtlântico - Jornal Perfil-OVaie - surBrasil �.A
Tribuna - Tribuna Catarínense-VQzRegjonal',:;' )

\
"

.
,., ....: .. !': ':' �i"�.: 'i\ ::,(j ,��

Nepotismo
, Ministério Público querfirmar compromísso
com às prefeituras 'para acabar com o -li.epü"
tismo. Deputado-Celso Maldaner ,(PMOS) t

considera coercitiva a exigência do MPSC e

fez críticas no Congresso. "Se o-prefeito des
cumprir o TAC pode ser multado. Caso se

recuse a assiná-lo, pode ser alvo de ação civil
pública". Documento da Pecam recomenda

.

aos prefeitos que não assinem o termo de

ajuste. Em contrapartida, orienta chefes de
Executivo e Legislative a fazerem as exone

rações pertinentes. "Não é necessário assinar
o TAC, porque se estiverem cumprindo a

legislação não há conduta a ajustar."t dizo
presidente.da Pecam, JoséMilton Scheffer.

Contra a farra
Ambientalistas catarinenses divulgam o

manifesto Contra a farra do Boihoje, às 16h,
na Assembléia Legislativa. O documento
será encaminhado ao presidents Lula, ao
governador Luiz Henrique, ao presidente
da Casa, deputado Júlio Garcia, e autorida

. des da Polícia Federal, Tribunal de Justiça e
MinistérioPúblico. O grupo cobra rigor na
prevenção e no combate à prática.

Investimento
A I<1abin, maior produtora e exportadora
"de papéis doBrasil, inaugurou ontem o ter
minal ferroviário em Lages para transporte
da produção das fábricas deOtaeílíoCosta e
Correia Pinto. O ínvestimento total da com
panhía -: em parceria com aAmérica Latina
Logística (ALL) - foi de R$ 6 milhões.

Direitos humanos
Porsolidtação dos senadores Paulo Paim '

(Pf-RS) e Ideli Salvatti (Pl), a Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Partídpati
va do Senado realiza audiência pública hoje

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BI�GOS: PRESIDENTE QUER O FIM DA 'INDÚSTRIA DE LIMINARES'

jara Lnla, OU proíbe ou

'�gulamenta a atividade
I

-

i WWW.FOLHA.UOL.COM.BR

II! 'ntem, cerca de 10 ,.

m trabalhadores
setor fizeram

p se.ata em Brasília

BRASíLIA
,

o presidente Lula (PT)

dif,se ontem que. é preciso
de[in'ir � situação de funcio

nalnento dos bingos no país,
sela proibindo 'ou regulamen
tatdo as" casas de jogos. A

ddclaração foi feita depois de venda de sentenças judi

qííe
mais de dezmiltrabalha- ciais: ''Alguns bingueiros não

des,do setor. fizeram passea- vieram", completou.
ta na: Esplanada dos Minis-

.

A Operação Furacão da
.

4'. �

réh6s pedindo a regula- Polícia Federal desarticulou

��nt;ação dos bingos. .

no mês passado uma qua-

,l"0(u proíb�_ou reg�la-' drilha acusada de comer

menta: O que nao pode ficar cializar sentenças judiciais
!

é essa'indústria de liminares. favorecendo ofuncionamento
D�fina a regra do jogo; o que de bingos e caça-níqueis.

'j ,

pqdeeoquenãopode"',disse. Desde então, diversas
Lulaironizou a manifestação liminares regionais têm

a1 faz�(;re,ferêricia aos don?s suspendido o funcionamento
de bingos presos pela 'dos estabelecimentos...

0QI�.. :.�:·v�·�o:.,ãlv?l'm;·.FtJ.�,�,àt�o-ãeQm"<3.e'�s'Uqsua.•e·?m''�as'
-Ó, ' < DEFESA - O ministro do

qb" L'L

'

Trabalho, Carlos Lnpi, 1igildo;
f ;.,', .

.
� "

. .

Lula: "Defina areqra do jogo, o que pode e o que não pode"
,

à Força Sindical, destacou a

necessidade de manter os
empregos, mas ressaltou os

cuidados para que as casas de

bingo não acabem servindo

para lavagem de dinheiro.
\

Assim como o presidente
Lula, o ministro defendeu a

legaliaação e a regula
mentação do setor.

"Não basta só legalização,
temos que implementar uma
série de medidas que evitem

também que os bingos não

cumpram a sua função",
argumentbu.

o MELHOR DO MUNDO:
O M�IS VEN,DIDO DO BRA L.

e'OM TAXÀS DE 0',9 �.
Precisa dizer mais? Claro. Você encontra no Dimas Hyundai.

Homens armados mataram cinco pessoas em um ataque à casa de
um membro do Fatah, na faixa de Gaza. As mortes ocorreram
ontem, horas depois de o Fatah e o Hamas concordarem com mais
um cessar-fogo para tentar pôr fim à violência que já deixou quase
30 mortos desde domingo .

