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FUTSAL
/

Jaraguaense e

campeão na
Liga Italiana

De férias, Igor Tarriawski

:; fala sobre o título é o acesso

para a Série A2 da Liga
Italiana com o Kaos Futsal,
deBologna. Motivado com a

equipe, ele contou que
renovou o contrato até

junho do ano que vem. Igor
volta para a Itália somente

em agosto. _,8'

�,
�Ml!iIU.Jl_

,-,' ,sac@sexshopjaragua.com.br

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

Centro Comercial Fall 2° piso si. 37

CDL empossa nova diretoria

Cerimônia de posse reuniu cerca 'de 600 pessoas, entre empresários políticos. Entidade conta atualmente com 750 associados.
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MíNIMA "11-90MÁXIMA

Chuvoso durante o dia e à
noite. CONFIRA O MAPA no
TEMPO 86

NEPOTISMO CAPACITAÇÃO

Bertoldi vai vetar Protessores da '

projeto aprovado
pela Câmara

Expirado o prazo para
sancionar o projeto, que põe
fim ao nepotismo nas

administrações públicas de

Jaraguá-do Sul, o assessqr
.

político do governo,
Leônidas Nora, informou
que o prefeito Moacir
Bertoldi (PR) vai vetar a
proposta, por considerá-la

,

inconstitucional e

incompleta.
Nora revelou ainda que

a administração pretende
elaborar outro projeto,

,
baseado na proposta do
Ministério Público .3

rede municipal
fazem cursos

Cerca de 240 professores
da rede municipal de ensino
de Jaraguá do Sul,
terminaram, ontem,

'

capacitação em tecnologias
'

ed�cacionais: O curso

durou quatro dias para cada
um dos grupos envolvidos.
A primeira vez que

Jaraguá do Sul teve uma

capacitação deste tipo foi
nos anos 2000 e 200 1.

.
/ O curso permitiu que os

professores definam seu

papel e construam, passo a
'

passo seu projeto de

aprendizagem. _ 8

A diretoria da COL
(Câmara de Dirigentes'
lojistas) para a gestão.
2007/09 foi empossada
ontem à noite, no Clube
Atlético Baependi.·O
presidente eleito, JQã,.o..,_ .....

Batista Vieira, assumiu
presidência da entidade
no lugar de Waldemar
Schroeder.

MOSAICO
. . ,,1,< .•

Audiência pública
vai discutir'ações
para criar UFSC

3
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OPINIAO
• EDITORIAL

Duas estradas
N a onda da oferta de

infrg-estrutura que vem com

o excelentemomento econô
mico do País, também o

Governo do Estado vem

dando mostras da sua

disposição de finalmente dar
ao empresariado as condições
'mísimas para produzir e

eS<fRar a produção. A Se

cretaria de Infra-Estrutura de

Santa Catarina confirmou na
Fies: que vai dispo-nibilizar
Rt:? milhões para a cons

trução da via de acesso ao

POIl0 de Navegantes, que

de8�rá entrar em funcio

nawento em julho. Segundo
o secretário de Infra-Estru-

-'"

tuW, Mauro Mariani, a obra,
deB},8 quilômetros, é de

responsabilidade do mu

niçípio de Navegantes, mas
o <Joverno vai disponibilizar
oSslf_ecursos para acelerar o

prBsesso, que já está atrasado.

o Governo do Estado vem
dando mostras da sua

,disposição de finalmente
dar ao empresariado as

condições mínimas para
produzir e escoar"

. A empresa administradora do
terminal, PortoNave, também
colocará R$ 4,8 milhões em
recursos próprios para garantir
a construção da estrada,
informou o diretor técnico,
Gabriel Ribeiro Vieira.

J á o edital para a cons

trução da via de acesso ao

porto de Itapoá, lançado no

último dia 11, deverá estar

concluído num prazo de 90 a

120 dias. Com essa definição,

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

em mais quatro meses as

obras poderão·ter início, com
a previsão de durar dois anos.
As obras do Porto de Itapoá
já foram iniciadas, e devem
ser concluídas num prazo
semelhante ao da rodovia,
que terá pouco mais de 30

quilômetros.
O presidente da Fiesc,

Alcantaro Corrêa, destacou
a importância da viabilização
da estrada de acesso para
garantir o funcionamento do
futuro Porto de Itapoá. Para
ele, é uma obra muito im

portante, que os exportadores
do Estado e principalmente
da região Norte vinham

esperando há muito tempo.
Para nossa Região,' é sem

dúvida item fundamental,
juntamente com a ampliação
do Porto de São Francisco do
Sul e a duplicação da BR-
280.

.rENTRE ASPAS
U'

Não tenho o direito de decepcionar os franceses".
Nicolas Sarkozy, ao assumir oficialmente na quarta-feira, 16, a Presidência da França.

"A�â;�larãções do líd�rdo govenio são descabidas, provocativas e levianas. Mais do que isso,�.' L.

é �ma forma de intimidara oposição na CPI doApagão".·
'

Ja�tias Vasconcelos (PMDB-PE), senador, ao acusar o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), de
insiºuar, em matérias e jornais do Sul,' que poderia haver algum tipo de irregularidade nas obras de remodelação

doteroporto do Recife, feitos durante o seu governo em parceria com a União.

�PONTO DE VISTA
�

luZ

Reflexões sobre a. Lei Geral
da Micro e Pequena Empresa
A aprovação da Lei Geral

da Micro e Pequena Empresa,
no _lê,nal de 2006, representou
parê: o setor produtivo ligado
a ��e segmento a coroação
de CIma luta de muitos anos

na tentativa de se definir
uma política de estímulo aos

B" '

empreendedores. Uma das
principais constatações que
justificou a grande mobili
zação nacional em torno do
assunto sempre foi a excessiva
burocracia e a carga tribu
táraa, que inviabilizavam o

sungimento de novos empre
endimentos, cuja tempo de

vidã. muitas vezes não ultra
passava os cinco primeiros
anos,

Entretanto, a Lei GeraL da
MPEs também traz nas suas

Tentrelinhas aspectos que
51. -

li dprecisam ser ava ia os com

mJfta atenção, para que' os
ev�htuais benefícios não se

cotltraponham aos pontos
aesfavoráveis. No dia 22 de
m�fu, próxima terça-feira, o

!APEVI nos Bairros promove

•Paulo César Chiodini
Presidente daAcijs
Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul

no Centro Empresarial a

palestra "Análise dos pontos
críticos da Lei Geral da Micro
e Pequena Empresa", com a

participação do contabilista
Paulo Henrique Feliciorii
abordando questões relacio
nadas com o assunto. Dentre
as principais dúvidas que
preocupam os empreen
dedores está o fato de que a

nova legislação implicará na

elevação dos impostos, a

impossibilidade de trans

ferência de créditos e a

manutenção de uma alíquota
alta no cálculo mensal do
Simples Nacional.

Por outro lado, outra

análise é de que a Lei da
MPEs vai estimular a forma
lidade, sem dúvida um dos
grandes problemas do país
pela evasão de recursos que

poderiam ser aplicados em

. benefício da sociedade por
meio de obras públicas e da
maior atenção do Estado às
áreas de infra-estrutura, .sa
neamento, saúde e educa-

ção, por exemplo. Há um

entendimento de que o am

biente atual das micro e

pequenas empresas. é desfa
vorável aos negócios, devido
à elevada informalidade, ao

alto custo da formalização, da
mortalidade precoce, à baixa

competitividade e concor

rência predatória, com a ava

liação de que, com a imple
mentação da Lei Geral, as

micro e pequenas empresas
possam se expandir de forma
rápida e consistente, através
dos estímulos para a regula-

.

rização de milhões de empre
sas que atuam na ínforrnali
dade. Há, .portanto, várias
questões a serem avaliadas
como positivas e negativas,
como o alto custo das opera
ções de crédito, a neces

sidade de ampliação da rede
de atendimento, as adequa
ções que precisam ser feitas
pelas centrais de análise de
crédito, além de formas de
atuação que evitem a ina

dimplência.
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• DOS BLOGS

IMadij.tiGUTERMAN
Crianças chinesas
perdem a infância
Um estudo do Centro de
Pesquisa de Infância e

Juventude da China mostrou
que, na média, as crianças
chinesas passam 8,6 horas por
dia na escola (algumas chegam
a 12 horasj.rnais do que seus

pais no trabalho. Nas
entrevistas, boa parte dos
garotos disse que, depois da
escola, é obrigada a fazer o
dever de casa e que não pode
sair para brincar. O caso

clássico dessa perda de
infância, registrado pelo Diário
do Povo, é o da menina
Zhuzhu. Aos 12 anos, ela tem
tudo o que uma criança gostaria
de ter, mas lhe falta tempo para
as brincadeiras. Ela vai à escola
de segunda a sexta, onde passa
nove horas por dia. No sábado
e no domingo, tem aulas de
piano. "Como prêmio por seu
trabalho", diz o jornal, "os pais
de Zhuzhu a deixam brincar por
uma hora, à noite, no sábado e

no domingo".

�blog.estadao.com.br/blog/gut,rman

• DO LEITOR

. i!itij')SÁ
Cheiro do ralo
no Rio Tietê
o projeto de despoluição do
rio Tietê, que já afogou cerca

de R$ 3 bilhões, já na laruada,
ainda na primeira metade dos
anos 1990, teve alguns
preços de contratos
superfaturados em até 300%,
informou um conselheiro do
TCE. Um clipe oficial do
governo do Estado, com
música de Chitãozinho &
Xororó, dizia que o paulistano
iria voltar a se banhar no seu

rio agora nos anos 00. Quem
se arrisca a um mergulho? É

. triste. De lascar essa notícia
de que a qualidade da água do
Tietê piorou. Nem os piratas
do Laerte conseguem respirar
naquele esgoto cujas verbas
já fizeram a fortuna de muitos
políticos e empreiteiros. Só
resta recitar o poeta
paulistaníssimo Mário de
Andrade, que fez, em 1945,
uma longa meditação sobre o

rio: "Água do meu Tietê,/Onde
me queres levar?"

�ponteaereaspnomlnlmO.ig.com.br

Quem irá nos defender?

Acompanhando as ma

térias publicadas neste jornal
estamos cientes da movi

mentação política em nossa

cidade no sentido de que os

cidadãos façam e conservem

as calçadas em frente de suas

residências e até mesmo dos
terrenos antes de construir.
Desta forma já estão sendo
discutidas, também, formas
e instrumentos para se cobrar
tal procedimento e punir seu
descumprimento.

Gostaríamos de contar

sobre a pavimentação de
algumas ruas do Bairro Água
Verde, que depois de muita

discussão, pareceres e visitas

foi executado, no que se

chama de uma parceria,

onde os moradores desem
bolsaram de R$ 1,5 a R$ 2
mil e a' obra foi executada
pela Prefeitura e pela Pa

viplan. A obra deu-se por
concluída há cerca de 7
meses, porém ainda há ruas

em que omeio-fio não foi co
locado (responsabilidade da
Prefeitura) e o asfalto 'já
apresenta deformações e bu
racos de áté 50 cm de pro
fundidade.
A veracidade destes fatos

foi marcada pela visita dos
vereadores Ronaldo Raulino
e Dieter Jansen em matéria

publicada nesse periódico em
.

06 de abril. Porém mesmo

com a constatação dos pro
blemas apresentados até

Ji.UitdF. G. MARMO:';
O melhor de
cada um
Uma representante do governo
dos Estados Unidos veio ao
Rio de Janeiro oferecer ajuda
ao governador Sérgio Cabral
para combater o comércio
ilegal de cocaína. E quem
ajuda os Estados Unidos? As
apreensões de cocaína lá,
segundo o relatório de 2006
da UNODC (o Escritório contra '

Drogas e Crime das Nações
Unisdas), ficaram em segundo
lugar no ranking mundial.
Parece que os métodos deles
não têm dado muito certo para
evitar esse comércio, não ...
Nem vou entrar na discussão
sobre se realmente vale a pena
matar tanta gente para tentar
impedir que uns e outros
cheirem cocaína. Digamos
que valha. Se eles realmente
acreditam que têm de dar tiros
para evitar os "tirinhos" (gíria
que se usa para descrever
uma "cheirada"), precisam
aperfeiçoar a estratégia. Não
está funcionando.

li

�bIDgdaSOnlnha.rOlha.bIDg.UOI.com.br II

11

.,

• Nilza Helena da Silva Vilhena
Funcionária Pública

agora nenhuma providência o

foi tomada para o término da
'

obra e/ou para corrigir o mal j

feito e não é falta dos mo-
'

radores buscar as autori-.'
dades, meios de comuni- �

cação e protocolai pedidos f
na prefeitura.

Assim, perguntamos: Que)
instrumento se pode criar

para o cidadão ver seus

direitos respeitados? O que
fazer para que a Prefeitura I

finalize as obras iniciadas e

as execute com qualidade,
utilizando os recursos com a

eficiência e eficácia que
merecemos? Onde estão as

pessoas eleitas por nós para
fazer valer nossos direitos!
Quem irá nos defender?

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, cep 89251 200, Caixa
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* nãO serão publicados).
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pRAZO: PREFEITO TERIA ATÉ ONTEM PARA SANCIONAR A PROPOSTA

Bertoldi volta atrás e veta o

projeto.contra o nepotismo
�Governo vai entrar

com Ação Direta de

Inconstitucionalidade
na Justiça

JARAGUÁ DO SUL

CESAR JUNKES/OCP

Bertoldi lembrou que em outras administrações o nepotismo foi tolerado por aqueles que hoje o rejeitam

o veto e promulgar a lei. emprega o parente do outro e

ARGUMENTOS - No final vice-versa). Ele garantiu que

de abril, logo após a Câmara não estava preocupado com a

ter aprovado o projeto em possibilidadede ter de demitir
segunda e decisiva, Bertoldi os parente que ocupam cargos
declarou que sancionaria a comissionados na Prefeitura,
proposta se tivesse amparo "porque são profissionais
consHtUtlQn�1 t�Jn'ã'o 'Jl�c'bn-" competentes".

. .' '. I i 1\. -�. . . \_

trass�iP?iH.:r:.wí��QI�lii<iiJgeij;t�vi;� Na'opini2ío de Bertoldi, a
Na época, deixou escapar que questão deveria ser tratada
.as concessões feitas pelos por lei federal. "O presidente b,

vereadores em alguns casos da República deveria enviar

sinalizavam perseguição, ao Congresso projeto de lei

evidenciando o acirramento acabando com o nepotismo
da disputa política. em todos os órgãos públicos do

O prefeito revelou que não Brasil", sugeriu, acrescen

permitiria nepotismo cruzado
.

tando que a medida garanti
(quando um agente político ria justiça e igualdade.

