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ELEIÇÃO 2008

Pasold defende
a formação da

tríplice aliança
Ex-prefeito de [araguá

do Sul é pré-candidato a

prefeito pelo PSDB. Ele
defende a formação de uma

ampla aliança para disputar
as eleições municipais no
ano que vem. - 3

ENTREVISTA

vlctor-Danícn
mostra uma nova

visão de mundo
14

SALÁRIO

Canarinho dá
6% para os

funcionários
A empresa de transporte

público negou que tenha
demitido trabalhador
responsabílízado por
manifesto. E anunciou

reajuste de 6%. 5

HUMANA

Jaraguaense vai
para Mund aí
na Bulgária

Policia Militar e empresa de segurança privada que presta serviço para a agência discutiram rumos da investigação • 5

Alessandra Dias .nbarca
no dia 11 de junho para

disputar os Jogos Mi.-idiais
de Verão do Trabalh ;dor.
Ela garantiu a vaga o ano

passado, durante o S 11-'
Brasileiro, realizado m

·Brusque. Empolgada corn a

oportunidade, Aless ndra
diz que a competição é uma

incógnita porque nã

conhece as adversár-is.a 8

MíNIMA

você pode ser o que quiser

Chuvoso durante o dia e à
noite. 86
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Clinica SorriDent
SC-EAPO-711

Dr. 'Ihiaqo :MonseffBoreia
.

ceo/se - 8.421

Mestre em Impiantodontia
Especialista em Implantodontia
Especialista em Perioáontia
Clinica gerar
Próteses Tel.: (47) 3055-2796

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

. .

Sala· de
.

aula
-f

. É preciso que a sociedade
catarinense acompanhe de

-i perto a execução das das

OJmetas do Plano de Desenvol

o
vimento da Educação (PDE)

BJ ell?- $�nta Catarina. O com-

, promisso foi assumido em

-raudiência realizada em Bra
rr:sília, no encerramentodo
01 seminário que reuniu, pelaBJ primeira vez' no país, presi
as dentes das comissõesde edu
E. cação de 22 assembléias legis
li lativas estaduais. Santa
Catarina foirepresentada pelo

B' deputado Pedro Uczai. Den
�� tre as metas do PDE para o

Estado está a instalação de
�J novas escolas' técnicase o

?Jraumento dos recursos para a

-F Universidade Federal am

úyliar as vagas noensino supe

el rior e implantar pólos regio
ec llai�. Vice-presidente da
comissão de Educação da .

B: Assembléia Legislativa de
. (

,

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

da Universidade Federal da
MesorregiãoGrande Fron
teira do Mercosul na região
oeste. Um acordo firmado
entre a Câmara dos Depu
tados, comissões de educa
ção das assembléias legis
lativas e a assessoria técnica
do Ministério, vai auxiliar na
produção de planos estaduais
de educação. Já neste

segunda-feira haverá au

diência pública promovida
pela Câmara dos Deputados,
no plenarinho da Assembléia

Legislativa, . para discutir
o piso salarial dos professores.

O que se espera é que
não apenas os parlamentares

. e profissionais diretamente
ligados ao assunto parti
cipem deste processo. É
preciso a participação da
comunidade, inclusive para
correção de rumos e amplia
ção das reivindicações.

U[-------------------------------------------------------------------
sl

;c • ENT.RE ASPAS

o que se espera é que não
apenas os parlamentares
e profissionais
diretamente
ligados ao assunto
participem do processo"

Santa Catarina, Uczai repre
sentou o Estado destacando
que a educação deve ser? um

compromisso de todos?
Ele falou dos projetos de lei

apresentados na atual

legislatúra visando a amplia
ção das bolsas de estudo para
a graduação e pós-graduação
e fortalecimentoda Udesc.
Além disso, lembrou do.
envolvimento em ações para
a interiorização da UFSC,
expansão dos Cefets e criação

?:,'" O Brastl\���¥� aW9veitar esse ciclo de expansão das commodities e acelerar
� o pro:a.e��.aid�,;ágregar cada vez mais valores a esses produtos básícos,

I. . liNe_m�s��ê-súrdfa[.íle's�a onda, a�ro�eitlá-Ia ptara investi� nla cadeia Prodtut�,va.ao e so pro uzr soja, mas pmcipa men e processa- a para expor ar .

Guido Mantega, ministro da Fazenda, durante abertura do Fórum Nacional, no Rio de

1 Ja.n.e.iro .

I" .
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PONTO DE VISTA
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- Conquistas que contribuem
na formação profissional do

J. acadêmico
B

.Carla Schreiner
Re�ora da UNERJ -

Centro Universitárto de
Jaraguá do Sul

�
Durante a semana que pas-

sou, novamente pudemos'com
partilhar com a comunidade mais

c-
uma conquista que beneficia

e diretamente nossos acadêmicos
em sua caminhada rumo à

formação profissional. Um
convênio inédito com a Micro
soft em nível regional, esta pos-s
síbílítando à UNERJ a forma- .

R
lízação de uma parceria que traz

B grande vantagem no acesso a tee
�. nologia e aos recursos de infer
a.· mática aos nossos estudantes e

o aos professores. Através desta
ação, todo o corpo discente e do
cente passa a utilizar gratui
tamente um conjunto de soft
wares também em seus com-.

,1 putadores pessoais, comple
o mentando o aprendizado em sala
,( de aula.
2, O Programa Software Legal
gi da UNERJ representa -um

importante suporte à estrutura

g1 de ensino já .oferecida por meio

de laboratórios localizados no

campus universitário e que

contemplam as diferentes áreas
do conhecimento e utilizadas nas
graduações. Durante o período de
ensino acadêmico e enquanto o

professor possuir vínculo com a

Instituição, poderá ser usado os

mais diferentes aplicativos, sem
sombra de dúvida uma impor
tante contríbuição ao desen
volvimento didático na medida
em que permite o acesso aos

softwares usados em sala de aula
sem nenhum custo para profes
sores e estudantes.