PRESIDÊNCIA NA FRANÇA
Eleito no último dia 6, Nicolas Sarkozy, 52, assumiu oficialmente a

Presidência da França ontem, sucedendo Jacques Chirac, que
ficou 12 anos no poder. O novo líder promete inaugurar uma nova

era e restaurar o orgulho nacional entre os franceses.

RISCO DE VIDA
Cerca de 400 milhões de pessoas no mundo vivem e trabalham
em lugares que na prática são campos minados, correndo o risco
de morte ou mutilação por bombas de fragmentação, segundo
relatório da ONG Handicap International divulgado ontem.

• PELO

Uma misteriosa
bactéria ataca
soldados dos
EUA no Iraque

Exames não
identificam a

origem da infecção
'!'.:

CESSAR-FOGO

,

'. "' i" !

Uma misteriosa bactéria resistente aos antibióti60s:infe,ota
os soldados dos Estados Unidos feridos na Guerra do Iraque,
segundo um estudo publicado ontem no site da revista
'Infection Control and Hospital Epidemiology'.' " ';, \

"

O maior problema da infecção é a origem da bactérlà .:,
Todos os estudos revelaram que os soldados americanos
não levam o microrganismo em seu corpo, como se achava. 1..
"Precisamos saber de onde vêm estas infecções", disse. o
pesquisador Matthew Griffith, epidemiologista do Centro �Médico do Exército no Forte Sam Houston (Texas). ' ).

Os cientistas chegaram à conclusão depois de analisar : O
mostras de pele de 102 soldados ativos numa base do Iraque .. ! 9

Segundo Griffith, se a bactéria que/causa a infecção não
está na pele e contamina as feridas, então é possível que a

infecção ocorra quando o soldado espera tratamento num
.

hospital ou após receber atendimento médico. .'. R8

O.relatório não revelou o número de soldados feridos no

Iraque que foram afetados pela infecção bacteriana, nem

deu detalhes sobre os sintomas da infecção e o nível de IUp

gravidade.
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BELEZA: DICAS PARA NÃO ERRAR NESSE VERÃO

BELEZA O CORREIO DO POV
redacao@ocorreiodopovo.com.br

As. tendências para o
..','

inverno deste ano
AinQa nesta edição,
cónfira mais algumas
dicas para compor
o seu-guarda-roupa
p �..

Na semana passada, você
cq'nferiu algumas das tendên
C$S para a moda que aque

c�rá este inverno o qual já
I

.

começou a soprar seus ventos.

t As dicas para você compôr
o �seu guarda-roupa conti

njiam. Use a criatividade,
afinal a moda é democrática
e! sem gastar muito, você

p�derá ficar com a silhueta
alualizada. E falando em

s4hueta, opte por uma ali

mentação equilibrada e na

tJral a fim de livrar-se dos

qtilinhos indesejáveis que
c�sí:umam atrapalhar na hora.
4 escolher este, ou aquele
rriodelito.
f Mas, voltando à moda
�.

iqverno, a Morena Rosa, que
tém Daniella Cicarelli como

girota-propaganda, apostou
etu .tecidos como. cetins,
chiffons e veludos; os vestidos
.

.

e saias tem cumprimento aci-
111a dos joelhos e" os decotes
emV estão com tudo, valo
rizando o colo e o busto de
todas.

e
Outra tendência damarca

são os violáceos em estampas
florais, mesclados com branco,

�

mostarda, marrom, azul e

rosa. As aplicações de paetés

DIVULGAÇÃO

Aplicação de bordados, babados e mangas bufantes dão feminilidade.

aparecem nos detalhes, assim
como aplicações de dourado,
de couro, de pespontos
mulicolores nos bolsos dos

jeans tipo skinnw
Alguns especialistas em

.

moda se inspiraram nos

modelitos usados por Mado
nna nos anos 80, mas cuida
do, foi somente uma inspira
ção: N ada de ressuscitar

aquelas peças .do guarda
�t)iupa e cu;á-las n�ma\p.ro
duçã'O única; é sempre bom
combiná-las com peças bási
cas a fim de equilibrar o "look".

E amaquiagem, como fica?
Os especialistasem make-up
são unânimes. A grande ta

cada para a estação é a ma

quiagern natural, ou seja,
pele limpa (e tratada, é ela

ro), usando no máximo um

corretivo para uniformizar e

pó, para tirar o brilho.
Nos olhos, sombras claras;

o blush deve ser rosado e ba
tom cor de boca.

Tudo isso combinado com
um bom protetor solar, porque
mesmo no inverno ele é indis

pensável.
Para um visual mais produ

zido, sombra .cínza. esfuma

çada e batom vermelho. O

batom vermelho é eterno,

jamais sai da moda, mas é

preciso -personalidade para
usá-lo.

Estas são as tendências da

maquiagem, mas nada impe
de que se opte por olhos e

bocas mais coloridos. Se você

-gosta e sente-se inteiramente

à vontade assim, vá em

frente. Muito mais importante
do que seguir amoda, é sentir
feliz consigo mesma.