Depois de prometer san

cionar o projeto que põe fim

ao nepotismo nas adminis

trações públicas, o prefeito
Moacir Bertoldi (PR) voltou
atrás e decidiu vetar a

proposta, aprovada por una
nimidade pelos vereadores,
nos dois turnos de votação. O

prazo para sancionar o projeto
terminou ontem - dez dias

-

úteis após receber os docu
mentos da Câmara. Pela Lei ser elaborado pelo governo

Orgânica do Município, será baseado na proposta do

Bertoldi terá até a próxima Ministério.Público.
.

quinta-feira, 24, para A LeiOrgânica nâo permi-
oficializar o ato. te que o Legislativo aprecie no

Segundo o assessor político mesmo ano matéria de natu

da Prefeitura, LeônidasNora, .
reza semelhante, uma prerro-

'·i·W"- :'-.!jl'�t) -,�:' j ,'", ,,'" j -� 11 .• -i, j ,

o go�e�o wiet?-t�r�nfl. J�stiç_f, ,gativa constitucional. Desta;
com I:\Ple-,Adin (Aç�s> D,ir�t.Çl,t;l .. forma, oJ),rqjeml CO,I;m:,�, P,�hCJ[,
de Inconstitucionalidade)

.

potismo, de autoria do gover
contra o projeto. "Vamos ela- no, só deverá ser encaminha
borar uma l§é.tra proposta e da à Câmara no ano que vem,
encaminhar à Câmara de em pleno período eleitoral.
Vereadores, porque esse está Após receber oficialmente
incompleta. Não contempla o o veto ao 'projeto, a Câmara
nepotismo por inteiro, deixa precisará de pelo menos oito

alguns caso de fora", explicou votos - dois terço dos mern
informando que o projeto a bros da Casa � para derrubar

Audiência
o grupo de trabalho que

discute a instalação do
campus da UFSC (Univer
sidade Federal de Santa

Catarina) em Jaraguá do Sul
promove na próxima sexta

feira; 25, a partir das 19 ho
ras' no teatro da Scar, au
diência pública para definir
as estratégias de ação.
Devem participar do en

Contro o reitor da univer

sidade, Lúcio Botelho, e um
representante do Ministério
da Educação.

.

Crítica
o técnico de Cultura do

Sesc, Sérgio Pedrotti, criticou
a omissão do nome da pro
tnotora da mostra de Cláudio
Tozzi, na matéria "Descons
truÇões de Tozzi", publicada
Ontem pelo Correio.
"Em nenhum momento

apareceu o Sese como o

responsável pela vinda de um

� dostnaiores artistas plásticos do
-

país", reclamou.

Integrantes
Integram o grupo de tra

balhoAmvali (Associação dos
Municípios do Vale do Ita

pocu), Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do

Sul), Prefeitura de Jaraguá do
Sul, Câmara de Vereadores,
sindicatos de trabalhadores e

escolas de ensino superior da
região.
A força tarefa tem um

grande desafio: convencer o
MEC a instalar o campus na

cidade e vencer [oinville na

disputa.

Embate
A proposta de reajuste

salarial do funcionalismo pú
blico de Jaraguá do Sul ofe
recida pela administração será

apreciada pela Câmara de
Vereadores na sessão da pró
xima segunda-feira, 2 I. O

governo oferece 3�3% de
aumento e R$ 0,50 no vale

refeição, enquanto os servi

dores reivindicam 5% mais R$
1 no vale.

MOSAICO

TRE rejeita as contas
,

de Paulo·Odebrecht
FLORIANÓPOLIS

oTRE (Tribunal Regional
Eleitoral) rejeitou as contas

do ex-candidato a deputado
estadual nas eleições parla
mentares do ano passado
Paulo Odebrecht (PMN). A
decisão saiu da sessão ple
nária realizada pelo TRE na

quarta-feira. O juiz Volnei
Celso Tomazini, relator do

processo, alegou que o postu
lante não apresentou os extra

tos bancários relativos à conta

aberta para a movimentação
financeira da campanha.

Médico urologista, Ode
brecht fez 2.254 votos em todo
o Estado e 1.367 em Jaraguá
do Sul, onde atual profis
sionalmente, não conseguido
ficar numa suplência que lhe

permita sonhar em assumir
urna vaga na Assembléia

Legislativa. Foi a primeira vez
que disputou um cargo
eletivo. Nascido em Rio do

Sul, tem 43 anos e é formado
em Medicina pela UFPR

(Universidade Federal do

O CORREIO DO povol S

1.

CI.

exterior. 1

Agora, o tribunal estipulàJtIli
rá um prazo para que OdêXs o

brecht apresente a doct>Pim
mentação necessária e coITíDU
prove que não houve nenhl.fl£b
ma irregularidade na caffi!úb
panha eleitoral. 15 os

SEQÜÊNCIA - Na mesrrlã.lm
sessão, o tribunal rejeit6li>2s
também as contas dos caril.:nJ
didatos a deputado estaduW£G
João Hamilton de Lima Júni8f1H
(PSB), Laudelino de Sou�JfI
Cardoso (PTB) e da cari?jJl1
didata a deputada feded.Joq
Maria Aparecida Amânc11:')sb
dos Santos (PV). Os da'H£II

primeiros porque não aprt?.? o

sentaram os extratos batfJU1
cários relativos à conta abe/tasb
para a movimentação finailPl
ceira da campanha. Já Mar!fálÍII
Aparecida teve as cont� o

rejeitadas porque, além (few
não entregar os extrar81Q
bancário que abrangesse tocrtJ
o período de campanha, f�
intimada para cumprir
diligências duas vezes pa
regularizar as contas e nã

Odebrechtconcorreu à Alesc com mais sete candidato de.Jaraguá do Sul

sA
sb

Si.naliz8§ã.o
O adv.ogado Osmar

Garciolla tem assistido às

sessões da Câmara de
Vereadores, nos últimos

tempos.A presença dele no
Legislativo reforçara as

especulações de que será o

próximo proçlltador do
município. Peio visto, já
está tomando contato com
a atividade pública.

GESAR JUNKES/OCP

Ajuda -.

A Prefeitura de Jaraguá do
Sul encaminhou à Câmara

mensagem solicitando a per
missão para usar dois ca
minhões da Secretaria de
Desenvolvimento Regional
nos serviços pelo município.
Uma cidade com um

orçamento mensal de quase
R$ 18 milhões não precisa
desse tipo de socorro.

Alias
A administração pretende

vender as ações nominativas
,

- ordinárias e preferenciais �

que o município possui. Na
mensagem enviada à Câ

mara, o governo afirma que
a negociação visa obter
"recursos financeiros para
investimento em equipa
mentos e materiais perma
nentes ...

"

O comandante do Batalhão de PolíciaMilitar, tenente-coron� Oil

César Nedochetko, garantiu que os 405 policiais da regiãê1£Q,
não entrarão em greve. Na terça-feira, pelos menos dois mlP s

policiais e outros profissionais de segurança pública do Estado eb

decidiram paralisar para reivindicar reajuste de 73%. 1 £II

Ontem, policiais civis de Jaraguá do Sul se reuniram par�mu
decidir se aderem ou não à greve.

. qrne

í1I1q
i1W[

Garantia

Posição G:;:>BS
O presidente Lula (PT) disse ontem que a reforma polítiCDG2B
não sai, porque os partidos e os políticos têm medo cklud
mudanças. Disse que o governo tem vontade política e 0É1.s1

parlamentares e partidos políticos têm noção de que a reforrrsnue
precisa ser feita. ''A reforma não pode serdiscutida apenas eihIIs
época de eleição ou quando ocorre algum problema no país�plv
disse. 32Bq

'OIIB

Navalha :r

APolícia Federal prendeu ontem, e�tre outros, o ex-govemad6iM
do Maranhão, José Reinaldo Tavares (PSB); o secretário d�IIS
Infra-Estrutura de Alagoas, Adeílson Teixeira Bezerra; o diretqt.:
do Detran de Alagoas, Márcio Menezes Gomes; o assessor Q9vs
Ministério de Minas e Energia, IvO Almeida Costa; dOiio:)
sobrinhos dó governador doMaranhão, Jackson Lago (PDTjasb
e o deputado Pedro Passos (PMDB-DF), acusados de fraudÇf�m
em obras públicas. A lista de presos é grande, JqA
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PF efetua prisão de
madeireiro em se

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
FIM-DE-SEMANA: DIVERTIMENTO COM TRADICIONALISMO, BAILES E EXPOSiÇÕES

,I Cerca de 15 mil pessoas devem

prestigiar o 'Rodeio Crioulo OJ

Entre as atrações
está o show da
dupla' Chiquito e

Bordoneio, às 23h

KELLY ERDMANN
JARAGuÁ DO SUL

Começa hoje a 26ª edição
do Rodeio Crioulo Nacional
do CTG Laço Jaraguaense.
São três dias de muito tradi
cionalismo, brincadeiras e

bailes. A expectativa é de que
cerca de 15 mil pessoas passem.
pelo .local durante o final de
semana.

A programação inicia às
14h com as disputas das mo
dalidades de "Laço em du
plas", "Vaca gorda" e "Gine
teadas em touros". À noite o

grupo Chiquita e Bordoneio
sobe ao palco para animar o

primeiro dia do rodeio. O
fandango está marcado para
às 23 horas.

Os participantes não terão
muitq tempo par§l recuperar
o fôlego após o baile;.já! que a

movimentação recomeça a

partir das 81]. de sábado. Nesse
dia ocorrem cérca de dez
competições, incluindo as

categorias de "Laço pai e

filho", "Laço prenda" e os con
cursos artísticos. Às 23h é a

vez dar um descanso aos

O CORREIO DO POVO

CÉSAR JUNKES/OCP

"Mesa da Amargura" é uma das brincadeiras mais tradicionais realizadas no CTG Laço Jaraguaense
animais e do público se maluco". O encerramento fica EXPOCAI - A 2ª Expocai
divertir com o Grupo Grito a cargo da dupla César (Exposição Cultural, Ar
Campeiro e Ivonir Machado Oliveira e Rogério Melo. tesanal e Industrial de Santa
e Novos Garotos, no Galpão Para quem se interessou, Luzia) acontece hoje, ama-
do CTG. o patrão do CTG Augusto nhâ e domingo, para apre-

Para terminar, no do- Demarchi Junior (Ninho), sentar à comunidade as ati
mingo, as provas reiniciam lembra que os ingressos tªm. vidades econômicas do bairro.
também pelamanhã-Por ;'olta preços diferenciados confor- A programação começa às 9
das lOh, tem desfile das dele- me o dia. Na sexta e no sá- horas, na Igreja Evangélica
gações e, logo em seguida, rbado as entradas são gra- Luterana de Santa Luzia. Já
missa campeira. Parale - tuitas, exceto nos bailes para o Caxias Esport Clube será
lamente a isto, na Cancha �, a qual serão cobrados R$ 12 palco de uma exposição de
ocorrem os engraçados "Fut- e R$ 15 respectivamente. No produtos agrícolas e arte

�oi" e "Mesa da amargura". domingo.o valor de acesso ao sanais .. No domingo, a
A tarde, haverá tarde dan- <' CTG é R$ 7, para os homens, exposição fica aberta até às 15
çante e o divertido "Táxi e R$ 5, mulheres. horas.

RIO DOS CEDROS anos, do cativeiro onde eram
mantidas por seqüestradores,
Uma é filha e a outra espOsa
de dois gerentes do Banco do
Brasil de lndaial. A ação
ocorreu na semana passada
mas devido esquemas de segu:
rança, só agora foram divul'i
gados informações. Quatrol
suspeitos foram identificado ,
o quinto homem, único que'
portava máscara, não tem o

dedo indicador. Para a polícn
ele é o líder, e existem sus.

peitas de mais pessoas envol
vidas. Agora os agentes en.

volvidos no caso estão inve.
stigando imagens captadas
pela câmera de segurança do
prédio em frente ao apar
tamento das vitimas. Os. re- a
tratos falados já foram divul
gados pela polícia. (OA)

A Policia Federaldesenca
deou na manhã de terça-feira,
15, a operação Mapirrguari
com a finalidade de desar
ticular quadrilha de extração
ilegal de madeira. Em Rio dos

, Cedros, o proprietário de uma
madeireira localizada na

Estrada Geral Rio Rosina, foi
preso acusado de estar envol
vido .. Foram cumpridos '46
mandados de prisão e 56 de
busca e apreensão em todo o

território nacional. No Mato
.

Grosso, foram presos 16 pessoas
que estariam atuando no

Parque Nacional do Xingu,
SEQUESTRO- Ainda em

Rio dos Cedros, a polícia civil
libertou [ussara Klitzke, 19
anos e Adelina Adriano, 51

Polícia Federal fez 'Operação PÓ da China' na região essa semana

Morador planta árvores
em asfalto esburacado
JARAGUÁ DO SUL

Depois de 12 telefonemas
para a ouvidoria da Prefeitura
de Jaraguá do Sul, o comer

ciante Valmor Honório re

solveu tomar uma atitude
curiosa. Cansado de reclamar
a falta de meio-fio da Rua
Therezita Rocha, no Bairro

Água Verde, ele plantou duas
árvores nos buracos existentes
na rua asfaltada há menos de
oito meses.

Conforme o morador, as

promessas não cumpridas
foram tantas que a solução
foi tentar não se importar
mais com o problema. "Só
tirei as pedras da frente de
casa, mas deixei na rua",
comentou. Antes de decidir
isso, porém, teve a entrada
da residência invadia por
lama descida moro abaixo
através da lateral da estrada.

A situação tende a piorar
porque a tendência é de que
asfalto comece a ficar com

prometido em diversos
trechos, principalmente no

local onde o comerciante
colocou as árvores. A

indignação de Honório é
ainda maior pelo fato de ter
desembolsado quase R$ 4
mil para pagar a pavimen
tação que deveria contem
plar a totalidade da obra, ou
seja, também o meio-fio.