É um benefício que vai muito
'além da questão da acessibilidade
aos sistemas desenvolvidos pela
maior empresa do setor. Com o

programa, a UNERJ estimula o

uso de softwares legalizados, e
assim contribui para a formação
ética de seus graduandos, pois
todos os produtos possuem
licenças de uso autorizadas pela.

fabricante.
Mas essa não é única novi

dade do setor de Tecnologia da
Informação, que tem se dedicado
a buscar formas de auxílio ao

acadêmico. Outra novidade é
um convênio com a IBM do
Brasil para a realização de cursos
e a certificação de acadêmicos
pela empresa, além de também ,

permitir o uso de servidores e de
softwares de alta performance.
Além do conteúdo aprendido
em sala de aula, os estudantes
podem participar de treina
mentos e atuar como bolsistas,
podendo depois serem contra

tados pela empresa. A parceria
com a IBM també� possibilita a

certificação de acordo COIn os

padrões internacionais da
companhia no uso de ferra
mentas como o software RAD

(Rapid Application Develope
ment) com aplicação em proje-tos
de desenvolvimento de produtos.
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• DOS BLOGS

1M4dUnMARTINS
Jarbas chama
líder de leviano
o senador Jarbas Vasconcelos
(PMDB-PE) acusou o líder do
governo Lula no Senado,
Romero Jucá (PMDB-RR), de
leviano por ter insinuado, em
rnatérlas e jornais do Sul, que
poderia haver algum tipo de
irregularidade nas obras de

remodelação do Aeroporto do
Recife, feitos durante o seu

govemo em parceria com a

União. ''As declarações do
líder do governo são
descabidas, provocativas e

levianas. Mais do que isso, é
uma forma de intimidar a

oposição na CPI do Apagão",
afirmou. Jarbas disse ainda
que é a favor de que todo tipo
de obra suspeita de.
irregularidade seja apurada. O
senador disse que não tem
nada a temer quanto à .

parceria com a União, e que
havia usado a tribuna para
fazer a sua defesa, apenas
porque o líder do govemo o

deixou em uma posição
suspeita.

� hHp://www.blogdom.gno.com.br/

lali:1 i;1 ielOIMENSTEIN
Como "mala,,1
um professor
Há uma série de pesquisas
mostrando o enorme estresse
a que é submetido um

professor, especialmente de
escola pública, traduzindo-se
em vários tipos de doenças,
como ansiedade ou

depressão. Todos falam em

inúmeros fatores 'por trás desta
"morte": classes superlotadas,
falta de estrutura das escolas,
pais desinteressados, alunos
violentos. Há, porém, um fator
pouquíssimo comentado.
Tenho recebido uma série de
estudos que revelam a

altíssima incidência, nas
escolas públicas, de doenças

.

e distúrbios psicológicos em

estudantes. Isso significa que
os govemos deveriam ajudar
as escolas a enfrentar
problemas que não podem ser

resolvidos pelos professores, a

começar pela saúde chegando
até a assistência social; filhos
de famílias desestruturadas
tendem a ter problemas.em
sala de aula.

� palavradOleltor@�DI,cDm.br

• CARTA DO LEITOR

Fora Paulo Bauer!
Quem leu os jornais da

nossa região no dia 26 de
abril percebeu que as no

tícias repercutiam a para
lisação do magistério esta

dual, com destaque às ati
vidades em Jaraguá do Sul.
As mesmas edições desta
cavam as'articulaçõespolíti
cas do atual secretário da
Educação, Paulo Bauer,
para as eleições municipais
do ano que vem.

Como se não bastasse,
foi naquela mesma semana

que Paulo Bauer comparou
os Trabalhadores em

Educação com detentos e

enfermos. Seria impossível
acreditar que qualquer
pessoa de bom senso fizesse
tal comparação. Mal assu
miu a pasta no atual gover-

no e sua política de incom
petência continua: atrasou
o início do ano letivo ao

. máximo para não pagar os
professores ACT /

Sj insiste
em não empossar os dire'
tares eleitos em diversas es

colas no estado e, de forma
autoritária, cortou o repasse
dos associados ao Sinte.

Em outra declaração aos

jornais, Paulo Bauer disse que
a eleição direta para diretores
poderia gerar uma frustração
em professores que per
dessem a disputa eleitoral.
Ora, há inúmeros motivos
para um profissional do
magistério se frustrar hoje, a .

começar por ver a educação
catarinense nas mãos de
pessoa tão despreparada.

Não somos detentos e

Ande na linha, �

Marla Suplicy
Não foi só para Fernando
Henrique que o presidente
Lula mandou recados e deu
indiretas na entrevista des!!
terça-feira. Em determinado
momento, quando falava qU!
nunca interferiu nas decisõ

.

do CapaM sobre taxa de
juros, não ficou dúvida a

ninguém que Lula fazia
referência a Marta Suplicy.
Mudando o tom de voz, e

imitando sotaque paulista e

feminino, Lula disse que às
vésperas da eleição munici
de 2004 "não faltou pressão
para que cobrasse do Bancij
Central a redução da taxa d!
juros". "Todo dia vinha um

telefonema pedindo ...
presldehte, fale com o Bane
Central... É preciso baixar O!

juros ... ", disse ele. Marta
Suplicy na ocasião disputav
o segundo turno das eleiçó

.

para a prefeitura de São
Paulo. O PT cobrava reduçá
dos juros, mas o Banco
Central não atendeu.

� crlstl••alobo.globolog.com.br �

• Rodrigo Guidini Sonni
Dirigente do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação - Sinte·
Regional de Jaraguá do Sul

nem criminosos ainda qu
frente ao que vemos, não
de duvidar que o atu

governo esteja atenden
melhor aos detentos que

. Educação Pública e se

educadores. Não som

enfermos também, embo 1

muitos colegas estejam call'

mais diversas doenças
causa das. condições
trabalho.

.

Somos dign a

Trabalhadores em Educa 'I tO
responsáveis diretos pe I

formação de milhares
• • • G

cnanças e Jovens catanne
Não houve e não have 1

governo que nos cale! t .'
todo o estado e prin( '1'
palmente na regional
Jaraguá do SuI nos unirtlos�

III
I

um único som: Fora Pau
Bauer!

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem serenviados pore·niI
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, C�
Postal19. É obrtgatórto informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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ELEiÇÃO: PASOLD CONFIRMA PRÉ-CANDIDATURA A PREFEITO EM 2008

Ex-prefeito é favorável à

ormação da tríplice aliança
Pasold vai disputar

, � Presidência do " I

_PSDB, na convenção
de agosto

JARAGlJÁ DO SUL
-, �f

Uf Oex-prefeito Irineu Pasold

í(JtSDB) disse que vai traba
fitar para concretizar a for-

9tifação da tríplice aliança -

2@MDB, PSDB e DEM - no

mUlücíph Mas condicionou
o apoio à futura coligação a

um projeto administrative
pàr'áJaragUá do Sul, "dentro
dos principios da gover

üabilidade, e não político
i�rtÚ:lário;,. Pàsold disse ain-

I�v� que é favorável' à amplia-
��? da aliança, incluindo
eButras legend�s que rião

iqtegram da base de sus

tentação do governo Luiz

o:Menrique (PMDB)."
20 ,,�'J'{Jillq.,colig,�ç:�o qy,e t��ha
cqmQ!'Qbj�tivo a-buscade um ,

£Wiojetb pata, a cidade"nã6 só

9ê:boa, mas também necessá

ria. Por isso defendo a for-

ano que vem e até mesmo a

inclusão de outros partidos. I

ssim podemos aproveitar as
potencialidades de cada um

dos partidos em favor da

cidade", discursou, reforçan-

PIEAO AAGAzZl/OCP

PasoJd: "Primeira condição do partido para propor aliança é ter candidato"

do a disposição de disputar a
indicação do PSDB para ser

candidato a prefeito.
Pasold disse que não, tem

restrições a nenhum partido,
rnesmo admitindo ,ser .muito

difícil uma aliança com o PT,
por exemplo. "Podemos até

conversar, mas as chances são
mínimas", afirmou, lembrando
a possibilidade de incluir o PP
na coligação, já que a

legenda fez parte da coli

gação que governou a cidade
entre 2000/04.