A moda do inverno será quente
A grife Do Estilista, de

Marcelo Sommer, propõe um
inverno quente, alegre e

colorido. Pode usar e abusar
dos estampados e xadrezes,
em tecidos que podem ser o

algodão, a flanela'e cobertor,
com os quais são confec
cionados calças, bermudas e

casacos, vestidos, saias e

jaquetas. O verniz colorido dá
um toque final àprodução em
acessórios como bolsas, sapa
tos em botas, nas cores azul,
verde e vermelho. Os coletes
eras saias amplas são os pares

perfeitos.para a estação.
, Bolsas amplas, macacão
dIrta' ou.comprido e tecidos

imO a lã e o moletom são os

origas da Y.Rom, predo
inando as' cores cinza, azul

t
.

$arinho e verde musgo. O

�adrez também aparece rias

$,lças e nas gravatas, neste
daso combinando com a
l .

camisa.

As estampas desse inverno são inspiradas nos anos 60

Os plissados, pregas e

babados fazem adiferença nas
peças, da estilista Isabela
Capetto. As mulheres apare
cem enfeitadas com paetes,
argolas e estrelas douradas e

pretas; bordados, aplicados
sobre a cor _preta deixam as

'·r � •

roupas ainda mais femininas
e sensuais. As mais ante

.

nadas, podem usar e abusar
das camisas com jabô.

Vale lembrar ainda, que a

parka e blusas com capuz

ressurgem com tudo e pro
metem esquentar a estação.

r.,. , .

Viver bem

'j'J
EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraçua do Sul/SC

ISÃ MARTA MOHR ZIEMANN, Dficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraçuá do Sul/SC, torna público
. pelo presente edital, que OTAVIO RIBEIRO, CI RG nO 236.408-5-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, casacos pelo regime da

. Comunhão Universal de Bens, anterior a 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 REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas

322-Henrique Krause, 751-Rua das Acácias e 1216-Sem nome, Bairro Ilha da Figueira, perimetro urbano de Jaraguá do Sul/
se, abaixo caracterízaco, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraquá do Sul/SC, conforme Certidão nO 159/2006,

expedida em 08.06.2006 assinando como responsável técnico, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREA nO 63864-5,
�RT 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 p�blicação do

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

Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683 - centro, Jaraçuá do Sul/SC.
JARAGuA DO SUL, 15 DE MAIO DE 2007.

A OFICIAL.-\'>:J1, c---.. "'!l!!. '-')", ... (p?rl�)

Promoção S3 e 73 fase de Comércio Exterior da Unerj

S.D.R. Amizade ......

.:
. ',a\i;.f'CJ o:��'.

. Início: 23:00 horas �. '.:6O
Ingresso antec�pado R$ 8,00 �om os alun.ôfkj'
Ponto de Vendas:
Mexitel e Jornal O Correio do Povo

Sábado: 02 de junho

o CORREIODO POVO

,

h
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O espaço cultural
da Biblioteca

, Padre Elemar
Scheid, na Unerj, ganhou,

&' .., ontem, novas cores e

i�agens. É que o paulistano'
Claudio Tozzi, um dos mais
r�nomados artistas' plásticos
brasileiros na atualidade,
lançou a exposição

,

"Canteiro de Obras", com
direito a palestra e bate-
papo organizados para quem
se interessa pela arte dele.
Conhecido por

"desarmonizar" objetos
comuns à construção civil,
Tozzi costuma dar nova cara

a utensílios como parafusos,
pregos e escadas. Ele
aproxima o olhar aos
detalhes e' à essê�cia dessas
coisas e os coloca na

posição de protagonistas das
serigrafias que produz. Na

, mostra trazida para Jaraguá
do Sul, o multi-profissional
(além de artista, é também,
professor e arquiteto),
apresenta ao público 37

,

\
.....

"

.[

..

I
: )

Artlstaiplás�iCó expõe:
serigrafiªs_ no-espaço eultural,

, da B.itiliótÉlc,a da Unerj
•

., :�
,

.

'.

!

fOTOS:GÉSAR JlJNKES/OCP
,

D

�
, "i"" ITrtrabalhos. A máíoria.deles é

de pintu�as!�'gravuras. ,1�

", -n
Contemp�râneo de

, . -'Jj
vanas pessoas que
modificar�m.� a-realidade das-

•

•

.+ 82
artes no Bra�íl! Tozzi:, fi
começou cedo, a se de$�açai

;.
-

,., "

'n
neste mundo. Quando

.

".)1ainda era estudanté d&' , ..

Faculdade ck Arquitetu�a e

Urbanismo �a Univei:sidad�
de São Paulo, o jovem 'a
chamou. .::1 .aterição
principalménte pelo
vanguardisnio expressado '/1

rias peças qde vinha, 'r i

compondo-Na década de ,)

.1960 jáera-rêsponsãvel por+'
obras comoi�Multidão,", ;5

"Mulher.najanela" é ;B

"Guevarà, v{yo ou morto", ':)
As três tratam das' - ::)

mudanças q�e marcaram "_)

aqueles ana�, ..,t
,

- Quem-qti�t torihece�las'!J
de perto pode ir até o hall, ;,8
da biblioteca até Q próxímo"
dia 28 de junho. O horário:'
de visitação-é das 8h às 22h5
e a entradaé gratuita.