Em resposta às reclamações
do morador, João Alberto
Marcatto, secretário de Obras,
disse que o término da obra
deve ocorrer na próxima
segunda-feira, caso não chova.
"Tivemos vários problemas.
Um deles foi na máquina de
meio-fio", explicou. Ele fina
lizou garantindo que a estru

tura do asfalto não está dani
ficada. (KE)

Tecnologias educacionais
são temas de capacitação
JARAGUÁ DO SUL

Cerca de 240 professores da
rede municipal de ensino ter

minaram, ontem, capacitação
em tecnologias educacionais.
Juntos, eles representam nove

escolas de Jaraguá do Sul e a

partir de' agora levam os

conhecimentos adquiridos para
dentro das salas de aulas.

O curso durou quatro dias

para cada um dos grupos en

volvidos. Durante esse período
os. estudantes não precisaram
ir até às unidades escolares, já
que tiveram de fazer trabalhos
extra-classe. Em contrapartida,
quem ocupou a posição de
alunos foram os docentes.

Segundo a coordenadora
tecnológica da Secretaria de
Educação, Célia Reich�rt
Engelmann, "nessas 32 horas o
professor vivencia este papel,
construindo passo a passo seu

BlDg'S são ferramentas de estudo

projeto de aprendizagem".
Outro objetivo foi tratar da
metodologia utilizada em

ambientes colaborativos na

internet que possam ser trans

formados em ferramentas de
estudo e socialização de infor
mações. Os meios usados são
os chamados blog s e o Pbwiki.
A primeira vez que Jaraguá

do Sul teve uma capacitação
deste tipo foi nos anos 2000 e

2001. (KE)

O radar fotográfico instalado na Rua Presidente Epitácio
Pessoa, Centro de Jaraguá do Sul, já faz parte do cotidiano
dos pássaros que vivem na copa de uma árvore plantada na

calçada. O equipamento está escondido por galhos e folhas,
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ESCIMENTO: ENTIDADE COMEÇOU COM 100 ASSOCIADOS E HOJE TEM MAIS DE 700

)»DL empossa nova diretoria no Clube Baependi
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disse que pretende continuar
o trabalho executado por
Schroeder. Entre as ações a

serem realizadas, destacou a

continuidade dos cursos de
vitrinismo e vendas e das

palestras sobre atendimento,
programadas para acontecer

no decorrer do ano.

Ele também afirmou que a

entidade vai trabalhar para a

volta do estacionamento

rotativo e na execução de

campanhas para conscientizar
os clientes a valorizarem o

comércio do município. "[a
raguá do Sul não deixa a

desejar quanto ao bom aten

dimento, preço e variedade.
Não há necessidade de buscar

produtose serviços em outras

regiões", disse.
Em relação à gestão de

Schroeder, o sucessor des
tacou o fortalecimento do
associativismo. Hoje, a CDL
tem 750 associados. Na época
da fundação, em 1968, a

lana de trabalho

clui a luta por
) stacianamento
) otativo no centro

lANE ZANGHELINI
RAGÚÁ DO SUL

A diretoria da CDL (Câ
ara de Dirigentes Lojistas)
ara agestão 2007/2009 foi emf
ossada ontem à noite, no

I lube Atlético Baependi. Os
twOS diretores têm mandato

e dois anos. O presidente
leito, João Batista Vieira,
sumiu a presidência da

htidade no lugar de Wal

emar Schroeder - de quem

oi vice-presidente - e fica no

tàrgo até março de 2009. O

vento foi prestigiado por cer
a de 300 pessoas, entre

rnpresá�ios e autoridades
olíticas.
Na oportunidade, Vieira

Algumas crianças chamam o pal'quando têm,mec;fo.
Outras têm medo quandõ o pai chi:3ma.

·tt
HAB,tTASUL
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SANTACATAIIlIIA

MINISTÉRIO PÚBLlCQ
Estado tie Santa catarina

•:�;;;;'�J
..!'�:� -

entidade começou commenos
de 100 associados. "Nesses
dois anos, o trabalho da CDL
foi excelente e focado no asso- .

ciativismo. Nosso objetivo é

unir aindamais os empresários
na luta pot causas comuns".

O ex-presidente Walde
mar Schroeder, atual diretor
conselheiro da entidade,
desejou sucesso à, nova

diretoria. ''ACDL com certeza

tem todos os componentes
para conseguir bons resultados
nessa nova gestão", comentou.
Entre as ações realizadas

enquanto estava à frente da
entidade está o "Projeto Escola
de Fábrica" e a implantação
do serviço de comunicação aos

clientes no SPC/SC (Serviço
de Proteção ao Crédito).
Além de presidente da en

tidade de maio de 2005 a

março de 2007, Schroeder foi
diretor de relações públicas de
bairro e diretor de serviços em
mandatos anteriores.
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João Batista Vieira (E) assumiu ontem a presidência da CDL, substituindo Waldemar Schroeder

Carro capota 'na curva da Guilherme Jensen
MASSARANDUB#\ construção civil. Omotorista

do caminhão, que 'não foi
identificado até o fechamento
desta edição, fugiu sem pres
tar socorro. O trânsito ficou
lento na divisa entre BIu
menau e Massaranduba.

DADOS- No ano de 2006,
Santa Catarina ocupou o

segundo lugar no ranking de
acidentes nas rodovias
federais, perdendo apenas
para Minas Gerais. O estado
conta com apenas 3% das
esti-adas federais, mas

ocorreram 12% de acidentes
sendo que nos Z.304 qui-

lômetros houve 212 acídentesum
corn.I L2:feridos ê oitomortos.f o

.

Se conrarmos com as estradas )m

estaduais, este número sobe -sq
para 327 acidentes, 197 fe-::;ib
ridos e 12 mortos. Est; es-fOJ
tatística impressiona ao'BJ

"verificar que a malha viária-:fIiI
mineira de rodovias federaistu>
é 2,5 vezes maior que a cata-sev

rinense.

Com um contingente de

480,Polícias rodoviários para�n
o estado, a fiscalização se tor-

na precária, quando o ideal
�,',seria 600 patrulheiros pela�

demanda. (OA)

As 6h30 de ontem, o

motorista Ernesto. Kruger, 45
anos, capotou o carro na cur

va do quilômetro 44 da rodo
via Guilherme Jensen. Ele
dirigia o carro Logus de pla
cas BOG 2320 de Blumenau,
quando um caminhão fez

ultrapassagem perigosa.
Ernesto freou bruscamente

para evitar o acidente e caiu
no acostamento de rodas pará
cima, mas não se feriu. Ele ia

para o trabalho em Jaraguá do
Sul onde"é mestre de obras na

irculo
Lt.a.lia.rrc»

---'llAt.

I
I sq
I

I eb
lió

I:Oê
i lJJ

I. B

i·IT
!..J.Á
I ,

I�A
111£
i BII

Ij10

11q
I

i!01
1;'.)1

I,m
1m
i

I'D
IJJ

iGú
I�b
I�f:d
I

'---,����-�-�---�----------'----.-----"-'-�-'------�-I;jB

de Jaraguã do Sul

NOTICIAS DO CIRCULO ITALIANO- DE JARAGUA DO SUL

Vem aí 17' Festa Italiana

A Diretoria do Círculo Italiano de jaraguá do' Sul está preparando a 17" edição da grande testa italiana de 2007 que será
realizada no tnício de julho. Ao contrário dos anos anteriores, a diretoria apresentará uma inovação com surpreendentes
atrações que se estenderão por três dias, 6, 7 e 8 de julho, 110 Pavilhão "Ali do Parque Municipal de Eventos.
Na sexta-feira, dia 06, haverá um grande jantar dançante com o tradicional prato típico regado a LIm bom vinho,
além de diversas atrações culturais e homenagem a algumas famílias de imigrantes italianos.
No sábado, dia 07, teremos o baile do vinho animado pela tradicional e animadíssima banda Montreal, bem como

a eleição. da nova Rainha do Círculo Italiano, em parceria com as Associações de Moradores.
Domingo 08, será celebrada missa em italiano e encontro de corais de juraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba,
São Bento do Sul e Rodeio. Ao melo-dia será servido prato típico italiano com delicioso vinho e muita música.
Vieni (estiggiare con nOI!

Danca folclórica II

Continuam abertas as inscrições para novos dançarinos com idade entre 8 e 12 anos que desejam ingressar no Grupo
de Danças Folclóricas do Círculo Italiano. Os interessados poderão entrar em contato com a professora Dalva Floriani,
pelo fone 3370-8602, após às 15:00h ou na Secretaria do Círculo pelo fone 3370-8636, das 14 às 19:00h.

·lantar Mensal - 2-5(maio/2007

No próximo dia 25 de maio, com inicio às 20:00 horas, acontece em nossa Sede Social, o jantar típico italiano.
Adquira seu ingresso antecipadamente com a diretoria, coralistas e na sede (3370.8636).
Venha saborear uma deliciosa polenta e regada a um bom vinho.
Valor do ingresso R$ 15,00 (quinze reais) por pessoa.

Joãnzinho Júlio Depiné
Presidente

. Mauro, Tusset
Depto de Comunicação I
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Dia do Desafio CÉSAR JUNKES/OCP

No dia 30 de maio acontece mais uma edição do "Dia do
Desafio;'. O encontro está marcado para as 7h45 na frente
da Studio FM. É uma campanha mundial de incentivo à

prática regular de atividades físicas. A população pode
participar independente da idade ou de condição física,
qualquer atividade física é valida: caminhada, corrida,
ginástica, passeio de bicicleta, campeonato, alongamento,
dança e jogos. No ano passado foram mais de 57 mil
participantes. Jaraguá do Sul vai competir com Angra 'dos
Reis (RJ). Após a realização da atividade é preciso registrar
a participação pelos telefones 3370�9555 ou 3371�8930.

Homenagem às mães
No dia 31 de maio acontece no pavilhão "B" do

Pa,rque lv;1unicipalde Eventos uma festa emhomenagem
aoDia das Mães. O evento contará com apresentação
artística, sorteios de.brindes, café colonial e baile. Cerca
de duasmil mães, que participam dos 75 clubes de mães
dê}aragúã db Sul, serão homenageadas.A festa é uma

prQmoçã8 9a,Seér¢'tªriade Dese�voI"0mento>Social.e �

Família. cJ órg�o"' informa que a Iiómenagem não foi
�.

a�tes devido à mauguração da Arena Jaraguá.
Informações podem ser adquiridas a través do telefone
3274�8818 ..

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE PARA CULTO

Estamos de luto com o falecimento de nosso QUERIDO
HERMES KRUEGER
e consternados agradecemos a todos os que remeteram
flores, coroas, telegramas e o acompanharam
até a sua última morada.
Em especial nosso agradecimento pelo carinho e dedicação
ao Dr.· Luis Stoeberl, Dr. Marcus Muller,
Dr. Rodrigo e as Enfermeiras e Atendentes do Hospital e
Maternidade São José, igualmente ao Pastor Willian
Bretzke.

Convidamo's. para o culto que será celebrado no

próximo domingo, 20 de maio de 2007, às 9 horas na

Igreja Luterana

Apóstolo Pedro - Centro - Jaraguá do sul.

Esposa, filho, genro, nora, netos, irmã e cunhado

�------------------_. .-----------------��

-,- Secretaria de Administração
• • Diretorta de Recursos Físicos
PIIIRIl1IIAH Coordenadoria de Licitações e Contratos

WUiDllAoOSUl

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2007

GABINET� DE COMUNICAÇÃO
TIPO: menor preço por ITEM

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de impressos gráficos (jornal informativo)
com fornecimento de fotolito, destinados a prestação de contas sobre a inauguração da Arena
Jaraguá e.atividades que podem ser desenvolvidas na mesma, conforme especificações descritas
no Item l-Objeto do Edital REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e LEI
COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezembro de 2005, ART. 3° INCISO VII E VIII. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 30 de maio de
2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua
Walter Màrquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.O CREDENCIAMENTO e abertura dos
envelopes serão as 09:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações
e Contratos.Orçamento estimado para aquisição: R$ 6.000,OO(seis mil reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no
endereço www.;araquadosul.sc.qov.br

Jaraguá do Sul (SC), 16 de maio de 2007.
MARCELINO SCHMIDT

Secretário de Administração

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Doações,
A menina Anna Julia Rieko

Ignacia, de dois anos, que
precisa do leite especial "Pep
tamen" para se alimentar, ain
da necessita de doações.
Anna pesa oito quilos e precisa
aumentar dois para poder ser
operada, pois sofre de hiper
tensão pulmonar. O telefone
para as doações é o 3370-6134,
com Flávia.

Voluntários
As inscrições para se

candidatar a voluntário do
Corpo de Bombeiros de
Jaraguá do Sul encerram hoje
às 18 horas. O candidato-deve
comparecer na sede da cor

poração, com uma cópia do
CPF e RG e atestado de bons
antecedentes (que pode ser

retirado do Fórum). Infor
mações pelo telefone 21 06�
1013.

Orientação
O consultor Fausto Donini

Alvarez, que prepara execu
tivos de empresas familiares,
ininistra 'curso de governança
corporativa, em junho. O
curso visa orientar herdeiros
e filhos de acionistas das

organizações. Alvarez é

graduado em Administração
.

de Empresas. Inscrições pelo
telefone 3275�7059.

,

Ação conjunta
Esse ano a renda da feijoada

do Lions Clube, de Jaraguá
do Sul, será revertida para a

Casa de Apoio Padre Aloísio
Boeing. A renda da Noite
Alemã também será re

vertida para a casa. A fei
joada será no dia 26 de maio,
a partir das 11h30, no Parque
Municipal de Eventos. O
valor do convite é R$ 10. A

entidade está juntando
recursos para a compra de'um
automóvel, para o transporte
dos internos.
O presidente da Casa

espera a ajuda da co

munidade para o sucesso dos
dois eventos. Mais infor
mações e adquirir os convites
antecipados o telefone é o

9159-4637.

Praça
o prefeito de Joinville,

Marco Tebaldi (foto), assinou
. na quarta-feira a doação da
Praça Ângelo Piazera para
Jaraguá do Sul. Parte do
terreno pertencia à [oinville
porque o imóvel não foi
registrado como propriedade
de Jaraguá na época da

emancipação (1934) quando
deixou de ser distrito de
[oinville.

DIVULGAÇÃO

Doação de Barsas
A Secretaria de Educação

entregou sete kits de Barsas
Hoobs as Escolas Adelino
Francener, Erich Blosfeld,

.