PROPOSTA - Na opinião do

ex-prefeito, o próximo go
verno precisará investir mais

no social, para elevar a pres-,
tação de serviço acima da li
nha mínima e reconquistar a

qualidade de. vida .da popula
ção. "Não estou dizendo que
o prefeito deixou cair esses ín
dices. Mas que é preciso
acompanhar o crescimento de

Jaraguá do Sul. O desfio é

programar ações para respon
der esse crescimento", explicou.

Segundo Pasold, omunicí
pio não tem condições de
fazer experiências, "tem que

. at,

Explicando I'
o procurador de Jaraguá do

Sui, [urandyr Bertoldi,
u�nformoú que a inconsti

�;��cionalidade do proj eto

brEpntra o nepotismo está no

38!cio de origem. "Existe a

u:Jglterferência da Câmara na

oIIUtrutura da Prefeitura, o que
10éfilegal. O artigo 37' da Lei
lltDrgânica é betn claro quanto

bqa'isso", explicou, afirmando
O

qu'e o prefeito não é contra o
fln ,

sfoJeto, mas sim 'a forma como

bqO\élaborado. ,

b 2,

::ff9menagem
a'�9 deputado Narcizo Pari
órlPtto (PTB); apresentou o

b Wojeto que reconhece [ara

tgUá do Sul como a Caplt�l
u�a Inovação Tecnológica.
Na justificativa, disse que as

inovações tecnológicas estão
li6�resentes "na trajetória de
6xi&!.lCesso da cidade", e que a

COtnunidade investe em

estudos e pesquisas sobre o

POtencial local.

Explicando II
[urandyr revelou que o

governo tentou acordo com a

Câmara para fazer um projeto
<I
coerente com seus objetivos",
mas os vereadores não se

interessaram. Disse que a

Prefeitura exige coerência e

legalidade. "Como está, o

diretor da Câmara pode
contratar parentes. Ou é para
todos ou não aprovamos",
declarou, lembrando que a

proibição valeria apenas para
a atual administraçâo.

Assembléia
AAmvali (Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu) realiza no dia 15 de

junho, na sede da entidade,
assembléia para discutir,
entre outros, o projeto de
desenvolvimento regional,
integrado e sustentável e a

.

gestão do Fundeb (Fundo de

Manutenção e Desenvolvi
mento da Educação. Básica)
pelos municípios.

saber fazer". "A população
quer serviço público de
qualidade. e que suas neces

sidades sejam atendidas, e

não experiências cujos resu]-
;

tãdos podemser desastrosos",
discursou'.'

"

,';, ;, :' ,:', .

CONVENÇÃO - Pasold
revelou que será candidato a

presidente do PSDB, na con
venção marcada para agosto
� que além dele, são também
pré-candidatos a prefeito o

vereador Eugênio Garcia e o

ex-deputado federal Vicente

Caropreso.

Trânsito
o secretário de Urba

nismo, Afonso Piazera, vai
fazer uma avaliação das

alterações feitas no trânsito
da cidade) na reunião da
Acijs (Associação Empre
sarial de JaragAáÔ:qSul), da
próxima segundaAéira, 21.
Terá dificuldades para ex

plicar as críticas da popula
ção.

Cobrança
o vereador de Guaramirim,

Marcos Mannes (PSDB),
cobrou do governo melhorias
no Hospital Santo Antônio.
Reivindica ampliação da sala
de espera no Pronto

Atendimento, que, segundo
ele, tem capacidade para sete
pessoas. "É direito do cidadão

.

ter atendimento digno",
discursou.

."

O CORREIO DO POVO

Dêgo garante.que não
há irregularidades

Marketing

licitação de móveis compra
dos pela Prefeitura.

Mannes cogita a possibili
dade do valor estar acima do

preço de mercado, o que o

. levou a sugerir a inclusão da

licitação na pauta de investi

gações da Câmara. Foram
instaladas três comissões no

Legislativo para apurar cada
denúncia. Os integrantes das
CEs devem se reunir na

semana que vem para discutir
o andamento do processo.

o, prazo estipuladd para

entrega do parecer, será entre
1 e 17 de junho.

O CASO - No final de

março, o professorAltair José
Burger denunciou superfa
turamento de notas fiscais
emitida� pela Secretaria de

Esporte, durante os Joguinhos
Abertos de Santa Catarina
em setembro de 2005.

Segundo ele, a equipe gastou
R$ 950, mas a nota emitida
foi de R$ 1.550,00. Após a

as notas fiscais. Existe tam- denúncia, o professor foi
bém ilegalidade no preço da

,
afastado do cargo.

CESAR JUNKES/OCP

Burger confirmou aos vereadores as denúncias de irregularidades

\�

GUARAMIRIM

O prefeito Mário Sérgio
Peixer, o Dêgo (DEM), disse
que está tranqüilo sobre as

investigações de possíveis
irregularidades na Secretaria
de Esporte é Secretaria de
Assistência e Bem-estar So
cial. Segundo ele é impossível
haver ilegalidades em notas

de valores tão baixos e que
"tudo não passa de espe

culação política". Na avalia

ção dele, os vereadores envol
vidos na Comissão Especial
" -'
terao que se retratar perante
a comunidade".

O presidente da CE que

investiga possíveis irregulari
dades na secretaria de Espor
tes, vereadorMarcos Mannes
(PSDB), rebate o prefeito,
afirmando que, indiferente do
valor a ser questionado, "é
dinheiro público e tem que ser

fiscalizado". Os valores va

riam de R$ 155 a R$ 950 entre

ACTs
A Câmara de Jaraguá do

Sul vota, na segunda-feira, a
proposta do governo que
estabelece normas e proce
dimentos para a contratação
de professores ACTs
(Admitidos em Caráter

Temporário). A mensagem
afirma que as contratações
serão exclusivamente para
atividades do magistério.

';' .- �_.

AAcijs (Associação Empresarial de [araguá do Sul) e à Socíesc
(Sociedade Educacional de Santa Catarina) promovem no dia
29 o curso "Marketing de serviços", voltado a profissionais da
área, empreendedores e interessados ern conhec'er e

implementar estratégias de marketing.
O curso seráministrado pelo consultor emMarketing, Hélcio
FernandesMartins, formado no Cape Cod Comunitty College
de Massachussetts.