"

q
.i. "'.\ .-'

'

�
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,

,.t'.,�Ii:"':_;·�_�·.�.:Festad, • ". "..

J'Â1AGlÍj:,PO SUL
' ... '. .

'

Soçiê9ao�� $ôt�fogQ. Fut�bol
Clube
Festa de' Rei e Rainha
20 de maio, a partir das 10h30"" '�_F_a_se_s_d_a_lu_a�_�_�_-'--c-�_>-r-"'-,--�__

II PROGRAME-SE .

.. " .." .;

, " �4
•.

� CINEMA
·.l ' .'

Jar�guá dO,Sul
:',;, ; � ,-;

,
�.

Cine Shopping 1
Homem Aranhã·.3
(13h,:'15h40;, t�h29:' 21 h -

'

SeX/Sàb/Oom/Qua/Qtri) .

(15040'; 18h20; 21 h - Segrrer)
Cine Shopping 2
Homem Aranha 3 ",

(18h.20.: 21 h·- Sab/DonVQua)
As.Jar,t�r:uga� Ninjas: Uma nova
aventura, ,

'

(1S.h3,O': J��30 -,
SeX/Seg/Ter/Qui)
(14h40 ,;,:;Sab/Dom/Qua)
O Mu"do�em1)uas Voltas "W •

(t9h20, 21 h1 0-", '
.

SeX/Ség!Jer/'oui)' "

(16h30 - Sab/Dom/àua)
Cine Shopping 3
As Fiérias de Mr.Dean
(17h40', 19h30, 21 h20 .:_

Sex/Seg(Ter/Qui)
(14h, 1ShSO, 17h40, 19h30,
21 h20 - Sab/Dom/Qua)

Joinville

Cine Cid'adQ'1 !

Homem Aranha 3
(13h30, 16h1 O; 18hSO, 21 h30 -

Iodós os dias)
Cine Cidade 2
Homem Aranha 3
(1,ahSO, 21'h30 -

,

S�b/Domfrar/Qua)
.

c, ';

As Tãrtarugas Ninjas: Uma nova

aventur.a
(1-Sh30, 17h20, 19h10, 21h:_'
SeX/Sag/QuO",.. ," .

(1Sh10, 17h"-,- Sb/Dcim1Ter!Qua)
Cine Mueller 1
Homem Aranha 3 (leg)
(14h, 16h40, 19h20, 22h - Todos
os dias)
Cine Mueller 2
MotDql!eiro� Selvagens
(14h15, 16h30, 19h4S, 21 h4S -

TOdos os dias)
Cine 'Mueller 3·, .

Homem Aràriha'3 (dub)
,

;'.

.

:(13h30, 16h1 O, 1 anSO, 21h30'�

fiTados os:di9S) .�: ,"; i
� ,,>, ,-' , .'

BlurilenaÍl tÓ,

, .,..

{. ')/>r

:Cin� Neúfuârkt 1 .:
,

�omem Áranha 3 ·(dub) ,

:(13h30, 16M1S, 19h, 21 h4S -

Todos os'das)
,

:Cine Neumarkt 2 ,
'

Homem �ra.nha·�: (leg)
"

'

,

:(14h, 16M40, 19h20, 22h - Todos'
os dias)
ICine Neumélrkt 3

.

IMaria Antonieta '

(13hSO, 16h20, 19h1 0,21 h30-
rrodos os' dias) ;

,

.

,

-

Cine 'Neuriiárkt4 ;.

lMotóqueiros Selvágens
(14h20, 16h30, 19h30, 21h40-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
300

,

(14h10 - Todos os dias) ',' i :,

O Cheiro,do Raio,;
(19h40 -Tódos .os dias)
O número 23 ;,

(16hSO, 21650 .; Todos os dias)
Ciné :Neilmàr.kt 6
AS léd:as:de Mr. Bean
(14hSO, �,Yh; 18h50 - Todos os
dias)
O D'om Pastor
(21 h - Todos os diªs)

� SERViÇOS

AlfuÔçÔ:' "�o "

JARAGVADp SUL
IgrejaMàtriz, São·Sebastião '

Tradie.ional·Galetada da Apâ�'
, 1 9 ;(te maio', às 12 hOras,

,

"

r '

,

'�' O CORREIO DO POva
,,':� "i,' f' eXtr,3@ocorrelodopovo,com,br '

\�!'. I

t"

,.' l: '.,
.

"
,

.

; .,,j; •

'"

�\_ < ,f:1 A. �. � .... �
.

•. AN1VERSÂ:R'lbs,' rl1, ' .