Loteamento Amizade, Padre
Alberto Jacobs, Henrique
Heise, Ribeirão Molha eVitor

, Meireles. Dentro de cada kit
contém 12 livros e 12 DVD's
de temas como: tecnologia,

,

Investimentos em pavimentaçãoJ

história, matemática, esportes,
conservação da Natureza,

.

entre outros. Não foram todas.
as escolas que receberam os

livros. O órgão deu prioridade
para as unidades voltadas para
a educação infantil. Caso o

material for aprovado, será
estendido a todas as outras

escolas.

• LOTERIAS

• LOTOMANIA

concurso: 723
12 - 13 - 18 .- 27 - 31
33 - 34 - 37 - 39 - 40
45 - 61 - 63 - 67 - 68
77 - 81 - 88 - 93 - 95

• LOTERIA FEDERAL

concurso: 867
----

.1Q.- 19 - 26 - 28 - 44 - 64

A Ptefeituta de [araguá dó Sul ofícíalísotrua terça-feira,
a pavimentação do trecho que liga o bairro Três Rios do Sul
ao bairro SantO Antônio, A'reurlião ciconteceu nas

dependências da A�sociaçã() Recreativa da Caixa
Econômica Federal. Ó prefeito Moacir Bertoldi assinou a

ordem de serviçQ da;:pavimentação .para as,ruas; Prefeito
José Bauer, Estrada Itapocu-Hansa, Augusto Grutzmacher
e Domingos Anacleto Garcia, uma extensão de 3,7"
quilômetros. O investimento total da obra é de R$ 1,4
milhões, com recursos do Orçamento Geral da União e a

contra-pajtida de R$ ;314 mil da Prefeitura.

O CORREIO DO POV

Furto
Na quinta-feira, por volta
das 4 horas, a PM em
rondas na Rua Epitácio
Pessoa, avistou dois
homens em atitude
suspeita.Os policiais
efetuaram a busca pesso
e foi encontrada a quantia
de R$ 1,4 mil. Os homens
confessaram que furtaram
de uma residência no

bairro Czerniewicz.

Porte
A Polícia Militar enq�anto
fazia rondas pela cidade
abordou um grupo de
pessoas. Dois deles
portavam um cigarro de
maconha pronto para uso,
Um deles estava em

liberdade provisória, ambOI
foram encaminhados para
a delegacia.

Entorpecente
Na quarta-feira, par volta
das 11 horas, um Polícia i I

Militar de folga encontrou
um veículo Ford versales
dirigindo sem os cuidados
necessáríos, na Rua

Domingos Rodrigues da
Nova. A PM foi no local e

abordou o condutor do "G
veículo. Durante a busca '

foi encontrada uma

pequena quantidade de

entorpecentes.

I

�I
'iii!

Faleceu ás 05:30h do \

dia 17/05, o senhor

... :·;'r.I'Adolfo Mullerschat com li

idade de 50 anos. O
sepultamento será .; �I
realizado hoje às 09:00h,' �
saindo o feretro da Igreja ��
Alto São Pedro, seguindo '

t�1
após para o cemitério de

'

Alto São Pedro'

• INQICADORES

DÓLAR (EUA) COMPRA

COMERCIAL 1,950
PARALELO 2,00 2,10
TURISMO 1,913 2,067

EURO

I COMPRA_I2,6322

'.�

• BOLSAS DE VALORES

te NIKKEI (Tokio)
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DE FUNDO por Julimar PivattoITÁLIA: JARAGUAENSE CONQUISTA MAIS UM TíTULO NO FUTSAl E AJUDA EQUIPE A SUBIR • LINHA

Sóemjunho
Ainda não se sabe quem será o novo presidente do Juventus.
Atualmente no cargo, Lia Tironi disse que a prioridade agora é

.

fechar as contas em dia, pagando todos os funcionários e encargos
necessários. Depois disso que será decidido o novo comandante
do Moleque Travesso. "Eu espero que se dê continuidade no nosso

frabalho", disse Tironi. Por enquanto, nenhum nome foi levantando.

Segundo ele, um dos que já mostrou interesse foi o diretor de

marketing Moa Gonçalves. Já o financeiro, Hélio Micheluzzi, parece
não ter vontade de assumir.

Massaranduba
Três jogos hoje, a partir das
19h30, definem os últimos
classificados para a segun
da fase do 40 Torneio Aberto
de Futsal em Massarandu
ba. Tio Patinhas/AS Têxtil x
Posta Salomon (Grupo D),
Barrabaxo-x 1 ° Braço/Barro
Branco (A) e Kiferro x

Borges (D) buscam se

juntar aos outros
classificados.

Ex-alunos
o famoso torneio de ex
alunos do Colégio Marista
São Luís já está com

inscrições abertas. Os
interessados em lembrar os
velhos tempos no campo da
escola devem entrar em
contato com Cláudio Tubbs,
pelo e-maíl
ctubbs@marista.org.br, até
o dia 26 de maio. Os jogos
acontecem dia 2 de junho.

'I
b

g
bConvocação

Saiu a lista dos
convocados para o jogo
contra os Estados Unidos,
quinta-feira que vem na

Arena Jaraguá. Tiago,
Chico, Leco, Márcio,
Falcão, Valdin e Willian
representarn a Malwee.
Além deles, Rogério (JEC),
índio (UCS). Tostão (Carlos
Barbosa), Dimas (Ulbra) e

Humberto (São Caetano)
completam a lista.

Tênis de Mesa
A equipe de tênis de mesa

.

viaja hoje para Rio do Sul,
onde disputa a 3a Etapa do

Campeonato Estadual. Oito
atletas representam a

cidade, todos de olho na

preparação para Olesc,
Joguinhos e Jasc. O
destaque da equipe é
Priscila Salvador, da

categoria mirim, atual

campeã estadual da
categoria.

'1
.q

I t(com a bola) está há três anos na Itália e se sente feliz, dizendo que não pensa em voltar tão cedo para-o futsal brasileiro

:' :gor acerta por mais um ano
u .

om I(aos Futsal de Bologna
parar". Mesmo com 25 anos,

Igor já pe:q.sa no futuro .

"Guard� dinheiro sim. -É
importante ter esta

preocupação", garantiu o

jogador.
REGULAMENTO - A Sé

rie A2 é formada por dois

grupos e o Kaos Futsal está no
Grupo Norte. CI�ssificam-se
diretamente para � Série A o

primeiro colocado de cada

grupo. Os outros quatro pri
meiros disputam um play-off
e o vencedor desta fase

disputa uma repescagem com

o 110 e o 120 colocados da
Série A, para definirmais doís
classificados.

que fiz o certo. O time é bom,
tem um grande técnico e o

ambiente é ótimo". Tanto que
ele acredita que evoluiu na

parte tática e técnica,
especialmente, no setor

defensivo. "Nosso treinador

(o eslavo Vezza) cobramuito
esta questão. Tanto que
ficamos com a defesa menos

vazada (40 gols sofridos em 26

jogos) dentre todas as equipes
de todas as séries da Itália",
afirmou Igor.

O jogador disse que jogar
na Europa continua sendo
mais vantajoso do que jogar
no Brasil. "A diferença é

grande. Não tem como com-

de segunda divisão. Neste

ano, ele conquistou o título
da Série B, com três rodadas
de antecedência, e disputou
até as às semifinais da Copa
da Itália. "Nosso objetivo é

brigar para chegar nas finais.
Subir para a elite é difícil, mas
vamos tentar", disse Igor.

No ano passado, ele
enfrentou alguns problemas.
Ele disputou a A2 com o

Belluno em 2006, mas não

conseguiu a renovação,
chegou a ir para a Itália, mas
voltou. "Desde agosto (de
2006), eles (Kaos Futsal)
estavam em contato comigo.
Fechei com eles e acredito

e' m a renovação por
I: ais um ano, ele

a : i disputar agora'
:i Série A2 italiana

.

Zetti deixa Paraná e

assume Atlético-MG
BELO HORIZONTE Roberto Arantes, o Beta Bom

de ��!:� ainda comanda o '1O ex-goleiro Zetti, que
comandou o ParanáClube na
Libertadores, é o novo

técnico do Atlético-MG e

vai substituir a Levir Culpi,
que deixou o clube mineiro

há 11 dias para assumir o

Cerezo Osaka, do Japão. O
anúncio foi feito pelo diretor
de futebol. do alvinegro,

1-

.� São três anos na Itália e

\fsesente cada vez mais re-
� i)nhecido. O pivô Igor

.

J �mawski, natural de Jaraguá
,

9 Sul, acertou com o Kaos
; �tsal, de Bologna, até junho

1

, � ano que vem, e a partir de
�osto disputará a Série A2

:;, trliana, que é uma espécie

Paraná, no próximo sábado,
em Caxias do Sul, contra o

Juventude, e, no dia

seguinte, estará no
.

Maracanã para assistir o jogo
do Atléticocom o Botafogo,
quando o time atleticano
será dirigido por Cleocir dos
Santos, o Tico.

unga convoca time
�. ara dois amistosos
IfDE JANEIRO
10:;1
�.7

r.' o técnico da Seleção
� Br�ileira, Dunga, anunciou
t ontem os convocados para a

I; disputa dos amistosos contra
,Inglaterra no dia 1 Q de
.' ,

, Junho, ern Londres, e contra

burqUia, dia 5 de junho, em
ortmund. Além de manter

as.estrelas Kaká e Ronal

� �i�ho, que pediram dispensas

i. da::Copa América, o treina
/ Or s
� 01'

urpreendeu e chamou o

l g �lroDoni, da Roma, o ata
�. Cant Are ronso, do Heeren-

I J�n, da Holanda, e o novato.1 atacante revelado no

Corinth'
� tans e que atua no

,STrAd R' ."-'\J'\., a USSla.

APAE-Assoc. de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Jaraguá do Sul - SC

!
I

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

�

��
__

�I: H�OR_Á_RI_O:_1_2:_00_h_or_as �. 11_

Sua Presença é muito Importante

GALETADA
R$10,OO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO EDITAL 001/2007

Referente ao "Aviso de Licitação - Edital - Convite 001/2007 Petrobrás",
publicado neste jornal no dia' 15}05/2007, da licitação na modalidade

CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, para Edificação comercial de 2

pavimentos, com área de '372m2, no município de Jaraguá do Sul, Santa
Catarina, cuja construção se dará de acordo com Projeto Arquitetônico
disponível no escritório do Instituto Rã-bugio, contando com: serviços
preliminares, infra-estrutura e supra-estrutura, o Instituto Rã-bugio
informa as seguintes alterações:

�
..
(�élt9n (Porto), DOQi (Rorna);�;J
.c.�, ,,,1oi1,,,,�··,;·�t«,:,,r·,,·· "',.�,...

Alex Silva (São Paulo), Alex (PSV),
::JuaÍ1(Bayer LElverkusenf"

"

Naldo (Werder Bremen) ,

Mru'celo (R. Madrid),
-,

Gilberto (H. Berlim)
.

Maicon (InterL .

Daniel Alves (Sevilla),
Josué(São Paulo), Kaká (Milan)
Diego (Werder Bremen),
"Elano (Shaktar Donetsk),
Mineiro (Hertha Berlim),
Ronaldinho (Barcelona),... �

Gilberto Silva (Arsenal),
Edmílson (Barcelona),
Afonso (Heerenveen),

. Jô (CSKA), VagnerLove JCSKA),
Robinho (Real Madrid)

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

!
!

IO prazo para recebimento das propostas termina às 17h do dia 25 de maio
de 2007, senda esta data lifllite para postagem. As propostas deverão ser

entregues em 2 (dois) envelopes opacos e fechados, sendo o envelope n.?
01 DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e o n.? 02 PROPOSTA DE PREÇOS.
A abertura e o julgamento das documentações. e das propostas de preços
será no dia 30 de maio de 2007 às 9h, no escritório do Instituto Rã-bugio,
Rua Antonio Cunha, 160 sala 25 - Terminal Rodoviário - Jaraguá do Sul,
SC CEP 89256-140,. podendo os interessados comparecer ao local neste
horário. O Edital será processado e julgado em conformidade com a Lei nO
8.666/93 e suas alterações posteriores.
Maiores informações: 47 3274-8613

Santas Missões
UM SOCORRO BEM PERTO DE VOCÊI
Reuniões: Sextas: às 9:00h / 15�OOh / 20:00h
Domingos: às 19:00h
TElEFONE:3370-0820

.

I
!
,

:
I

I'
�------------�J

WETROBRAS
�AMBIENTAL

-

IiW PETROBRAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



81 SEXTA-FEIRA, 18 de maio de 2007 O CORREIO SPORTIVO .

O CORREIO DO POVO
�sporte@jornalcorreiodopovo.com.br

CONTU"UIDADE: PROGRAMA INOVADOR VEM DANDO CERTO E RESULTADO GARANTE A SATISFAÇÃO

Face2Face forma segunda turma
,

•,...
•

. PIERO RAG�I28 pessoas saíram que ja tmha feito academia ,I,,' lll.:!, \. , '",'

f f 't antes e parou por falta de Face2Face·sa IS el as e c�m tempo. ''Aqui tem umgrupo deresultados obndos professores que sâomuitobons
no programa e a estrutura também. Esse

conjunto, além do programa,
traz o interesse de continuar",
completou.
A empresária Dora Gon

çalves disse que sentiu muita
a diferença desde que iniciou
o programa. "Minha disposição
aumentou, tenho uma sensa

ção de bem-estar e as medidas
diminuíram. Pretendo conti

nuar, porque esse foi apenas o
primeiro empurrão".Amédica
Roberta Medeiros comentou

que até sente falta dos exer

cícios quando está fora da
academia. "Acho importante
que os professores semostram

interessados em saber. Eles
ligam, acompanham de perto",
afirmou.

Para a administradora
Solange Piermann, o Face2-
Facemelhorou a auto-estima.
"É o desafio de se superar para
conseguir os resultados
esperados. O compromisso de
ter de vir pelomenos três vezes
por semana ajudamuito".

JARAGUÁ DO SUL

A segunda turma do

programa Face2Face recebeu,
na última quarta-feira, o

certificado de conclusão.
Todos foram unânimes em

dizer que os resultados foram
alcançados. Foram 28 for
mandos, todos satisfeitos e

dispostos a continuarem

praticando exercícios, que é o

principal objetivo do programa
- a continuidade. Com isso, a
procura vem aumentando a

cada turma que sai. Um dos
formandos, o engenheiro
Rodrigo Borel, ressaltou que o
Face2Face trazmotivação para
continuar.