Consenso
o presidente da Câmara Federal, deputadoArlindo Chinaglia
(PT), pretende incluir na pauta do plenário da próxima semana
os pontos de consenso da reforma política. Entre eles, a

fidelidade partidária, que só passou á ser consenso depois que
PSDB e DEM, hoje na oposição, começaram a ver as respectivas
bancadas minguando, com os parlamentares se.acomodando
no colo quente do governo, o que sempre aconteceu.

Realidade
o presidente nacional do PT, deputado Ricardo Berzoini,
acredita que,as alianças em torno do governo de coalizão não'
irão se repetir necessariamente nas eleições do próximo ano.

Na avaliação dele, o partido deve se preparar para as disputas
municipais tendo em vista "os desafios e as possibilidades locais
de aliança".
Em bom português, está liberado o vale tudo para ganhar as
eleições.

.
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VICTOR DANICH: PROFESSOR DE SOCIOLOGIA DA UNERJ

"A visão demundo é a partir dos interesses de dasse"í
Ao deixar a Argentina, no auge da ditadura

militar, o então engenheiromecânicoVictorDanich, I

foi para o Rio de Janeiro trabalhar em uma empresa
de construção naval. Mesmo morando no centro

(

cultural do país da época, onde poderia desfrutar
da "boa música brasileira" que o encantou anos'

a±ás, deixou a cidade meses depois. O destino o

'I
I
ou para São Bernardo do Campo, terra do líder

sindical Lula da Silva e dos movimentos sociais
"revolucionários" .

Conviver nesse caldeirão fervescente acabou
contribuindo para a verdadeira vocação: a

sociologia. A formação apenas solidificou a

concepção de inundo e ampliou a visão social. Hoje,
Ú sociólogo é um crítico ácido domodelo neoliberal,
"por ser incapaz de atender as necessidades sociais
e por fundamentar suas ações no reinado absoluto
do mercado". Prega a conscientização para se

construir um, país mais justo e fraterno.
: Para expor mais a concepção de mundo e ensinar

corno os fenômenos sociais se processam, Victor
Danich; concedeu a seguinte entrevista:

,

- Correio do Povo ' O
senhor tem uma visão

especial domundo, isso é
em função da formação
sociológica?

Victor Danich, - Primei
ro pela experiência política,
ainda na Argentina. Depois
por ter cursado sociologia e

acompanhado o contexto

social.
Morei em São Bernardo

do Campo dos grandes
movimentos sindicais, lide
rados pelo Lula. Me formei
em Sociologia com a asses

sora dele, a Regina Bachie
ga, uma das coordenadoras
do Instituto Cajamar de

Capacitação Sindical.

CP , Como essas expe
riências o ajudaram a ver o

mundo?
Danich - Como enge

nheiro, tenho a visão racio
nal. Mas, os fenômenos
sociais os observo de um

ponto sociológico. O soció

logo é uma pessoa que, em

tese, está preparado para

compreender os fenômenos
adjacentes da realidade
social. Por isso, muitas vezes

é mau visto.

cr . Por quê?

mortos, de pessoas
RlI 'estabeléc�ram" ',"

pa IS morais e

éticos, que hoje
podem estar
,su dos"

,
"

CESAR JUNKES/OCP

• QUEME:

Danich - Porque a visão

do inundo das pessoas é, a

partir de iuma, concepção _
'

departamentalizada, por isso
-

vê os fenômenos sociais de
maneira isolada e nunca

como uma totalidade cul
tural. E como vivemos numa
sociedade de classe, carac
terística fundamental do
r;istema capitalista, cada
uma dessas classes tem um

discurso próprio, que atende
aos seus interesses. A visão
de mundo é a partir dos
interesses de classe.

Num país cómo o Brasil,
onde às classes sociais são

bem diferenciadas, os dis
cursos ideológicos apatecem
com mais claridade.

da classe operária, que su

postamente nunca se pode
ria chegar ao topo da pirâ
mide social.

, .

Para justificar esse pen-
samento, são usados argu
mentos carregados de juízo
de valor, que são nada mais
do que a representação da

frustração de não alcançar o
que o presidente operário e

pobre conseguiu.
Lula tem uma carreira

sindical extensa e prepa
ração intelectual para co

mandar grandes movimen
tos sociais. É isso que
sustenta o preconceito.

conseguiu cumprir

I a promessa· de
bem-estar social,
porque o mercado é
i�capaz"

CP , Como isso se dá no
dia,a,dia?
Danich - Através de

juízos de valor, montado
numa visão mecanizada da
realidade. Se sou profun
damente católico, vejo a

realidade através da visão

religiosa, onde todos os

fenômenos são resultados de

forças sobrenaturais. Se sou

rico, vejo através de uma

situação de conforto, que faz
com que veja qualquer
reivindicação social corrio

Lula tem uma

carrelra sindical
extensae

t preparação
intelectual para

! comandar grandes
movimentos

I sociais"

algo que pode colocar' em
risco meus privilégios ou o

funcionamento do modelo
social.

As pessoas que estão na

base da pirâmide social são
influenciadas pela propa
ganda e acabam alienadas
por aspirações burguesas,
que enganosarnente,
prometem, através da
aquisição de bens materiais,
sucesso e mobilidade social
ascendente.

,CP , O que as pessoas
conscientes podem fazer

para reduzir essas defor

mações?
.Danich - É preciso co

meçar a desconstruir ideoló
gicamente o modelo neoli
beral, que fundamenta suas

ações no reinado absoluto
do mercado. O cidadão
precisa conscientizar-se que
isso é uma falácia, que é o

resultado de um capitalismo
senil, que destruiu a

capacidade de resposta
social dos estados na busca
de seus interesses 'de
maximização do lucro a

qualquer custo.

Para reverter esse pro-s
cesso, é necessário investir-I
,em educação, visando urri:

genuíno desenvolvimentosl 1

social, baseado fundamenas
talmente na atenção dasj]i
necessidades da população+ I

como um todo.
IÚI

CP , E as perspectivas=
futuras? iiI. !Danich - É muito pro I'm

'Ivável que o capitalismo sel'"
remodelado e direcionàddO
para novas formas de �nter>:
venção estata�, �entradas e�j'respostas SOCialS que aten

dam os interesses da sociei
dade de maneira justa e,

eqüitativa. Porque a eco

nomia neoliberal não conse

guiu cumprir a promessa de
bem-estar social, porque

,
mercado é incapaz de atens

der as necessidades sociais. ,�
,

I

Danich - A maioria das

pessoas é socializada sem

perceber, dentro de um

modelo cultural que existe
antes delas nascerem. Somos
reféns de mortos, de pessoas
que estabeleceram padrões
de comportamento, morais
e éticos, que hoje podem
estar superados por outros

. tipos de perspectivas cultu
rais.