O.' �
> ",1

f'"�
,< ,; ,I I

. " ,., ,,'Ii.
,

Veter,inários fu�d�'ril.Núcleo em. J,ar"gu,á do Sul,
. '; '. . . , ',.,) � \"

'

o Correio do Povo, edição semanal de 9 a 15,oe maio, noticiava que
, seria fundadn.oãcíalmehte riaquele'24 de maio, durante assembléia em

, dependências do EsCri . ri'o da Cidasc de,'Jaragl!Já do'Sul, o Núcleo de
Médicos Veterinários' ale do ltapocu (NUMVI), que envolvia,
profissionais de Jara .'i;I'b Sul, Compá,;SChroeder, Guaramirim e�

'Massa(anduba:-Uma 'thapa liróvis6rla ,havia .sido formada, -.'pr,esltlid� ,

, pelç veteriháno:'do' ES"GrttÓrio-:RegiOrt�1 da Acaresc,Daniel' Arií'�r�ssan.
Na 'as,s�ní;bléiàdb dia 24 s�rian:í"iiprov'àdosios estaíutos, de acordo

. com aSQ,êiedade , Catadnemú�, 'de:Medléina 'Veterinária e eleitá a, diretoria, ,
.Ó • "j. •

{J ",".; ; ... ;;,." si.Ó, !_, >,.' , ,
•

.'

da ,entidade,; que teria caráter cultu'ra!, de confraternização e troca de
'comeclmemos. Os médicos veterinários da região, em número de, 16,
desligavam-se assim do. Núcleo de Joinville a qual estavam filiados.

, '

,

,

,

• \'0 CLIC DO,l.EfI'OR .

'

'. Man�l sua fot\) pára o Extra:

extra@ocorreioqópovo,com,br• O D:IA�DE HOJE" , . �

1 , . '

, Adorandoo cár,inho, da dona, a cadela Princesa de doiS anos e ';
, .'.meio po�op ,p�ra o .clie da feitora Fernanda Schaff�r. .: .,'".'

-,

"�Feifa ,;- ,.�: '·é,. ':; "

<

A quint�, edição"da, ;

Expogestão será realizada
.

de 19 a 22 de jOnhq'em .:,' j ,:

Joinville, no Centreventos
Ca� Hansen, I'riformaçoe�"
peloJone (47) '34'51 -

3000.. '"
,< ••

�Baile' . o ,:' ;" i .

A Sociedade De�portlv� e'
Recreativa Amilàde· ,-

-,
�

,

promove,nestesãpado, 19,
'o seu nadlclonal'Balle-do '

chope.corn início'às i�
horas, Ingressos: '

'
.

anteclpádos à R$ 12.
, :

o CORREIO DO POVO
Tarla I71l1nrlo /1'

,
"

1 I' "
"

....,,;,. '1";, ';

o 'tempo contiriu� inst�vel 'com chuva e
.

novoadas lsoladas. Condições de chuva .

rnoderada.a forte por alguns momentos;
, especialmente no decorrer da tarde.
Temperatura estável. Vento de noroeste a

sudeste, fraco a moderado e com rajadas.

.i:
v

.
,'Tempo instável em Santa Catarina· ,-

,

� Jaraguá do Sul e Região

'HOJE 'Q", QUINTA Q smA
.

�"'.>' '

I I' i r« 1', I

I
tI" «r ,

MiN: HOC· "" " MIN: 15°C., " " MN: 15°C. "o
'

,

MAX:, 22° C
.

MAX: 200 c I MAX: 24° C'
.

.

Chuvoso Chuvoso Chuvoso

SABAD,O:
MIN: WC
MAX: 21° C
Chuvoso

.'" .. 't
NOVA .

CRESCÉNTE,'

.'�
...

�)"'.
.

"

CHEIA MIN(,>UANTE

.O 0�05' \) 1:0/05
'iN

i' loT

\�t�f1�_\,_
..

;¢."

,�
f.

� 'j ,

,o'
'

'f .... ;
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. volta a si. Eva afasta Conrado
Nina b" N' I', do na"o gostar do ello. ma exp ica a
fingln "

'd que teve uma sensaçao de morte.
ZHa '

t S' é
Zildâ explica aos tuns as que Imo.n uma

.

, 'dade que alerta as valentnas de
dlvm .

,

o Nina conversa com Perola sobre
peng ,

S' L', encontro com irnon. oreta

dseu obre que Conradó e Eva se beijaram'
esc

N' C d
e ameaça contar para Ina, caso onra o

a abandone,Eva conta a �érola �ue está

interessada por um rapaz que nao=
em é, Eva convence Max a deixar

qu , "d N'conrado pedir a mao�,� Ina, ern

asamento, Eva está ansiosa para rever

conrado, sem saber que ele é o rapaz que .

la beijou, Conrado chega à festa e Eva se

�ho,ca ao saber que ele é o noívo.de Nina.. .