"Quando eu me compro
meto com alguma coisa,

. consigo cumprir. E é isso que

propõe o programa. A gente
temmetas e precisa atingi-las",
declarou. Borel disse também No sentido horário: Segunda turma na formatura; alunos Dora Gonçalves, Rodrigo Borel e Solange Piermann pretendem continuar o programa.

Jaraguá Credi
Facilitador de empréstimo· pessoal

fatando 89U empréstimo, voei concorri'
a grandes primlos através de tort.lo

Pllta Loteria 'adetal.

17/02Í07 - RI fiOO,OO
1 fI/OI/07 � TU as"
10/04/07 = aao,ao
11/011/07 -CAMEIIA

Equipe: SUZANA, DANIELA, ADRIANA, GISELE E GRAZIELLE sempre prontas a atender os Interllssados Coordenadora
Glselo Callxto é a responsável pela Jaraguá Credl

H� dois anos no merendo, ti ]all\gl.u1 Credí sempre da It melhor
informnçt\o ao cliente, com funcionárias prontas a esclarecer as
principt\ls düvidns,
A1Qm de trabalhar com servidores públicos, a empresa
espeeínlíecu-se também em empréstimos para aposentados e

peml!onistas do INSS. Pam melhorar a relação e criar mais

conflnn.çn, fi proprietnrit\ Gísele Calíxeo disse que a Jaraguá
Cr di "não tll.1el' lip nas von ier, m,HS quer vender com
s"tisfugfioll, Para atender os aposenmdos, u equipe tern um

trntmnento difer�l'Icindo, "Pedtmos que alguma pessoa da
fmnrth\ ou alguém de c.onfiunç!il esteja junto e príncípelmente
que não ttmhnnt li vel'l'lonhu de perguntar, pois estamos aqui
pum njuclnr'\ nfit'ml3 Gísele.

Rua Henrique plazera, 137 Centro
Próximo Moretti Automóveis
473276·8941 .3214·8288
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ndo
aroupas

Hora dp aqupcpr o guarda-roupas spm cangetar os bolsos.
As dicas aqui do Cpntral dp Compras aliam qualidadp d� marcas consagradas
a prpços quP são vprdadpiros achados. Confira!

Promoção imperdíveJde Célf)1i$etas
�ascullnas c1a fV1�REMgJO,A partir de R$. 2.Q,Ofh cçl1fira tlnquarlÍõ a
te':'1po! E a� gat10pas não pôdem perdera linha de IIngene, também com ótimos
preços,
• Na Moda Mulher e Moda HomemRua �alter Marquardt, 1060 (em trente . ilia
prefeitura). Fone 3273 2127

,
-. ... �,

. .;.....�.__. ...

Para .' r:
.

a baga�Elm
em suaVlagem, aproveIte o

, lo9o.aemalas por R$I�9,OU.
• NaPitto\ CalçadOs,
Av, Mal. Deodoro, 739

fone 3274 8715

• NaMundyal Calça
Av. Getulio Vargas,
Museu daWeg
Fooe: 3275-0250
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utiLIDADE: DOCUMENTO REÚNE OS PRINCIPAIS DADOS DA CRIANÇA

MinistéIio da Saúde

lança nova Caderneta
Governo distribuirá
as cadernetas de
acordo com o número
de nascimentos

FLORIANÓPOLIS

A Secretaria de Estado da
Sfúde lançou na quarta
feira, 16, a nova Caderneta
de Saúde da Criança, Com 82

páginas, o documento será

. rl1passado pelo MS (Minis
tério da Saúde) diretamente
à$ Secretarías Municipais, As
Regionais, que antes distri
b�íam 'as cadernetas às ma

t rnidades, vão orientar os
• 1" "

mumciptos para que enca-

minhem as cadernetas que
receberem do Ministério à

�âternidade de referência

drIes", explica Halei Cruz,
cóordenador do Programa de
S�úde da Criança e Ado

l��cente da Secretaria de
Estado.

O MS distribuirá as

c�dernetas de acordo com o

ní mero de nascimentos de
cadamunicípio. "Nos últimos

� �

édí d '

anos, a me ta e nascimentos

no Estado foi de 80 mil", diz
Halei Cruz. Segundo ele,
Santa Catarina foi o primeiro
Estado brasileiro a ter a

.

Oaderneta de Saúde da
.�

Os 480 mil idosos catarinenses também terão caderneta de saúde

Criança, em 1985. ''Através da
caderneta se pode acom

panhar o crescimento da

criança, ir anotando doenças
e tratamentos. Na troca de
profissional, outro poderá
acompanhar o histórico da

criança, quemedicamentos já
tomou e quais não pode
tomar", destaca.

Basicamente nos moldes
da caderneta anterior dis
tribuída pelo Governo do
Estado, a que passa a ser dis
tribuída agora peloMinistério
da Saúde segue os padrões
definidos em 2006 pela
Organização Mundial de
Saúde. O documento reúne

os principais dados da crian
ça, além de orientar os pais
sobre os cuidados básicos e

essenciais para garantir o

bem-estar de seus filhos até
os dez anos de idade.

IDOSOS - Os 480 mil.
idosos que vivem no Estado
também vão ter uma ca

derneta. A partir do dia 28 de
maio, a Secretaria da Saúde
realiza seminários regionais
paramonitoramento da saúde
do idoso e implantação da
Caderneta de Saúde da
Pessoa Idosa. O objetivo dos

.'
seminários é formar os

agentes responsáveis pela
distribuição do documento.

Governo fará acessos
I

.

tR�N�::gante�ó�o������tir a

I construção da estrada, infer
A Secretaria de Infra- mau o diretor técnico, Gabriel

Estrutura de Santa Catarina Ribeiro Vieira.
;"-

cpnfirmou nesta quarta-feira
ria Fiesc (Federação das

Ipdústrias) que vai dispo
rlibilizar R$ 7 milhões para a

����:�;�� �aa���a:te:����
deverá entrar em funci
Jnament� em julho. Segundo
q secretário de Infra
l£strutura, Mauro Mariani, a

.

tlbra'de 1,8 quilômetros, é de
sponsabilidade do Muni

ípio de Navegantes, mas o

doverno vai disponibilizar os
lecursos para acelerar o

�rocesso, que já está atrasado.
i empresa administradora do
I 'I bé I '

terrmna , tam em co ocara

�$ 4,8 milhões em recursos

Mariani também afirmou,
durante a reunião da Câmara

para Assuntos de Transporte e

Logística da Fiesc, que o

edital para a: construção da via
de acesso ao porto de Ita-poá,
lançado no último dia 11,
deverá estar concluído num

prazo de 90 a 120 dias. Com
essa definição, emmais quatro
meses as obras poderão ter

início, com a previsão de
durarem dois anos, garantiu o

secretário de Infra-Estrutura.
As obras do Porto de Itapoá já
foram iniciadas, e devem ser

concluídas num prazo seme

lhante ao da rodovia, que terá
pouco mais de 30 quilômetros.

INTERNET

Programa com

nova unidades
Na manhã desta quarta

feira, 16, o secretário de
Estado da Agricultura e

Desenvolvimento Rural,
Antonio Ceron, na intenção
de aprimorar o Programa
Beija-flor, esteve reunido com
o diretor de vendas da

Embratel, Reginaldo Gertru
des, para negociar a

instalação de internet banda
larga emmais 22 unidades do

programa. Outra medida é a

assinatura d� um acordo de

cooperação técnica com o

Instituto Voluntários em

Ação, para que também

possam trabalhar nas uni

dades do Beija-flor. O projeto
tem parceria entre BB, Mini
stérios da Educação, Justiça
e do Desenvolvimento
Agrário.

O CORREIO DO POVO

Pelo Estado
PAC para emprego e renda

Se depender do Programa de Aceleração do Emprego (PAE) - uma espécie
de PAC que a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habita

ção lançou ontem - jovens e adolescentes em situação de risco; mães trabalha
doras e deficientes físicos podem esperar mais oportunidade de emprego. .São
40 projetos para todas as regiões do Estado e em diversas áreas, elaborados
em parceria com instituições privadas, fundações, ongs, universidades e redes '

filantrópicas. A metal, conforme anunciou a secretária Dalva de Luca, é atingir '

70mil pessoas. O programa larga com uma pesquisa nas regiões metropolita
nas de SC, que vai apontar onde deverão ser feitos os maiores investimentos.
Ao todo, devem ser aplicados R$ 13 milhões, com a ajuda do Ministério do
Trabalho. A revitalização dos 25 postos do Sine/SC também está prevista.

Novarodada
Presidente daACCS,Wow de Souza (à direita,
comministroReinhold Stephanes), está desiludi
do com o que chamou de "má vontade política"
do Governo Federal. Areunião prevista para hoje
corn. o secretário de PolíticaAgrícola, Edilson
Guimarães, foi desmarcada e não tem nova data.
Há possibilidade de que ocorranão na próxima
semana -: quando a cadeia produtiva estará de
olho naOIE, em Paris - mas na outra, emBrasilia.
E pode havermanifesto, a exemplo damobili
zação da última terça-feira em todo o Estado. Só
que, desta vez, com suínos a tira-colo.

lei geral
Assembléia Legislativa sedia hoje seminá
rio para esclarecer sobre a Lei Geral daMi
cro e Pequena Empresa, que passa a vigo
rar em julho prometendo reduzir tributos
e. facilitar a abertura e manutenção de em- i

presas. A promoção ,é da recém instalada .: .

subcomissão das�q:_��pequenas eIflpre-; .

sas - coordenada pelo deputado 1::>íêceu
.

Dresch (PT) - e da Fampesc. Presidente do '

Sebrae Nacional, Paulo Okamotto, fará pa-,
lestra de abertura. Antes se encontra com !

Cloir Dassoler. A conversa visa estreitar Ia- I

ços da entidade catarinense com o�brae. .

Segurança
Sobre manifesto dos policiais militares, 'j
civis, agentes prisionais e bombeiros do

o
Estado, deputado João Henrique Blasi
(PMDB), líder do governo, esclareceu que
está sendo feita repercussão financeira da
demanda salarial dos manifestantes. De
putado Sargento Soares (PJ;:>T) aguarda.

Memória virtual
A Justiça Federal começou a comemorar
os 40 anos de instalação em Santa Catari
na, completos no dia 16, com a abertura do
centro deMemória InstitucionalVirtual na
página da seção judiciária na Internet.

Sabores
Aurora Alimentos (Coopercentral Au
rora) lançou esta semana, em São Paulo,'
nova linha de lasanhas, em três sabores. A
feira da Associação Paulista de Supermer
cados será ,0 termômetro do novo produ
to para os dentais mercados internos.

Mulheres
Deputada Ada De Luca será uma das pa
lestrantes do Seminário Estadual de Mu- 6
lheres do PMDB. Vai falar sobre o tema
Mulher e a Trajetória Política. O seminário
ocorre hoje, às 9h, noHotelCastelmar, em
Florianópolis. O governador Luiz Henri-
que abrirá o evento.

.

Àssociação dos Diários do Interior - ADljSC colunaadi@cnrsc.com.br
CHICO ALVES COM CARLA DARIANO E PATRiCIA GOMES/FLORlANOPOLlS E THAIS VICTER/BRASILLA

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

.

Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O
Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã·
Jornal O Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil-OVaie - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarlnense - VozRegionalAssociação dos Diários do Interior

Mutirão da Justiça
Mutirão da Conciliação, promovido pelo
Tribunal de Justiça entre ,21 e 25 de maio
deve envolver cerca de cinco mil profis
sionais do Judiciário. A intenção é resol
ver 26mil processos em 24mil audiências
já programadas. A iniciativa, que entra em
sua quarta edição, atingirá 189 varas de
102 comarcas catarinenses. Participam as

pessoas que receberam intimação em suas

residências para o ato de conciliação.

Para prefeitos
Ministro das Cidades,Márcio Fortes, fará
a palestra de abertura do 3Q Congresso
Estadual de Gestão Pública Municipal.
No encerramento, os palestrantes serão o
ministro da Integração Nacional, Geddel
Vieira Lima, e o governador Luiz Hen
rique. Promovido pela Fecam, o evento
acontece de 21 a 23 deste mês, em Chape
có. Paralelamente acontecerá mostra de
produtos e serviços para prefeituras.

Palestra
Senador Raimundo Colombo (DEM) vai
falar sobre a situação política e apoio par
lamentar aos municípios catarinenses na

segunda-feira,21, no 3QCongresso Estadual
de Gestão PúblicaMunicipal, em Chapecó.

Eleição
Na próxima semanal ainda sem data de
finida, o Fórum Parlamentar Catarinense
elegerá nova coordenação. Formado por 16
deputados e três senadores, o grupo é presi
dido pelo deputadoOdacir Zonta (PP).

Excelência
Movimento Catarinense para Excelência
realiza, pelo terceiro ano consecutivo, o
Prêmio Catarinense de Excelência, com
inscrições abertas até 8 de junho. A pre
miação é um incentivo para a participa- .

ção no Prêmio Nacional da Qualidade.
Segue os critérios da Fundação Nacional
da Qualidade.

I],

se
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cPf: SENADORES ELEGEM MEMBROS DA COMISSÃO

Petista Tião Viana é eleito
�

presídente da comissão
�Acordo entre governo

e!oposiç,ãO permitiu a

composição da CPI,
I

.

qre começou
ontem

I '

BRASILIA

o senador Tião Viana

(BT,AC) foi eleito presidente
da CPI (Comissão Parlamen-

. � , f.' ,_ ..

t�r de�!l,1q?erito) do Apagão ,

�êreô;, qu� fez a primeira
reunião ontem. Após assumir
°�argo;-a primeira decisão foi
nbmear � senador Demós-.
tdnes Torres (DEM-GO) co-

.

� ','
.

n{o relator. O senadorRenato

Casagrande (PSB-ES) ficará
na ;Ice-presidência da
�0missão.

� Na próxima terça-feira, 22,
a;CPI fará reunião para
aáalisar plano de trabalho a

s�r apresentado pelo relator.
t A 'reunião que elegeu o

ptesidente foi aberta pelo
sdnad6r Antonio Carlos Ma

g�lhães!(DEM.BA), o parla
dentar:mais idosô-da comis-
t t

sâo. Viana e Casagrande
• <

receberam 12 votos, tendo
sMo eleitos por unanimidade.� .