Já o sociólogo percebe o

contexto escondido da rea

lidade social, o que parece
estranho. Então, quando
expõe 'a verdade nua e crua,

que se choca com os parâ
metros sociais, as reações são
de indignação ou'mesmo de

desaprovação.

CP , Por que acontece

esse tipo de reação?

CP , Por que o discurso
de classe são preconcei
tuoso?
Danich - Vej amos o

exemplo do presidente
Lula. Há uma resistência de
setores da sociedade .ern
relação ao presidente vindo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�I INVESTIGAÇÃO: PM E EMPRESA DE SEGURANÇA DISCUTEM POSSíVEIS FALHAS
JiV

Bandidos assaltam o Besc e levam R$ 100 mü-
� 'Dupla rendeu quatro
I funcionários da

t agência e fugiu
, sem .deixar pistas

! DAI NE ZANGHELINI
,

GU RAMIRIM

ois homens (não iden
i tificados) assaltaram a agên
cia do Besc, na Rua 28 de

Agisto,
Centro, namanhã de

; on m e levaram cerca de R$
10 mil. Segundo a polícia, os
ladfões entraram pela porta
lateral assim que o gerente e

, o 19ia chegaram no banco,

po�volta das 8 horas. Além
. del�s, estavam no banco a

tes0ureira e a zeladora. Ne
nhJm dos funcionários teve os

QJjIles divulgados.
Armados com pistolas, os

bandidos desativaram o alar
me e obrigaram o gerente e a

tesoureira a abrirem o cofre.
A polícia disse que a dupla

conhecia a rotina da agência
e dos funcionários, usando
essas informações para amea
çá-los e conseguir o dinheiro
e o revólver do vigia. A dele-.
gada responsável pelo caso,

JuremaWulf, disse que a Polí
cia Civil vai traçar o retrato

falado dos assaltantes, mas

não quis revelar as caracte

rísticas físicas deles para não

prejudicar as investigações.
A polícia acredita que dois

comparsas tenham ficado do
lado de fora da agência para
dar cobertura. A delegada
disse que não há indícios de

que os bandidos sejam respon
sáveis por outros assaltos e

furtos na região. A dupla teria
fugido em um automóvel, que
também não teve as carac

terísticas reveladas por falta
de testemunhas.

"Moradores viram um

carro parado na frente do
banco naquele horário, mas
isso não significa que o veí
culo era dos bandidos", co-

mentou a delegada.
Nenhuma das vítimas se

feriu.
Os funcionários da

agência foram instruídos pela
diretoria a não dar entre
vistas. Segundo populares, os
assaltantes trancaram os

quatro funcionários na cozi-
.

nha antes de .fugirern. Os

policiais teriam chegado na

agência 15 minutos após o iní
cio do assalto, depois que o

alarme da agência foi acio
nado, mas não conseguiram
prender os ladrões.

AUDITORIA - Durante a

tarde de ontem, funcionários
da empresa de segurança
privada que presta serviço
para o banco e policiais mili
tares realizaram auditoria
interna para investigar o caso.
A condenação por roubo é de
quatro a dez anos de deten

ção. Quando há uso de arma,
a pena pode ser aumentada
de um terço até a metade
desse período. Agência do Besc atendeu normalmente durante a tarde, Polícia vai traçar retrato falado dos bandidos

Canarinho aumenta salários de funcionários Comunldade de. Santa Luzia testela centenárlo":

•.•• � 0' .. f"" .) � �_,. J,L.• .t .ín9
JARAGuÁ DO SUL

Osmotoristas e cobradores
da Viação Canarinho rece

beram 6% de reajuste salarial.
No início da semana eles
meaçaram parar as ativi

dades, mas agora desistiram
da-greve porque existe medo
de represálias. Segundo os

próprios trabalhadores, uma.
pessoa supostamerite envol
vida com o manifesto dis
tribuído de casa em casa foi
demitida.
Contradizendo esta in

formação, Rubens Miss-feldt,
da diretoria da empre-sa,
afirmou que ninguém foi

, mandado embora pormotivos
re\acionados a esse impasse.
Outr.a situação esclarecida
elo gerente é quanto o

aumento concedido aos

empregados. Eles recla
maram o fato de as passagens
terem sofrido acréscimo de
R$ 1,08 nos últimos seis

anos, ou seja, 124%. En
quanto isso, o pagamento dos
cobradores e motoristas subiu
75%, em média, conforme
variação do INPC (Índice
Nacional de Preço ao Con

sumidor).
De acordo com Missfeldt,

os funcionários estão equi
vocados porque não existiria

relação direta entre esses.

números. "A folha impacta
apenas 40% no custo do

transporte", explicou. Uma
das maiores influências vem

da diminuição de usuários. A
cada ano, cerca de 1;5% de

pessoas deixam de utilizar o

serviço.
GREVE - A paralisação

.

indicada ao longo dessa
semana não deve ocorrer, pelo
menos por enquanto. Empre
gados da Canarinho, que

preferiram não se idenrificar,
denunciam falta de apoio do
sindicato da classe. Esse

problema, segundo um advo
gado trabalhista que também
preferiu manter o nome em
sigilo, não determina a

realização de greves. O
direito pode 'ser colocado em

prática, porém os mani

festantes precisam informar a

empresa com antecedência.
Além disso, é' obrigatório
manter parte dos ônibus
circulando, porque o serviço
é considerado essencial pela
legislação brasileira. (KE)

PRESENÇA

Os empresários Gerd Edgar
Baumer, Décio Silva, Vicente
Donini e Dietrich Hufenüssler
parfícíparam do debate. "Os
Caminhos da Sucessão na

Empresa Familiar", tema do
livro lançado' na reunião da
Acij (Associação Empresárial
de Joinville) esta semana.

O evento reuniu cerca de 300

pessoas, entre elas os

empresário Sérgio Murad, o
Beta Carrero.

JARAGUÁ DO sui

Moradores de Santa Luzia
estão comemorando o

centenário da Comunidade
Luterana de Jaraguá do Sul.
A abertura do evento foi na

Igreja Luterana tombada em

10de agosto de 200 1 como

patrimônio histórico da
cidade. A cerimônia foi
presidida pelo pastor Carlos
Ulrich que trabalha há dez

.

anos no bairro. No interior da

igreja existem registros
históricos que fazem parte da
trajetória da comunidade
como as fotos do primeiro
batizado a ser realizado na

igreja no dia 5 de maio de
1951 e do primeiro casamento
feito aos.22 dias de novembro
de 1969. Também há uma ata
toda escrita em alemão e

datada de 19 de junho de'

PIERO RAGAZZVOCP

Peças expostas no Museu Dei Nanni

1927 que conta a história do
bairro.