� GLOBO" 19H

Pé na Jaca
Maria faz fotos na padaria e exige qú�
Lance participe, Tio José diz a Arthur que,

.

ele não é filho de sangue dos pais', Lance
..

se controla com a proximidade .�e :Maria! '.
que apresenta uma �o�!ur� se�era; LjÍo .'

sai com Clotilda, para Irritaçaó de Vanessa. '

Oorinha se muda para a casa qe �ade�:.
Maria e Lance se env9Ive�. �Iizé\b�
cuida do seu companheiro de' cela.'Tadéu

suspira aliviado quando Dorinha diz 'Que ,
'

estava briQcando, quenão. tem ,�orça Il�ra
mudar de'�ida, Lance e Maria sentem-se

cul�ados e discutem: iArthiir \iib�a ao

pensar que está ri?o. Gui l�m.br3.;:qu� �\�
'precisará provar. Glácomo diz a Lance que
ele deve ser filho de Irina e Últimó. O'.i
interno se assusta quando Elizé$etih fal� Q."
nome de Morgana. Arthur e Lincê dizeni c
a Morgana que sao os filhos d� último,- I - )[

Iquerem a sua herança e rpW�lfam, �tJa�: !
marcas,

�GLOBO-21H

,Paraíso Tropical,

!
�1

Vidas Opostas
H�I!o diz a Nogueira que há o risco de
CICIO desaparecer. Nogueira manda que
el� le�Q!e ;�e' X9, qu�: ele conhece o

p�d,elro'a� sua famflía dele, assim, se
ele não vier quem vai pagar éa famflia dele.
Nogueira pede que Carmo intime Carmem
e Lucilia para a acareação. Carmem
chama Leticia para ser modelo
adolescente das costureiras do Torto.
Joana vai por a mesa do café para Jacson
que lhe dá um ultimato: eles vao transar
até domingo, Joana sorri calmamente,
lembrando de que maneira a terá se for se.
for à força. Erínia diz à famnia que está
reconquistando Miguel. Cicio liga para
Torres pedindo um encontro urgente com
Jacson, O pessoal da TV Atlantes se reúne
para produzir um debate sobre drogas,� Torres leva Daniela para conversar com
Mofado,

tra:, .

,

'" :1:' QUINTA..:FEIRA" 17 de maio de 2007 I 78 a

��SEPARADOS
Viviane Araújo e Belo estão

oficialmente separados. No
sábado, 12, a atriz e modelo

deixou a casa do pagodeiro,
após nove anos de

relacionamento. Belo falou à

coluna Telenotícias, do jornal

"
:'0 Dia": "Não existemais

.

amor de ambas as partes". O.
motivo? "Como especularam, ,

"

I .'
.

u pivô foi Gracy'�nDç Barbosa
(dançarina do g�UPO

;
-

Tchakabum)", contou ó -.\

paqodelro." ,\:;' .f!" ;': ;'", ,.'

• SUDOKU

..

éÍdra@ocorreiodopõvo,com,br
.' ',"

��CANSADO
Fábio Assunção está m

..

cansad,�, com p .. ritf!l0
Parafso Tropical. 'Alé
especulações, que su

depois que Fábio fait
dia de gravação, que o

confunde os nomes cas
personagens gêmeas d
Alessandra Negrini, '

surgiram boatos que o g�
teria pedido para deixaf"if'
novela. "Fábio está com;
problemas pessoais e-os

coleças.de elenco têm
entendido seus deslizes",
disse un; amigo ao lornal.

. ..

'��SAUDADES
, ,.A ,Globo deve lar,lçar no .

.. ,

pF6ximó ..m�$;ühÍ ÓVD em
'''I 'homênàgám .�.Bus$unda,
morto duran.te a última Copa- '

dQ Mundo em junho
passado, segundo '

informaçÕes do coluhista
.

Daniel Castro da FQlha de
S.Paulo. O OVD deve conter I

imagens inéditas do
humorista e seguir' a linha
do programa-hómenagem
;'que a emissora exibiu após ':
a morte de Bussunda.

.
, "

Também será lançado um

OVO com ós melhores
momentos do Casseta'& -

Planeta em 2006.< ,
.' ."

•• ',' ,'o

,
. .,-.� I

• HORÓSCOPO

• ,DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extta:
extra@otorreiodopovo.com,br

Ao pé da letra
Pouco afeito às etiquetas do mundo civilizado, o canibal recém
integrado à sociedade, vai pedir a mão da namorada em casamento.
- Doutor Juvenal - começa, inseguro. - Eu vim pedir a mão de sua
filha...

.

- Muito bem ... Trouxe as alianças?
- Alianças? Não! Trouxe o facão!

.

o�� ". '.

No ponto do ônibus, o bêbado, vê a mulher e diz:
- Você é feia, hein?!
A mulher não dIz nada. E o bêbado voítaa dizer:
- Nossa, mas você é feia demais! .

A mulher finge que não dá ouvidos. E o bêb�do torna a dizer:
- Meu Deus! Mas você é feia demais!'

�

",
A mulher não se agüenta e diz:
- E vocêéum bêbado,
O bêbado r�SP(m�!il;,:k' "

- E, mas amanhã eu m�I�!>LQ!�b,

"

,
-

Áries 20/3 a 20/4
Sendo de um signo de Fogo, você se parece
mesmo com labaredas: vivas, em constante

. movimento, sem nunca parar no lugar. E assim
,são suas atitudes, assim é sua mente 'acelerada ...
; Muitos questionamentos podem povoá-Ia neste

.. dia. Evite o impulso de escapulir e preste-se
atenção. Quem sabe não é uma interessante
mudança de rumo se aproximando?