.

� escolha dos nomes do
ptesidente, do vice e do

�
relator se deu graças a acordo

. f�mado entre governo e
I ,

oposição. ,

i A CPI começou a traba
láar Ontem à tarde. Segundo
�ana', osmembros da comis
s�o visitarão aPolícia Federal,
Qontroladoria�geral da

�niãu, Procurador-geral da
;
�
,

CÉLIO AZEVEDO/SENADO

Tião Viana (D) e Demóstenes Torres foram eleitos por unanimidade pelos senado

República e o presidente da
mesma CPI na Câmara, depu
tado Marcelo Castro (PMDB
PI) .:

"Assumo a responsabili
dade perante a sociedade de
manter a ética e dar as res

postas pelas quais a sociedade
-anseia", discursou Viana,

Senado instala CPI e elege os

membros da Comissão
Parlamentar de Inquérito,

Comissão vai investigar o
sistema de controle de tráfego
aéreo e possíveis falhas do
controle no acidente com o avião
daGol

Oposição quer também investigar
denúncias de irregularidades na

Infraero

I
.�inistro comemora a
t .

t���açãO de ��������i��
! o ministro da Ciência e ministro, fazendo questão de

lcnologfa, Sergio Rezende, frisar que a decisão da

1'Valiou como "urn passo CTNBIo "não se trata de ser

l\Upor�ante" a decisão da favorável ou contrário ao

ÇTNBio (Comissão Técnica transgênico".
�aci0nal de Biossegurança) Segundo Rezende,' os
�e lib,erar a comercialização integrantes da comissão con
dp müho transgênico liber- sideraram sobretudo os as

tlink. Há nove anos a pectos técnicos e científicos.
qTNBio não aprovava a "O papel da CTNBio é exa

liberação comercial de um tamente examinar técnica e

V�getal transgênico. cientificamente os vários
,

"EI sse milho transgênico é aspectos relativos à. bios-
�ado no exterior há muitos segurança, para a saúde hu

tos, aCTNBio concluiu, por mana, a saúde animal e

Jdas evidências, que estava também a questão ambien
\� hora de aprovar essa tal", completou.

destacando a intenção de

cumprir "rigorosamente" as

normas constitucionais. ''A
sociedade precisa compre
ender a importância histórica
das comissões parlamentares
de inquérito", declarou,
dizendo esperar que a CPI

"corresponda às expectativas
e à responsabilidade da

situação".
Viana leu estudo do STF

(Supremo Tribunal Federal)
sobre o funcionamento das
comissões parlamentares de

inquérito, lembrando que as

comissões têm interface com

o Judiciário e precisam
investigar dentro da legali
dade e dos fatos determinados
no requerimento de sua

criação. O senador disse
ainda que a CPI precisa ter

"tranqüilidade" para agir com
respeito a esses critérios.

RECORDE

Brasil cria 302 mil
.

empregos em abril
Em abril, foram criados

301,9 empregos com carteira

assinada. É o maior já regis-
.

trado para um único mês em
toda a série histórica do

Caged (Cadastro Geral de

Empregados e Desempre
gados). Nºs primeiros qua-.
tro meses de 2007, houve

.

acréscimo
-

de mais de 700
mil postos formais,' o que
também significa o melhor

desempenho para o período.
O ministro do Trabalho,

Carlos Lupi, disse que uma

das causas do número recor
de são os reflexos do PAC

(Programa de Aceleração
do Crescimento) .

O CORREIODOPOV<tls

• PELO
O governo d� Iraque perdeu o �cJntro!e,sobre va�tas areas p�rfI_,poderosas facçoes locals, e o pais esta a beira docolepso B;�d

fragmentação, disse uma influente entidade britânica ontem.
A Chatham House disse ainda que nãp há uma guerra civil no

IIraque, e sim "várias guerras civis" entre comunidades riv�áisf· e
acusou os principais vizinhos - Irã, Arabia Saudita e Turquia - dli
terem razões para "verem a instabilidade ali continuar",

"Pode-se argumentàr que o Iraque está à beira de ser um EstaqoOt)
.

falido que enfrenta a clara posslbtlídade de colapso e

fragmentação", disse o relatório. "O governo iraqulano nã:o é capaz
2S

de exercer autoridade igualmente ou efetivamente sobre, o paísK)S
Em enormes faixas de território, ele é em grande parte irrelevante eb
em termos de ordenamento da vida social, econômica e política."

Embora alerte que o Iraque pode acábar deixando de existir
como uma entidade unida, a análise de 12 páginas afirma que o

projeto de lei para distribuir equitativamente as riquezas petrolífeni§,)J�
entre curdos, árabes sunitas e xiitas é "essencial para garantir a

sobrevivência do Iraque".

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC

JARAGUA DO SUL, 15 DE MAIO DE 2007 .

A OFIel ,...,__

Iraque está
à beira do

celapso, diz
relatório

Segundo análise,
governo do Iraque
Perdeu o controle

TERREMOTO NO EQUADOR
Um terremoto de 4,3 graus na escala Richter atingiú a província
de Guayas, no sudoeste do Equador, ontem, mas não há

informações sobre vítimas ou danos materiais, informou o

Instituto Geofísico. O instituto não tem relatos de que o tremor
tenha sido percebido.

CRIANÇA NO MICROONDAS

s
As autoridades do Texas, prenderam Joshua Mauldin depois que
ele confessou ter colocado sua filha de dois meses de idade no

microondas. O bebê sofreu queimaduras de terceiro grau. O pai,
de 19 anos, disse que apenas seguia "ordens de Deus".

ATENTADO NA SOMÁLIA
Dois homens jogaram ontem uma granada de mão contra um

comboio no qual viajava o primeiro-ministro da Somália, Ali
Muhammad Ghedi, mas o artefato não explodiu. "Não houve
explosão, e os soldados governamentais detiveram um

suspeito", disse uma àutoridade.

Estudante chinês mata dois colegas:
Um estudante chinês do ensino médio, de 17 anos, apunhalou
seis colegas, dos quais dois morreram. O crime aconteceu na

cidade de Maoming, no sul da China, Os quatro feridos se

encontram em situação estável, no hospital.
O adolescente se entregou na delegacia, acompanhado por seus
pais. Um vizinho afirmou que um dos estudantes apunhalados.
tinha pedido a Wu um "pagamento por proteção" ontem mesmo,

Os "pagamentos por proteção", em que os estudantes são
coagidos a dar dinheiro para não serem agredidos, são um tema
freqüente na imprensa chinesa nos últimos anos.

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC, toma público
pelo presente edttal, 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 na '750.562.599-34, vendedora, brasileiros, casados pelo regime da
Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6,515/77, residentes e domiciliados na RUA Antonio Ribeiro na 156,
nesta cidade; requereram com base no art. 18 da Lei na 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 Jaraquá.do SuV

'

SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuVSC, conforme Certidão na 159/2006, expedida
em 08.06.2006 assinando como responsável técnico: a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREA nO 63864-5, ART nO
3084272-9. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 72,493,39m', sendo consütuíco de 17
(dezessete) parcelas, sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação do presente
edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, 1.683 - centro, Jaraquá do SUVSC.

Promoção 5a p 7a tase dp Comércio Extprior da Unprj

S.D.R. Amizade
Sábado: 02 dejunho

. ��"CJÔ:::
Inicio: 23:00 horas �,:.:i.J0 !:"""

.

Ingresso antecipado �$ 8,00,com os alun.ô�·'kj·
11 2

Ponto dp Vpndas:
Mexitel e Jornal O Correio do Povo
Ap'io, o
O CORREIO DO POVO
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CUIlNARIA

Saiba como fazer a
,

limpeza dos alimentos

O CORREIO DO POV
redacao@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

. Água corrente ainda é a melhor arma da higienização

cidas, bactérias e outros ele- ser mantidos fechados, pois o
mentos. contato com ar acelera o en-

As carnes de frango ou velhecimento. Não introduzir
peixe, também requerem as mãos, ainda que elas sejam
atenção, pois se deterioram bern lavadas, nos recipientes
com maior facilidade. Na dos alimentos.Água corrente
geladeira, todos os alimentos ainda é a melhor' arma da
devem ser conservados tam- . higienização nos alimentos.
pados, e periodicamente de- No entanto, se a própria água
ve-se retirar dali alimentos não tiver condições salubres
velhos. A despensa deve ser suficientes, ela deve ser

totalmente esvaziada e limpa fervida ou tratada.
com pano úmido, detergente Deve-se evitar o uso de
e álcool, em seguida com um aerosóis e inseticidas na'
pano seco. Os prazos de cozinha, usando, ao invés
validade dos alimentos, espe- disto, mata-moscas manuais,
cialmente grãos e farinhas, cobrindo os alimentos e

devem ser cuidadosamente tampando bem as panelas. Já
observados. quealguns alimentos atraem

E ainda, os alimentos cujos moscas, formigas e outros

lacres já foram abertos devem e insetos.

DIVULGAÇÃO

Para dar um sabor especial ao Bife Rolê coloque uvas-passas escuras no recheio

Ingredientes: Um quilo.de coxão mole em 8 bifes;·isal e pímenta-oo-relno a gosto; 6 fatias de
bacorr"t cebola média picada; 1 O taüas de' pão de fôrma esmigalhadas; 1/4 de xícara de
leite; 3 colheres (sopa) de salsinha picada; 1 colher (sopa) de manteiga ou margarina; 2

"

.

colheres (sopa) de óleo; 1 xícara de vinho branco; 1 ovo.
I
! Preparo: Tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino. Numa frigideira, frite o bacon até
! dourar. Retire com uma escumadeira e na gordura frite a cebola até dourar. Esmigalhe o

f bacon. Numa vasilha, misture o pão com o leite, o ovo, o bacon, a cebola e a salsinha..
I Recheie cada bife com essa mistura, enrole e feche com o auxílio de um palito. Frite Gada

f! bife no oleo e manteigà, doure de todos os lados. Acrescente o vinho, tampe a panela e

I cozinhe em fogo baixo, até a carne ficar macia. Adicione água quente sempre que
� necessário para que o molho não seque.

.
.

,
•

Il
I"

OS ALIMENTOS CUJOS LACRES JÁ FORAM ABERTOS DEVEM SER MANTIDOS FECHADOS

Peixe Saboroso

As carnes de ,

frango ou peixe,
também requerem
atenção, pois se
deterioram com

maior facilidade

Ao final de uma vida intei
ra, um homem normal terá
consumido cerca de cin

qüenta toneladas de alimen
to, o que garante a esse indi
víduo sua longevidade. As
possibilidades de se contrair
uma doença, muitas vezes

fatal, são mais concretas do
.

.

que supomos e, para que ISSO

não ocorra, os alimentos de
vem ser preparados com

higiene.
Frutas, legumes e verduras

adquiridos nas feiras e va

rejões ficam expostos ao ar

livre durante várias horas.
Isto quer dizer que eles sofrem
a ação do tempo, do clima,
mas, sobretudo da mani

pulação, além de exposição a

ins,etos,- ao toque das mãos

que, ao mesmo tempo, con
tam dinheiro. Esses alimentos
devem sermuito bem lavados
em água corrente, descas
cados e cozidos, para se eli
minar o mais possível pesti-

Bifes Rolê

Sirva o peixe bem quente, acompanhado e arroz branco e salada

Ingredientes: Dois quilos de mandi ou bagre, em postas; 4 colheres (sopa) de Fondor
Maggi; 5 colheres (sopa) de óleo; 12 pimentas verdes cortadas em rodelas e com as

sementes; 8 dentes de alho, em fatias; um quilo de tomates maduro, sem pele e sem

sementes, picados; 5 folhas de louro; 1 alho-poro cortado em fatias; 5 colheres (sopa) de
azeite de oliva;.300 gramas de batatas pequenas (aproximadamente 20 batatas); 2 ceboias
grandes cortadas em rodelas urossast colher (sopa) xícara de farinha de mandioca.

Preparo: Tempere as postas de peixe com 2 colheres de Fondor e deixe tomar gosto, pelo
rnenos, 30 minutos. Enquanto isso, prepare o molho: numa panela grande, aqueça o óleo e

doure as pimentas e o alho. Adicione os tomates e defxecoznhar em fogo brando, até que'
se desmanchem. Coloque então o louro, 2 colheres (sopa) de Fondor Maggi, mexa bem,
tampe a panela e deixe cozinhar por cinco minutos. Em seguida, acrescente o alho-poró, o
azeite, as postas de peixe e as batatas. Tampe a panela e cozinhe em fogo brando, sem
mexer, por aproximadamente 20 minutos, ou até que o peixe e a batata estejam cozidos.
Destampe a panela, acrescente a cebola, o orégano e cozinhe pormais 10minutos, com a

panela tampada. Na hora de servir, coloque ó peixe numa telha ou numa vasilha de barro,
aquecida. Prepare o pirão com o caldo do cozimento obtido (aproximadamente 21/2 xícaras
de chá); adicione ao caldo a farinha de mandioca e leve ao fogo brando mexendo até
engrossar. Sirva bem quente.

Segundas e quintas às 19h.

Resumo
Mensal'

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, VEREADOR RUDOLFO
GESSER, QUANDO DA VISITA DO DEPUTADO ESTADUAL, JAILSOM LIMA DA SILVA,
(PT), SOLICITOU O EMPENHO DO PARLAMENTAR, QUANTO A 'UMA MELHOR'
SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO. ACESSO A JARAGUÁ DO SUL, PELA. BR-1 01.
ENFATIZOU O VEREADOR, GESSER, QUE MUITOS DOS QUE TRAFEGAM PELA BR-1 01,
NÃO CONHECEM E NEM MESMO LOCALlZAM'O ACESSO DEVIDO A ISSO,
PRINCIPALMENTE À NOITE. AFIRMOU QUE SERÁ FEITO O ENCAMINHAMENTO DO

.

PEDIDO POR ESCRITO, NESSE SENTIDO, COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. O

DEPUTADO, JAILSOM LIMA DA SILVA, PREOCUPADO EM DAR UMA SOLUÇÃO IMEDIATA .

AO PROBLEMA, SE DISPÔS A LIDERAR UM GRUPO DE VEREADORES, PROPONDO A tr

PRESIDÊNCIA AGENDAR E MARCAR AUDIÊNCIA, E ASSIM LEVAR, EM MÃOS, O OFíCIO, .

A SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT.