Foram organizadas expo
sições de artesanato, produtos
agrícolas e coloniais, além de
visitação ao Museu de
Ferramentas DeiNonni. Este
é o segundo evento realizado
pela �omunidade e deno
minado de "Expocai" (Expo
sição Cultural Artesanal
Industrial de Santa Luzia).
Na sociedade Caxias Esport

Club, foram montadas bar- .oa .

racas com produtos alimen
tícios para degustação. Uma 01

. das pessoas aguardadas par{US
cortar a fita inaugural da:oq
festa, Wilson Waldemarns
Gunz, conta que seu paeo�
Waldemar Gunz chegou ao

bairro no ano de 1944 com aob
esposa Helena Fiedler Gunz. Jill

No ano seguinte' tomou-se="
comerciante' de produtosv?
agrícolas da região. Levava'v
em média três dias entre ida,Bg
e volta até Joinville paraob
comercializar seus produtos &;J
trazia café, arroz e sal dentre
outros mantimentos para sua
mercearia. No ano de 194Hjh
adquiriu o primeiro cami-nr

nhão, o que facilitou seu

trabalho. rIII
A festa encerra domingo.srr

às 15 horas com almoço n002

salão Igreja Luterana. (OA)oq
�oI

Policiais fazem 'Operàção Iartaruqa"bB
JARAGUÁ DO SUL

A Delegacia da Comarca
fez ontem "Operação Tarta

ruga" para apoiar a greve da
polícia, que acontece desde
quarta-feira para reivindicar
reajuste de 93%. Segundo um
policial, que não se identi
ficou, parte da equipe parali-

.

sou e apenas casos emergen
ciais estavam sendo aten

didos - como homicídios, Ia-

trocínio, extorsão, estupro,
atentado violento ao pudor e
furto de veículo.

Disse também que as pes
soas que procuravam a dele
gacia para registrar boletins
de ocorrênciamenos urgentes
foram orientadas a voltar
outro dia. A delegada regio
nal, JuremaWulf, negou a pa

ralisação e disse que todos os

boletins de ocorrência esta

vam sendo registrados nor-

malmente. O delegado daCo- 02
marca, UrielRibeiro, disse, por: 9
telefone, que não tinha sido
"informado" sobre a operação.

O Sindicato dos 'Iraba
lhadores da Segurança Pú-:
blica, em Florianópolis, cal:
cula que 75% dos 20mil fun.:
cionários da área tenham
aderido ao movimento. Na
quinta-feira, houve mobi
lizações em Criciúma, Tuba�:
rão e São Bento do Sul. (DZ)
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COLÉGIO MARISTA REINAUGURA CAPELA
E REALIZA TEATRO PARA PAIS

A noite da última quinta-feira foi repleta de come-morações no

Colégio Marista São luis.
Primeiro tivemos a ret
nauguração da Capela do

Colégio, que após passar por
reformas ganhou um novo

espaço, um local priVi
legiado para estar em

contato com Deus e consigo
mesmo.

Para ficar como está hoje,
muitas mãos estiveram envolvidas no processo de construção;
desde o simples ato de lixar e encerar o chão até o cuidado na

pintura dos vitrais que embelezam o ambiente.
Nesta mesma noite, em comemoração ao Dia das Mães, as
famílias foram presen
teadas com um teatro
realizados pelos educa
dores Dércio A. Berti e

'Edson J. de Oliveira San
tos de Curitiba, fazendo
corn que pensemos que é

preciso fazer algo urgente
para despertar a cons

ciência ecológica ambi
entai e o interesse pela cuidado, solidariedade e responsabilidade
com o meio onde se vive e com o planeta inteiro.

NOTA OE AGRADECIMENTO E CONVITE PARA CULTO

Estamos de luto com o falecimento de nosso QUERIDO

� � HERMES KRUEGER

:::l � e consternados agradecemos a todos os que remeteram
flores, coroas, telegramas e o acompanharamU L
até a sua última morada.

�o
.

J
Em .especial nosso �gradecimento pelo carinho e

. dedicação ao Dr. LUIS Stoeberl, Dr. Marcus Muller,as

.
Dr. Rodrigo e as Enfermeiras e Atendentes do Hospital e

:� ': Maternidade São José, igualmente ao Pastor Willian.
.

lb �
Bretzke.

. B Convidamos 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.
. a .

.

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

.

tn s t t tu t c

rã-

ÀVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL 001/2007

Referente ao "Avi�o de Licitação - Edital- Convite 001/2007" e "Aviso de
. Prorrogação - Edital - Convite 001/2007 Petrobrás"., publicado neste
jornal no dia 15/05/2007 e 18/05/07, o Instituto Rã-bugio lntorrna:

Conforme instruções recebidas da Petrobras - Programa Petrobras
Ambiental e por inconsistência de informaÇões, fica cancelado o processo

, de licitação referente o edital 001/2007, que contrataria a construção da
obra de 2 pavimentos, com área de 372m2, no município de Jaraguá do
Sul, Santa Catarina, que contaria com: serviços prelrnínares, infra-estrutura
e supra-estrutura.

.

Maiores informações: (47) 3274-8613

IPETROBRAS
- DD)� •

AMBIE....AL ':1:'1 PETROBRAS MA&tA!•.gnil _ GOVERNO FEDUAI.

correio.com@ocorreiodopovo.corn.br

Rã-bugio
O Globo Ecologia de hoje

mostra as ações do Instituto

Rã-bugio para Conservação
da Biodiversidade. O ator

Guilherme Berenguer é quem
apresenta os projetos de Edu
cação Ambiental do Instituto
nas escolas de Jaraguá do Sul
e região. O programa vai ao
ar às 7 horas da manhã.

Prazo prolongado
O projeto "Um olhar

aproximado ... revisitando os

museus", que deveria ter en
cerrado ontem foi prolonga
do até o dia 1 º de junho. A
atividade de caça ao tesouro

realizada no Museu Histórico
Emílio da Silva, Museu

Wolfgang Weege (Parque
Malwee) e Museu Weg con-

tinua a receber participan
tes. O sorteio da máquina
digital também será no dia 1 º

de junho, às 15 horas.
Continua até o dia 3 de junho
a exposição fotográfica com o

mesmo nome, assinadas por
Errol Sasse, Eloísa Fetters
Gieseler e HorstDieter Baunle
expostas nos três museus.

Desfile
Entidades que queiram

participar do Desfile Festivo
dos 131 anos de Jaraguá do
Sul podem se inscrever na

Fundação Cultural até a

próxima sexta-feira, 25. O
desfile será realizado no dia
25 de julho e o local e horário
do evento será definido
depois das inscrições. Inte
ressados ligar para o telefone
3275-1300.

CÉSAR JUNKES/OCP

Eleição de prefeito Mirim
A eleição para Prefeito

Mirim de Jaraguá do Sul
acontece na próxima quarta
feira, 30, das 13 às 17 horas, no
auditório do Centro Empre
sarial.O projeto iniciou em

março com as eleições das cha
pas em 23 escolas da rede
municipal, que estarão concor
rendo aos cargos de prefeito,

vice-prefeito e vere-adores,
totalizando 13 representantes.
Os candidatos a prefeitofarão
uma apresentação de 5

minutos, com os planos de
Governei. Uma comissão de
nove jurados escolherá a chapa
vencedora que tomará posse
dos cargos no dia 5 de junho,
às 19 horas, na Câmara.