Touro 21/4 a 20/5
Tornar sonhos realidade, este é você. E esta é a

hora. Pra variar, você está concentrado nas

coisas do mundo concreto, mas também se

sairá muito bem com as subjetividades das
relações humanas. Realiz�rá o que qUisér com
um pé nas costas. Não se assuste com a

turbulência e rapidez com que isto pode
acontecer, é a dinâmica do universo a seu favor.

Gêmeos 21/5 a 20/6
, USIl seus talentos intelectuais e de
, cômunícação, não desperdice oportunidades e

ofertas. Talvez você não queira a mão do
patrocinador por achar que ele vai querer meter

,

o dedo em seu trabalho. Bem, isso é possível,
mas se você largar na frente, olhar com os

olhos do outro e não deixar furos, atuará
livremente e todos sairão no lucro,

Câncer 21/6 a 21/7
Você já viu que voltar àquele lugar não vai dar
em nada. Explore outras praias, dê uma chance
para novidades. Será que você não está
precisando delas, afinal? Talvez você esteja
fazendo o mesmo caminho só por força do
hábito, por alguma fraqueza ou quem sabe até
por preguiça ... Mas agora,chega. Sacuda a areia,
respire fundo e arriba!

•

,

Leão 22/7 a 22/8
Concentre-se e dediqué-se ao trabalho, leonino.
Construa uma base firme para a realização de

.

seu-belfssimo plano, tudo pela qualidade. Assim
as coisas funcionarão melh,or, crescerão fortes
e terão a dimensão e o impacto'.que você

. imagina. Você não-quer que lá fóra seja tudo
grande, intenso e brilhante assim corno é dentro
de você?

..

Virgem 23/8 a 22/9
Pare com isso, amigo Virgo! Por que você está
duvidando de sua capacidade? Verifique em seu,
banco de dados se não há programações do

.

passado se atravessando entre você e o seu

momento. Desfragmente o disco e esvazie a
lixeira, não, fique travado no mesmo ponto,
repetindo as mesmas atitudes. Rume ao futuro,
ganhe de volta o seu presente.

Libra 23/9,a 22/10 < Capricórnio 22/12; a 21/1
Aquele livro incrível estava ali na estante há Finalmente (e felizmente) coisas que estavam'-
meses e só agora é que você o abriu?! Essa e embaralhadas e quebrando a sua cabeça
muitas outras coisas de seu rico e

.

começam a fazer sentido. Peças S!! encaixam,
interessantíssimo universo pessoal estão razões intrínsecas se, revelam, fichas caem e

.

saudosas de sua aten:�ão. Nunca é tarde para plim! Talvez o labirinto se houvesse constrúída
saber de si, mas é bom se agilizar, .assím garante', de tanto pensar, multiplicando corre<lôres denao
tempo hábil para tomar necessanas li

. '. se achar... aU!!, bqm, q�e a mente cansou e

imprescindíveIS atitudes.
'

-Ó, ,

'
'

déixou a intuição falar. .'.
;,

, I
,

Escorpião 23/10 a21/11 Aquário 21/1 a1.8/2 .
..

.

�Sabe-se lá de onde vem a força, mas ela está Durma-se. Gom:lJrn barulho desses! Pols éi "

'

em você, por todo você, vívida e inteira, atenta aqu.ariano; v�qê bem que;lim. tentado sereríár. "

ao seu chamado. Sua ligação com o seu um pouco siiameilte Qm'Ôuscà ilé'conhe,cimerito'
intento, a unidade e concentração com seu mas a loucura do mundo atual não tem ajudado
foco, ..

aciona todo um poderoso e ilimitado muito. BOrn, se não pode ven�ér p povo do agito,
, mecanismo, Se você quiser atravessar a. .' junte�se a ele, temporariamenté. Talvez, neste

.

grande corrente, siga em frente, resolutamente:
'

. momento, o. m�lhor'aprendíiado seja não ficar
você conseguirá.

'

parado.····
.

", \

Sagitário 22/11 a 21/12
Bateu vertigem e uma certa falta de ar? Busque

, seus sais, não vá desmaiar agora, não,
Inquietações às vezes precisam emergir das
profundezas para serem revistas à luz do sol.
Não há motivo.s para alarme nem pra chamar
uma ambulãhtía.· Uma auto-análise vai ajudar

.

muito mais, Deite a alma no divã e divague, vai
.
lhe fazer bem.