FOI APROVADO EM 1 a VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI DE N° 022/2007, DO VEREADOR
DIETER JANSSEN, QUE INSTITUE O PROGRAMA "RECICLE O SEU BAIRRO". EXPLICOU
O VEREADOR QUE O PROJETO VEM DAR MAIS UM INCENTIVO NA QUESTÃO DA
RECICLAGEM, EM JARAGUÁ DO SUL;E QUE A IDÉIA É PROMOVER UMA COMPETiÇÃO'
ENTRE OS BAIRROS. ACRESCENTOU QUE O INCREMENTO GERADO COM A ELEVAÇÃO
DA ECONOMIA, PASSANDO DE 2% PARA 5% DA RECICLAGEM, SERÁ REPARTIDO ENTRE

'

OS PRÓPRIOS BAIRROS PARTICIPANTES, ONDE, 50% DESSE VALOR SERÃO'
REPASSADOS, ATRAVÉS DE PEQUENAS OBRAS LEVANTADAS JUNTO COM A

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Compareça às sessões, discuta os projetos, participe,
É a nossa integração a serviço da nossa cidade.

Av Getúlio Vargas, 621 - Centro - (47) 337�I���.f_�. www.cmjs.sc.gov.br-cmjs@cmJs.sc.gov.br .. :: �
.

� � ..
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Atualme�te,
Glória

Pires está em

"Paraíso Tropical"
interpretando Lúcia Vilella,
uma mulher forte e decidida

que não mede esforços para

roteger o filho Mateus

(Gustavo Leão). Nos
próximos capítulos da trama,
a personagem será a

responsável por uma
reviravolta na vida de
Antenor Cavalcante (Tony
Ramos). É certo que
acabarão vivendo um

romance, mas isto não

acontece imediatamente,
pois antes ela terá que
encerrar o caso de amor mal
resolvido com Cássio
(Marcello Antony).
Na vida real, Glória Pires
nasceu em 1963 e começou
cedo a carreira artística.
raticamente desde que
nasceu respira televisão e

personagens. Filha de Elza
Pires e do ator Antônio
Carlos Pires, ela se
acostumou à rotina do pai
que compunha personagens
e,decorava textos. Aliás, foi
cpai quem a ensinou a

estudar os textos e entender
a alma dos personagens.
Talvez esteja aí um dos
segredos que faze de Glória
Pires uma das maiores
atrizes do Brasil.
Aos quatorze anos de idade,
ela já alcançava o sucesso

Com a novela "Dancin'
Days", na qual viveu
adolescente Marisa, filha da
ex-presidiária [úlia Matos
(Sônia Braga). Desde
aqueles áureos tempos da
discoteca, já se passaram
quase trinta anos e

"Glorinha", como é

chamada nos bastidores,

somou um sucesso atrás do
outro.

Realizada profissionalmente,
Glória sempre quis ser atriz e

por isso sabe administrar
bem o sucesso.

Extremamente atenciosa
com os fãs, a atriz não se

intimida ern ir a um

shopping ou andar na rua.

Ela encara o assédio das

pessoas como algo natural.
Aos quarenta e três anos de
idade, Glória Pires mantém
a forma e aparência
invejáveis e tern lá os seus

segredos que não se importa
em revelar. Primeiro, mais
de quarenta minutos de

ginástica por dia com uma

, personal 'trainner: depois
nada de carne vermelha e

muita fruta e verdura, sem
dispensar um bom chopinho
de vez em quando. Nos
cabelos, que costumam

causar inveja, o segredo está

na escolha de um bom

profissional e no uso de

produtos de qualidade.
.Casada com o cantor
Orlando Moraes, a atriz tem

trêsfilhos com ele: Antonia,
Ana e Bento e, ainda, é mãe

,
da consagrada atriz Cléo
Pires, fruto do casamento

com Fábio Junior. Mesmo
assim, a atriz só fez uma

plástica na gengiva e nos

seios, por enquanto. Quanto
ao silicone, Glória diz que
tem medo porque lhe parece
perigoso colocar algo
estranho no corpo. Se bem
que nem precisa se

preocupar com isso.

Fazendo um resumo da
história da "melhor atriz do
Brasil" (como diz Clodovil),

,

Glória Pires é o retrato de
uma mulher feliz e realizada.

O CORREIO DO POVO
•

.:\

Glória Pires é considerada uma das
maiores atrizes do Brasil.

Extremamente profissional, ela se

prepara para o crescimento da
personagem Lúcia Vilella, em

"Paraíso Tropical"

QIVULGAÇÃO
iP
,)j
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Primitivo

(19h10, 21h _ Todos os dias)
As Tartilr�ga� Ninjas: Uma
nova aventura' !

(15h30, 17h20 _ Iodos os dias)
Cine Mueller 1
Homem Aranha 3 (Leg)
(14h, 1.6h40, 19h20, 22h _

Todos os dias)
,

Cine Mueller 2
Um Crime de Mestre

(14h10, 16h30, 19h30, 21 h45 _

Todos os dias)
Cine Mueller 3
Homem Aranha 3 (Dub)
(f3h30, 16hHf18hM, �1h30'=-'-"-"'" �1
Todos os dias)

, ,_. ,I, Inaugur
-j, ,\ :;" i I'i; Isa.bel em

Blumenà,u'"' c; "
., ,

'\

• PROGRAME�-SE;
\ \ !

� CINEMA

z: i!,

,

'

,
,', I,i .j." I. �,

Jarau,-á do su: .'.
'.,' L

" '\, 1 l.·"

Cin� Shopping 1
.

Homem Aranha· 3 .

. (1��h) ,15h40" l8h20, 21 h _

Sex/Sab/Dom/Qua/Qui)
(1qh40,·18h20, 2,1h -'Seg/Ter)
Cine, Shopping 2 :

'

Homem Aranha 31,
(18h20; 21 h� Sab/Dom/Qua)
As!Féri'as de,Mr.Bean "

(105h40;: t7h30; 19h20, 21 h1'0 _

Sex/Seg/TerQui) .

(14h30, 16h30:- Sab/DQm/Qua)
Cine Shopping 3
Minha Mãe quer que eu Case

(15h30, 17h30, 19h30, 21 h30 -

/od9�"OS dias)

Joinville

Cine Cidade 1
Homem Aranha 3

.

(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 _

Todos os'das)
,

Cine Cidade 2

Cine Neumarkt 1

Homem:�ranha 3 (Leg)
(14h, '16h40,' 19h20, 22h _

Todos o� dias) ,

Cine NeÚmàrkt 2
HomemiArlmha 3 (Dub)
(13h30, .16h15, 19h, 21 h45 _

Todos os dias)
Cine Neurnarkt 3

'

Maria Antonieta,
(16h20,;21 h30 _ Todos os dias)
Motoqueiros Selvagens
(13h50, 19h1 O .:_ Todos os 'dias)
Cine Neumarkt 4

.

Primitivo

(14h20, 16h30, 19h30, 21 h40 _

Todos os dias)
Cine Neumarkt 5 ?;,

AS'Férias De Mr. Bean.
.

(14h10, 19h40 _ Todos os dias)
O Número 23 ' f

(l6�50" ,?tJi5.0 .; Toçfos os elas)
Gir;lEi'Neumprkt 6,; ,

'

,
, C'àç,ados .

. . :
"

,

(15h, 17h, 18h50, 21'h _; Todos'
os dias)

� SERViÇOS ,

Torneio:
'.

JARAGUÁ DO:SUL .

.

''A'ss'ó'dação Recreativa Cultural
Rio da Luz "Salão-Barç" "

Iorneío de Tiro Integração entre
as Sociedades

-,

20 de maio" a partir das 9 horas
. � .

Almoço'� "
"

JARAGUA DO"SUL
Igreja Matriz são-sebesnao
·Trapicion�1 Galetaoa da Apae
Amanhã, às 12 horas

.extra@ocorreiodopovo.com.br

.,� SAIU NO O CORREIO HÁ ·20 ·ANOS

Em ato prestigiado por grande público, as .prefeituras de Guaramirim
e Massaranduba ínauquraram no dia 10 de maio de 1987 a Ponte da
Amizade sobre o rio Putanga, na localidade de Jacu-Açu/Fundo
Sueco, na divisa dos dois municípios, segunda matéria do Correio
do Povo, edição de 9 a 15 de maio. A ponte tinha 20 metros de

extensão, com capacidade para suportar até 40 mil quilos, e exigiu
investimentos da ordem de Cz$ 400 miL

Segundo a reportagem era antiga a reivindicação da localidade, a
ponte serviria para o escoamentoca safra agrícola, onde a cultura de
arroz é o principal destaque econômico. As municipalidades
guaramirense e massarandubense planejavam a construção de nova

ponte, esta na região conhecida por Putanga.
,

Inaugurada Ponte da Amizade dia 10

.' ,

• O DIA DE HOJE , • O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Em um momento de descontração a gatinha Mima foi clicada pela leitora
Daniele Lopes,

• UTILIDADE PÚBLICA
�Corrida
No dia 17 de junno será

realizada em Florianópolis
mais. uma edição da Corrida

do Carteiro. As inscrições
vão até 14 de junho, pelo
fone (48) 3229-4318,

�Festival
O Festival Estudantil da

Canção'2007 acontece dia
25 de maio, no Ginásio
Arthur Muller. As

categorias A e B serão às
13h30 e a categoria C às
19h30.

�Feijoada '

O Lions Clube Jaraguá do

Sul/Centro promove
tradicional feijoada no dia
26 de maio, apartlr das
11 h30min, no Parque
Municipal de Eventos

(Pavilhão A).
'.

• PREVISÃO DO TEM'PO

. Tempo chuvoso em todo o Estado

.0 tempo continúa instável em Santa
Catarina, com muitas nuvens e chuva por

'

.. alguns momentos, melhorando a partir do
Oeste. Temperatura em declínio. Vento de

sudeste, fraco '8,. moderado com rajadas.

� Jaraguá do Sul e Região
.

SÁBADO �
MiN: 18°C U
MÁX: 22° C
Sol com pancadas de
chuva'

HOJE OUINTA Q SEXTA Q.MiN: 18° C 'MiN: 18°C MiN: 18° CI I I � / II I

MÁX: 21° C MÁX: 20° C MÁX: 22° C
Chuvoso . Chuvoso Chuvoso

} Fases da lua

� Legendas

� (:)Ç0dQ�
Ensolarado Parcialmente N�,b!ado Instável Chuvoso Trovoada

nublado

CHEIA MINGUANTE' NOVA CRESCENTE

• ANIVERSÁRIOS

O CORREIO DO POV�I

"

Se o seu mundo é o mundo do i·l

entretenimento e' cultura,' então seu' �d
jornal é O Correio db Povo.

'

ial

, O CORREIO DO POVO
.

Todo mundo lê
" '

: �
"

.

.

iJiV
,N

;

I I I I J I I iV
I

.

f I II I,
.

LORIANÓPÓL�.
MiN: 15°( MÁX: 18;,;

n
5(�
:'�

� �
_________________�__� � �__ � �A. �I__�_
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Eva cumprlm�nta Conrad� friamente. Os

dois ficam constrangidos. Pérola.
conselha Eva a esquecer Conrado. As

�alentinaS se reúnem e fazem um ritual

em homenagem.à lua azul. Eva of�rece
uma dança para comemorar a uruao de

Nina e conra.do e o c�nvida para a pista
Conrado aceita o pedido de Eva. Regina'
sonha que Loreta roubou o seu bebê.

Pérola tem medo das intenções de Eva.

Pérola tenta proteger Nina com sua magia.
Medéia pede que Afonso entregue um

apel à sua patroa. Conrado sente falta do

nel de noivado.Conrado decide fazer o

pedido sem o anel, mas é interrompido.
Loreta revela a todos que Conrado beijou
Eva e que está apaixonado por ela.

': � GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Celina acha que Gui não deve processar

Morgana, porque ela pode ficar com as

cnanças. Léo dança forró com Clotilda.

Vanessa diz a Nirdo que precisa
conquistar Léo. Tadeu fica furioso quando
Husseim conta que Lance pode ser filho

de Último. Elizabeth conta para. o

companheiro que Morgana a traiu. Ele

promete ajudá-Ia a fugir se ela se vingar
de Morgana. �rthur e Lànce decidem

fazer o teste de DNA. Gui diz a Rosa que
não é certo marcar casamento com

Arthur pensando em Lance. Lance tenta

falar com Gui, mas Léo interrompe. O
interno desacorda o enfermeiro e manda
Elizabeth ir na frente. Elizabeth é apanhada
e ele foge. Arthur chama Lance de mano e

dorme ao seu lado. Lance jura a Tadeu

que nada vai mudar entre eles.

f, • GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Galhardo, o gerente do hotel, informa a

Paula que Olavo esteve hospedado lá por
cinco noites. Antenor decide aceitar a

separação consensual. Daniel diz a

Antenor,ql!.e.,Qlavo quis se vir)9ar d�le por
ter perdidO' o: cargo.' Umberto conta para
Jáder que está sendo procurado. Jáder
avisa Bebel que um dia Olavo vai enjoar
dela. Daniel acusa Olavo na frente de toda
a diretoria de ter planejado um golpe
contra ele. Jáder e Bebel viajam para a

Bahia para apagar o rastro de Olavo.
Lucas apresenta Fabiana a David. Ana
Luisa e Lucas se despedem emocionados.
Bebel e Jáder se hospedam no hotel de
Pedra Bonita. Fabiana vai à casa de Ana
[uísa conversar sobre Lucas.
i

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Zoé diz que parece que Lorena controla a

"tir!a de todo mundo. Einstein encontra
ia pá antiga e começa a cavar por ali.
�uém os observa cavando. Eles

@íIlontram dois ossos. Bernardo diz para
Yin que ele apenas se defendeu de
Vicente. Van diz para Bernardo que viu
Vicente beijando Drica. Helo diz para Duda
que não se conforma que Drica saiu com

Bernardo. Pedro e Isabela, Pedro
querendo um carinho, Isabela foge. Pedro
beija Isabela, mas ela não corresponde.
Tom e Verônica se amassam dentro de
um carro. Lorena, cínica, dando
'chauzinho" para Drica da lancha. Drica
também acena para Lorena, sorrindo,
sem resposta. Eliana lavando louça. De
repente ouve uma música italiana. Ela se
vira e vê Agenor na sala, sorrindo, com .

um aparelho de CO, tocando a música
dela. '

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
.�aniela e Mofado têm uma longa e

emocionada conversa sobre suas vidas.
lacson diz a cicio que ele só poderá
protegê-lo se o X9 assumir que trabalha
P�ra o tráfico. Cicio reluta, pois não quer
pe:der a simpatia da comunidade. Jacson
aVisa que ele não vai poder incriminar
Joana. Cicio fica apavorado; pais a polícia
�meaçou matar sua família, caso ele não
zesse o depoimento do jeito que eles
acertaram. Jacson afirma que o delegado
�al ter que se entender é com ele.
oguelra fica possesso com a proposta

�e J�cson e diz que mandará matar toda a
amnia de Cicio. Helio lembra que só

�OnsegUirão então trazer o X9 para depor
rando·o das garras do tráfico, isto se ele
ainda estiver vivo.