Atividades
Professores da rede muni

cipal de ensino de Schroeder
realizam Encontros de Plane

jamento das atividades a cada
dois meses. Todos os profes
sores são chamados para as

reuniões, que consideram um

importante momento de
reflexão sobre a prática
pedagógica, troca de idéias e

discussão sobre o programa de

trabalho, a ser aplicado nas

escolas municipais. São abor
dados na pauta das reuniões,
textos pedagógicos, dinâ
micas, discussões em grupo
sobre situações e problemas
vivenciados nas escolas.

• LOTERIAS

concurso: 1751
16 .. 21 - 37 - 38 � 60

concurso: 220
05 - 09 - 1 O - 12 - 13
14-15-16-17-18
20 - 21 - 23 - 24 - 25
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DETALHE
,

,

Soletrannc
O estudante joinvilense

Joelson Lopes Maciel, 13,
disputa hoje uma vaga na final
do quadro "Soletrando" no

Caldeirão do Huck. O quadro
é uma competição nacional
entre estudantes da rede

pública de ensino funda
mental para descobrir omelhor
soletrador do Brasil. O pro

grama vai ao ar às 14h30.

Festival
Fundação Cultural de

Jaraguá do' Sul realiza na
.

próxima se�ta'� feir�, .

25 a partir
dás 13h30: no Ginásio de

Esportes Arthur Muller, o 13º
Festival Estudantil da Canção.
Serão mais de 51 músicas

interpretadas par crianças,
.

adolescentes e adultos, de
"toda rede de ensino jara
guaense

laboralório d.e informática
.

r
.

o laboratório de informática da Escola �euni.da
Municipal João Manoel da Silva, em Barra Velha, está
com todas as turmas lotadas. As aulas de informática

t ::��;!u�()��:�:�:�:��í��s::;!Oc�:;::;�d::
aulas. Ao todo são 22 alunos beneficiados e o limite de
idade é o que está restríngíndo a ampliação das turmas.
Por enquanta.as vagas são apenas para estudantes de
dez a 17 anos. P curso, que é gratuito, tem duração de
aproximadamente quatro meses, com duas aulas por
semana, mas a abertura de turmas será apenas no início
do próximo ano.'

Acidente
Na quarta-feira, 16, por
volta das 12 horas, na

Rua Benjamim Constant,
em Massaranduba, um

acidente entre duas
motos culminou na morte
de AL., 52. Um menor da
cidade de Blumenau
estava em alta
velocidade, fez uma

curva sinuosa na contra
mão e colidlu
frontalmente com A.L.
Segúndo testemunhas o

menor estava sem

capacete. A.L. foi
encaminhado para o

Pronto Socorro de
Massaranduba, mas não
resistiu aos ferimentos.
Não se sabe as

gravidades das lesões do
menor, que foi
encaminhado para o

Pronto Socorro de
Blumenau.

Faleceu ás 18:22h do
dia 17/05,',0 .senhor "

Arnaldo Luiz Breg'ochi
com idade de 46 anos. O
velório foi realizado na

Capela Mortuária da Vila
Lellzi e, ·0. seeultamento.,

( '.. ... , ......�, ,', '" '\�.:

n? ce.mlt�rio.MunicjP11,qa
Vila lenzI. ., ,

Faleceu ás 05:50h do
dia 18/05, o senhor
Kunibert Krause, com a

idade de 73 anos. O
velório foi realizado na

Igreja Evangélica Martin
Luther e o sepultamento
no cemitério da mesma

localidade ..

Faleceu ás 06:00h do
dia 18/05', a senhora
Eleonora Antonia
Sambrano Sapuppo com

idade de 76 anos. O
velório foi realizado na

I

Capela Mortuária Maria
Leier e o sepultamento
no cemitério Municipal do
Centro.

IIIIINDlCADORES ECONÔMICOS

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,959 1,961 11

PARALELO 2,00 2,10 11

TURISMO 1,913 2,057 It

EURO

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇAO
"aOVESPA 52.077 0,86%
" DOW JONES (N. York) 13.556 059%
" MERVAL (8. Aires) 2.186 0,68%
.:;. NIKKEI (Tokio) 17.399 -0,57%

0,6327% R$ 797,30

!Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bocha
Resultados da oitava rodada
do Municipal de Bocha Sul
Americana, que aconteceu
nesta semana - Silencar/
Frontal 1 x1 Amigos da Onça,
Hruschka Têxtil1x1 Cartório
Jacobi/Luca Imóveis,
Baependi/D'JackiSipaca 2xO
Kuchenbecker/Leier, Arweg
Ox2 Arsepum, João Pessoa
1x1 Arduíno Pradi e

Frigomaq 2xO Bartel.

FIM-DE-SEMANA, 19i20 de maio de 2007 17
j�

esporte@ocorreiodopovo.com.br

EM RECIFE: EMBALADO GOM A GOLEADA NA ESTRÉIA, SPORT AGREDITA EM VITÓRIA NO RIO DE JANEIRO
MARCOS ARCOVEROENIPCOMM

Romário treinou normalmente e confia no retrospecto positivo em São Januário para atingir a esperada-marca de mil gols na carreira

Romário terá nova chance de
marcar o milésimo gol amanhã
o Vasco enfrenta
o Sport, às 18h1 0,
em São Januário,
pela segunda rodada

lheiro leva com ele uma

média de quase três gols por
jogo na temporada 2007
atuando no estádio do Vasco.
Ao lado de Leandro Amaral,
ele é o artilheiro do time na

temporada, com 12 gols. O
atacante de 41 anos mareou

oito vezes em apenas três
.

atuando em São Januário. As
vítimas de Romário foram
Volta Redonda, Fast Club
(AM) e Madureira.

Caso mantenha a ótima
média na temporada e não

passe em branco no próximo.
domingo, o atacante final
mente deixará para trás os 999

RIO DE JANEIRO

i
;

-

Confirmado para o duelo
contra o Sport, amanhã às

18hlO, em São Januário, o

atacante Romário entrará em

campo com o único objetivo
de marcar o "milésimo" gol
da carreira, de acordo com

as contas do jogador. Para
conquistar o feito, o arti-

- -

BR��ILEIRÃO SÉRIE A_ I

Goiás x Flamengo
Botafogo x Atlético-MG
Cruzeiro x Corinthians
Palmeiras x Figueirense

Vasco x Sport
Náutico x São Paulo
Grêmio x Fluminense

Atlético-PR x Internacional
Santos x América-RN

o GP
O 6
O

GC
3

O 4

__�����__���� O_ _2__�._ __

O 3

10° Cruzeiro
fjumlnense

12° Internacional
f3õJiJautlco
14° América-RN

20° Grêmio O O O 3 �3

gols quê o perseguem há - 53
dias, quando mareou o ter

ceiro tento na vitória vas

caína sobre o Flamengo no

Maracanã, no dia 25 de mar

ço, e ficou a' apenas um gol
do "milésimo".