Peixes .19/2 a 19/3, ,

Isso mesmo, continue no comando, capltão-
Ipeixe, mas deixe"se $,er ajudado. Agora que você

assumiu isso e mais aquilo; nãe insista em
. Iquerer,faze( tudo sozinho, senão fica diffcil

manter os mesmos nlveiS de quàlidade. Monte I;uma equipe bacana, você satie pescar os seres
.

especiais no meio da m.ultldão. Fique receptivo I
para novas oportunidades. _I

,\
,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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POSSE
Hoje à noite, ás 20 horas,
acontece no Clube Atlético
Baependi a posse da nova

diretoria do CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de [aragua
do Sul, sai da presidência
Waldemar Schroerder e

assume o empresário. João
Vieira, da Móveis Vieira. Na

ocasião será ministrado uma

palestra pelo Presidente da
FCDL/SC, Roque Pellizzaro

Júnior com o tema: O
Momento Econômico de

. Santa Catarina, Uma Visão do
Varejo' e também um jantar

.

festivo.

NOITE MEXICANA
A minha querida amiga
Nadilma Schiochet, a toda

poderosa do Hotel Estância
Ribeirão Grande, promove no

sábado (19), a primeira Noite
Mexicana. Arriba!

SE A MODA PEGA ...

O CORREIO DO POV

Por Moa Gonçalves ,. Sugestão (rnoagonçalv8s@netuno.cOillbr)

o novo presidente da França
Nicolas Sarkozy ainda nem

assumiu o governo e já pode ter
a primeira baixa no sue

séqüito, justamente a esposa. Já
o ex presidente Argentino
Carlos Menem viu sua esposa,
a ex-modelo Cecília Bolocco,
de topless ao lado de um

milionário i t a l i a n o .

Conclusão: o poder' exige
tanto, mas tanto, que as

mulheres ficam muitas vezes,

"a ver navios", sendo obrigadas
a cicaretarerIi. em outros

terreiros. Algumas mantêm a O boa praça Felfa (Moinho) e a bonita Mara Rúbia Canaro no Kantan
compostura, já outras soltam a

franga mesmo. Isso são as

agruras do poder, coisas de
ricos e famosos. Amém! E·

esperamos que fique
eternamente restritos a eles tal

maldição ..

IDADENOVA
É bem nesta quinta-feira, que o

jovem bem lançado Fernando
Neves, o popular DJ Masc,
corta o bolo e recebe merecido
coro de parabéns pela idade
nova. Aliás, Masc foi

hornenage ado-. com festa

surpresa antecipadamente e

muitomais.

PÓDO BOM
A "rapeize" mais descolada,
que adora estar antenada, não
escondeu o interesse de saber
mais detalhes e principalmente
qual é o importador deste tal
"Pó da China". Segunda a

corriola, uai, se o preco for

bom, como os outros pr�dutos
que vem da China, porque não
aderir ao babado. Né???? Eu
esticomais nãominto!
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O comunicador da Studio FM e OJ, -Marcelo Luiz, com o empresário
Fernando Raboch, do Kantan, durante rasante nos camarotes da Arena

\
.

Ir no Kantan saborear
uma deliciosa comida

japonesa e conhecer

pessoas inteligentes

FRASE DO DIA

I
"

Só tem o direito

L de criticar aquele
..' ,que pretende

ajudar" (Abrahàn lincoln)

�bell'arle

A minha amiga Lena Negri, uma das íncansávels batalhadoras
por causas sociais, é presença garantida'na primeira Festa do
Champanhe, que acontece dia 23. de maio no Kantan. Quem
também estará presente, são as elegantes Sras. Marili Zanólti e
Karem Hufenüessler.

'

**

A sempre serena amiga Andréa Fruet, não gostou muito da maneira
que escrevi na coluna de ontem, sobre sua pessoa. Citei que ela
separou-se e já estaria dando rasante nas melhores baladas e que.
por enquanto só queria "ficar" e· nada de 'namorar sério .. Querida
Andréia, na verdade a minha intenção foi pura e simplesmente ade
relatar os fatos da fonte, mas nunca, de maneira 6enhuma" qenegrir
a sua abalizada conduta, que pra mim, é inquestionávéL
**

Hoje à noite, à excelente banda Coyote Jack, animará a badalada:
Choperia Bierbude, do meu amigo Amarildo,Melo Silva.
**

Hoje a bonita filha do casal amigo Celso e Dalva N;gei" a arqu,iteta
Tamara Karina �rsching Nagel recebe todo o carinho deis amigos,€
familiares pela troca de idade.

"

** '�

A empresária Regina Perito, da Regin�. Eventos, terá
participação especial na organização da primeIra Festa do
Champanhe.
**

As mulheres de plantão adoraram quando souberam que o ator
global Rodrigo Veronese, o Lucas da novelaParaíso Tropical, estará
em Jaraguá, participando da 6° Feijoada do Moa em acosto.
**

No Bairro Três Rios do Norte, onde a prefeitura adquiriu um

terreno para construir 250 casas populares, a materlajío povo da
região quer porque quer que o nome do loteamento seja "Frei
Galvão", canonizado na última sexta-feira pelo Papa Bento XIV.

"

Os figuraços: Willian - Marcelo - Alexandre c Ricardo - Daniel

festejando o sucesso da 2a Stammtisch Unlversitárla

Registramos hoje com muito carinho o aniversário do baluarte d(

automobilismo jaraguaense, Silvio Spézia, comemorado dia 15. \,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