Extra
��CRISE
Segundo a revista"Star",
Denii Moore e Ashton Kutcher
estão'passando pela primeira
vez por uma crise conjugal par
causa da diferença de idade -

Demi é 15 anos mais velha.

Uma fonte próxima à dupla
contou que Ashton não

agüenta ser controlado.

Segundo essa pessoa, ela

costuma selecionar desde as

roupas que ele usa até os

amigos com quem ele sai,
isso quando permite que ele

saia sozinho.

III SUDOKU

extra@ocorreiodopovo.com.br
-� .

I

;.. . . ! .:il
'" ���EPISÓDI'D

.

. ��IMITAÇÃO
Seni autorização para i
Silvio Santo�, o humorl
Ceará (Wellington Mun'

.

do Pânico na TV, apar
vestido de Maria Beth
festa em homenagem
fotógrafo peruano Ma
TestiilO, na quarta-feir
Rio de Janeiro. "Estou
chateado porque enc

esse personagem co

uma homenagem que
ele há quatro anos", d
humorista. A festa co

com a presença de u

legião de famosos.

.' .' .

NO'domlngo, d.l�i 20, em Sob �
N.9va Oi�eçao,)f}� Qngrid

'13. 'GulmarSl8s) e FjeHnha, .

(HéiofS�.l p.e.�S1ié) ·exagera.mna preçlcupaçtào com a .

estétic'aJnco ,mOdadas com' .

'I .'
. .

os cor.nentãr los sobre à i.

pàlíde-z de u'ina e as rugas da
.

outra" as ddas vao a um
centro de b leleza. Pit acába

.

'.fiça�,(j()ma lis tempo do que o I.'
. ifldicado ri: li cabine de .

'. QrO�I1IZealT1f�nto .a.rtnicial. Já .'1. Bellll1ha aVlmerita D 'número .

das dQse�; do mediCamento e IfiCéll com lim sorriso
corngelad/o no rosto:

SOBRE O JOGO

É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher um
quadrado 9x9 com números de 1 a 9, sem repetir números em cada linha e

cada coluna. Também não se pode repetir números em cada quadrado de
3x3. '

• HORÓSCOPO

r .

• DIVIRTA-SE

. I

I I
Mande sua 'plada para o Extra�

, lextTa@ocorreiodopovo.com.1III

Fal.a justificada

Após atender o telefonema da mulher, o funcionário d�z ao chefe:
.

- Chefe, pode me dispensar do serviço hoje. à tare je? E que minha
mulher vai ter umfilho, sabe... ,

- Se o motivo é esse; então está dispensadJo. .'

No dia seguinte, o chefe pergunta: '. I .
.

• E ar, como é que foi? Menino ou rnenna? . , .

- Iudo ótimo. Agora, pra saber se é menino ou hhenina, 'só daqui a
nove meses ... ·

I
Parentes distantes

Dois conhecidOs se encontram depois de muito Itempo:
• O senhor é parente do Sr. Francisco, não é?

.
.

- Sou, mas um patente um pouco afastado ...
- Então o·que ele é do senhor?

'

I.'

- É meu irmão. .

. i "

- E chama a isso parents afastado? I .

- É que, entre nós, há mais 13 irmãos!..
'. I '.

I'
.

------------------------------------�------------------------------�----��------------------�--�

Áries 20/3 a 20/4
Vai ficar o dia inteiro esperando o telefone tocar?
Isso o deixa maluco, não? Pois é. Use a sua

imaginação para coisas mais interessantes.

Aperte o start, abra o game. Convide os outros
carneirinhos ou aquele(a) carneirinho(a) que
mais lhe interessa pra brincar com você. E, por
favor, não perca vidas e vidas ditando as regras
do jogo.

Capricórl�ip 22/12, a 2.1/1
.

Para muitos; o i lvan.ço da .i9ad� é ump(Oblema, :

ma,s não para ii m: capriçQrríiaoO', .Em suas. !
.

escaladas pela! I r;riorité{nhaS da vi�a; �qi m,iQ a :
.

tempestades e ,avalanChes; ele Semantém.
'

i
centrado, cone çtado com seu propO�lto� Com' l·
ser�nidade, vel nee ob$táçulos e ie.formu� seu i
plano quando Ih�ce.ssáriO; Sabedorl� é, nao raro,r .

a yitoria sobÍie ; si. m�sm'o.
.

:

Aquárii1712111 a 18/2'
". �

. Ora, sempre �á espaço para mais tmia'idàia'
.

;
incrlvel, .jnohdora, g�nial, súper, hlper qué '. �
ninguém tev'é. Ufa!. Mas se 1)40 fossem os ',- ,

aqaananos, que graçatel'la tarita energia no ar? r
Faça a sua 'Iparte, engenhOSQ amigo. Nesta sexta
feira, você 'Ilem a função socIal fi visiónátla de :
alertar fulamos & slcranas para as tantas

.

possibilldal,d�. Giram inoin�os de velltO.�;.

. Sagitário 22/11 .a 21/12 PeiXf:ts 19/2 a 19/3
Grande é a sua parücípação na vida cultural e. Quando 'I,ocê'penso� que a tempestalt� havia:
social de qualquer lugar. Qual um parque de

.

passado", Ihern outro vento. forte e sacode seu
diversões itinerante, eis um saqitaríano, Andando veleiro ..... ·Calma, pisclano- querido, confie em

por ai, levando alegria, alto-astral e 'I ' sua �mpiá.�xperlência pelos 9ceanos dó
'

conhecimento por onde passa. Nesse-urilverso. .. ccsmos., Jogue a carga desnecessária ao mar.

mágico particular sempre há espaço para mais Tem gelnte viajando em seu barquinho que não
uma aventura, mais uma rodada no carrossel. merece: lodo este conforto. Mantenha sO a
Tem lugar pro amor neste cavalinho?

.

. tripula.Çi,ão do bem.

libra 23/9 a 22/10
Nutrir as relações afetivas pra você é como
respirar, não? Sua autoconfiança é aiimentada
'por essa disposição de dar e receber.o melhor
da vida. Mas não dá pra esquecer as coisas
práticas e de buscar a equilibria também no lado .

material. Um amor e uma cabana? SO se a

cabana for bem bonitinhá, com lareira,
hidrcimassagem.,.

Touro 21/4 a 20/5
Como é bom quando a gente redescobre um

brinquedo esquecido! Todo o afeto que morava

ali, intacto, como que adormecido' apenas,
esperando o nosso toque mágico. Hummm,
nada como ser despertado por um sopro
amoroso, não é, taurino? E a tal pessoa nem

imaginava que poderia mover mundos, tirar
coisas de tão fundo ...

Leão 22/7 a 22/8
Palco iluminado, texto decorado, figurino
perfeito para o desenrolar de uma bela trama.
Se algum personagem teimar em modificar suas
falas, tudo bem, você é um mestre no improviso.
Concentre-se, não perca energia entrando em

.

atritos com coacíuvantes. A platéia está lotada e

espera o melhor de você. É o que você sabe
fazer, não?

Escorpião 23/10 a21/11
Mais sensivel do que o normal, escorpiãozinho?
Até os poderosos como você vezenquando
precisam de um pouco de sossego e de um colo .

carinhoso. Mas não faça drama de suas dores.
Se seu corpo está somanzando. enviando sinais
barulhentos é porque você anda se fazendo de

.

surdo. Afine o ferrão, sintonize a estação da sua
alma.

Câncer 21/6 a 21/7
Você só queria pegar o restinho de Sol que
ainda brilha no horizonte, antes do frio chegar e
levá-lo de volta para sua toca ... De repente, veio
alguém e o atropelou. Mexeu com suas

emoções, é? Será que esse arrastão não vale a
pena, afinal? Sinta a onda, caranguejo. Não é
qualquer coisa que vai abalar a sua segurança.
Siga seu feeling.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Há coisas que não precisam tanta conversa,
Gêmeos. Esse diálogo incessarrte não deixa
você tonto? Credo! Está certo que duas

cabeças pensam melhor que uma, mas assim já
é demais. E aquela pessoa que gosta tanto de
você, que só fica sentindo a turbulência sem

saber o que se passa aí dentro? O contraponto
do outro pode ajudá-lo a sair do labirinto.

Virgem 23/8 a 22/9
Você pode ficar tentado a correr um pequeno
risco ... Fazer uma tatuagem, arranjar um sóclo
para realizar aquele projeto, pedir aumento pro

. chefe, voltar para o/a "ex"? Arriscar é legal,
amigo Virgo, mas com convicção. Em caso de
dúvida, poderia ser interessante explorar uma
nova trilha, soltar amarras.realmente quebrar'
padrões ...

. I
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Os-irmãos jaraguaenses Cauêh e

Gabriel Marcatto,', depois de
servirem o Papa Bem to IV em sua

passagem pelo Bra: sil, fazendo
parte da equipe que elaborou e

cozinhou para Sua Snntídade, já
estão na Europa a .trabalho, e

participando de vário-s cursos de
gastronomia. Eles co.meçam na

cidade de Barcel ema, na

Espanha, passando a.inda por

França, Itália e 'Portu gal. Esses

garotos literalmente e.stão indo
longe.

OUBAI
Éibem hoje que a casa noturna

Dubai, em Massarandul'ia, abre
as- portas para a uma grande
festa. Coisa boa: elas são free até
aimeia noite. Quem com .anda a

música são os DJsMarcek i Luiz e
Dveck.

INAUGURAÇÃO
. h)esta sexta-feira, com um.a festa

gra mexer com as estrutu ras da
nossa urbe sorriso, aeon tece a

aBertura oficial da casa nr oturna

8_eep Choice Club. E � pra
oorneçar bern, os done is do

pedaço Pepe, Thiago Mal ttos e

Rodrigo (Rasta), ttazem r lara o

festerê o DJ Rodrigo P 19uiasI

(residente e organizador da : Mega-
R(ltas, uma das maiores fes ita de
S-anta Catarina) e também e linda
e:.maravilhosa DJ Sabrina' Tomé
(que foi DJ da Seleção Bras .ileira
na última Copa). Pra compl. etar a
animaçâo, tem ainda a l; ianda
Eizzbi, de Curitiba, tocand.o sua

mistura de rock comeletrõni ca.

RODEIO
Capitaneado pelos irrn.ãos

Giovani e Ninho Dernarchí,
começa hoje e vai até domu ago,
em Jaraguá do Sul, o 26° Rodeio
Crioulo Nacional, do CTG Laço
[araguaense. O evento, que reinne

sempre um dos maiores públi FOS
de-SantaCatarina, terá a preseinça
de vários artistas de renor rie,
entre eles César Oliveira e Rog (�io
Melo, Chiquito & Bordcno io,
livonirMachado e Novos Garot l>os.
Imperdível.

PRESTIGIADO
A filiação do vereador Rona Ido
Raulino ao partido do PTB, na

terça passada, foi mu ito'

.concorrida. Cerca de 80 pess oas

foram prestigiar, inclusive o

presidente estadual da, sil;la,
Deputado Narciso Parizotto. C 2ue
aliás, no seu discurso

.

afirm lou

sentir-se honrado com a volta de
Raulino ao partido que ajudoi 1 a

fundar em 1992 na cidade . .O
evento aconteceu no Auditór 'io
da' Câmara de Vereadores de
[araguá.

íDOLOS
[aragua do Sul está sendo
reconhecido no Brasil através da

jaraguaense Suelen Rocha, que é

professora e faz teatro na Scar. Mas
não é por essas profissões que ela
tem levado o nome da cidade para
todos os cantos do país, mas sim

porque Suelen é uma das finalistas
do programa Ídolos, exibido pelo
SBT. O chato disso é que a coluna
foi fechada antes do resultado do
concurso, que aconteceu ontem

(17), às 21 hs na TV do dono do
Baú.Porem neste exato momento o

resultado todos já sabem. Fazer o

que, né???

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

A estonteante Dj Sabrina Tomé é uma das atrações na abertura oficial da casa noturna Deep, hoje à noite em

Jaraguá

o casal Kilian Sohn Neto e Jussane Marció depois de curtir lua de mel em Paris, está de volta a Jaraguá

.IE CONTEI!

�s�7�"
(47) 3370-6845

I.

Na próxima terça-feira, às 19h30min, um combinado dos
amigos da imprensa enfrenta o time da Automóveis
Jaraguá, no futebol society 7a Divisão.
**

Uma triste notícia: o Restaurante Allegro, comandado há
muito tempo pelos amigos Rafael e Ermínia Porto (mãe e

filho), fechará as portas. Vai deixar de funcionar a partír da
semana que vem. Fazer o que? Que pena..
**

A Mixte, uma das poderosas marcas de roupa, está
apoiando totalmente a Feijoada do Mo'a, que acontece dia
25 de agosto.
**

Numa promoção da 5a e 7a Fase de Comércio Exterior da
Unerj, acontece no próximo dia 2 de junho, no Amizade, baile
com a Banda Safira.
**

Pra agendar: dia 15 de junho tem Festa do. Centr9 de '

Profissionais Liberais CPL), no Baependi.
**

E no dia 26 de maio tem Festa Mexicana no Clube Esportivo
Cruz de Malta. O OJ Xalinho animará o babado.
**

SESSÃO PIPOCA

�I�
ADICADE FILME DE HOJE É:

UMA NOITE NO MUSEU
(comédia)

Com o ator BEN STILLER
32752058/99320502

• DICA DE SEXTA FRASE DO DIA

o homem não
morre quando
deixa de viver,

mas sim quando deixa de
amar. (Charles Chaplin)

Curtir a boa música de
Sônia e Cia no Bierbude

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