Depois disso, no entanto,
o artilheiro teve três opor
tunidades de chegar ao tão

sonhado feito em seu paleo
preferido: o Maracanã. Con
tra Botafogo (duas vezes) e

Gama, porém, Romário pas
sou em branco e o Vasco foi
eliminado das duas compe

tições que disputava no

primeiro semestre - Estadual

do Rio e Copa do Brasil.

Jáno Recife, o Sport chega
embalado pela boa vitória na

estréia, contra o Santos, em
.

casa por 4xl. Agora o rubro
negro pensa em conquistar o
primeiro triunfo fora da Ilha do
Retiro. A equipe do técnico
Giba não se intimida com o'
Vasco. WGiba nos disse para
não nos preocuparmos apenas
com Romário e sim com todo o
time do' Vasco. Estamos

• LINHA DE FUNDO Julimar Pivattn

Os ingressos para o jogo Brasil e Estados Unidos, que acontece
na próxima quinta-feira, às 19h15 na Arena Jaraguá, começam
a ser vendidos hoje à tarde. Um problema na impressão atrasou
a venda, que era para ter começado ontem. Os ingressos estarão
nos Postos Mime daWalter Marquardt, daWEG II, da Kalbach e

doBalrro Ana Paula, pelos valores de R$ 5 (geral), R$ 1(
(superior) eR$ 15 (inferior). Vale lembrar que estudantes precisarr
apresentar a carteirinha na hora da compra e na entrada do jogo
Crianças até seis anos não pagam ingresso, desde que nãc
ocupem cadeira, ou seja, fiquem no colo dos pais Ol

responsável.

:�: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
........
_...

Ingressos Brasil x EUA

Adiadas
o fim-de-semana não vai
ser muito bom para o .

futebol da região. A chuva
que caiu intensamente nos

últimos dias adiou as

rodadas do Varzeano. do
Campeonato Sênior e do
Regional sub-17 da Liga
Pomerodense. Mantém-se
as rodadas e os locais
previstos anteriormente
em todas as competições.

Taça Pomerode
Mas tem Taça Pomerode
sim. No domingo, o

Flamengo recebe o Água
Verde de Timbó, às 15h15.
Na preliminar, o time
aspirante faz um amistoso
com o JJ Bordados. Já o

Vitória vai para Pomerode,
onde enfrenta o Botafogo a

partir das 13h15 com os

aspirantes e, na seqüên
cia, com os titulares.

Estadual
As equipes do Juventus/
FME, das categorias juvenil
e juniore�, também tiveram
os jogos contra o Avaí
adiados. As partidas, que
seriam amanhã, foram
transferidas para 13 de
junho, já que o time principal
joga para a Série B. O
próximo compromisso será
no sábado, 26, em casa,
contra o MarcHio Dias. f

Inter e pelo povo gaúcho q n

do cheguei a Porto Alegre há
três anos. Não tenho e nu ca

tive a intenção de jogar em u

tro clube, pois estou emum e

de projeção, que tem uma or
.

cida imensa. Me sinto em asa

no Beira-Rio", afirmou o j ga
dor. Fernandâo disse tain ém

que a negociação acontece de
forma natural com a direçã .

PORTO ALEGRE

O atacante Fernandão, do
Internacional, renovou contra
to como clube gaúcho até julho
de 2010. O anúncio foi feito

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TIP :

MENOR PREÇO POR LOTE/ITEM
OBJETO: Constitui objeto da presente lic�ação, a seleção de propostas, visando aquisição de GENE S
ALIMENTíCIOS PERECíVEIS E NÃO PERECíVEIS, destinados à ALIMENTAÇÃO de crianças dos Ce s

Municipais de Educação Infantil no municipio de Jaraguá do Sul- SC, conforme. especltícações e
quantidades no ANEXO I, cronograma de entrega e locais para entrega-Anexo VI e Minuta de Contrato
AnexoVII deste edital. REGIMENTO: Lei Federal8.666 de 21/06/93, Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de ju
de 2002 e LEI COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezembro de 2005, ARt 3D INCISOVII E VIII. Oli
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 31 demaio de 2007, a
Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, s�a na Rua Wa�er Marquar nO
1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelo s
serão as 9:30hs do dia 31 de maio de 2007, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Fami ta,

. APRESENTAÇÃO OAS AMOSTRAS: As amostras serão apresentadas somente pela empresa venced ra
do certame, em até 03(três) dias consecutivos após encerramento da sessão. _

VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$185.292,78 (cento e oRenta e cincomil duzentos e nove
.

e dois reais e setenta e oRo centavos).INFORMAÇÕES: A Integra do Edital poderá ser obtida no énde. ço
acima ou via Internet no endereço www.laraquadQSuJ.sc.qov.brJaraguádo Sul (SC), 17 de malo de 2 7.

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

preparados e sabéítros.que ontem na entrevista coletiva
iremos enfrentar um adver - -''1:onced!Q!lpelo presidenteVito
sário de muita qualidade. Mas rioPífieroe pelovice-presidente
temos condições de vencer", de futebol, Giovanni Luigi.
declarou o volante Everton. "Fuimuitobem recebidopelo

•5. . Secretaria de Administração
• • Diretoria de Recursos Fislcos

..::=":. Coordenadoria de Licitações e Contratos

ED I T A L
PREGÃO PRESENCIAL N° 59/2007 Processo 20/2007-FMS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: Menor Preço por LOTE

OBJETO: Aquisição de suprimentos de informática (cartuchos de tinta, novos

(originais), remanufaturados e fitas para impressora), em conformidade com o
Anexo I - Especificações dos materiais e quantidades. REGIMENTO: Lei Federal
10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de
outubro de 2002.DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às
13:30 horas do dia 01 de junho de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha.VALOR ESTIMADO DA AQUISiÇÃO: R$1 8.998, 1 8(dezoito
mil novecentos e noventa e oito reais e dezoito centavos).O CREDENCIAMENTO e

abertura dos envelopes serão as 14:00hs do dia 01 de junho/2007.1NFORMAÇÓES:
A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço:
Rua Walter Marquarqt nO 1.111 , bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do
Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.aov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 18 de maio de 2007.
MARCELINO SCHMIDT

Secretário de Administração

Fe-rnandão renova até
,

201 O com Colorado

NlJda Neves Sanches Bertoldi

Gestora do FundoMunicipal de Assistência Social.

APAE

GALETADA
R$10,00

• 1

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

HORÁRIO: 12:00 horas
.

Sua Presença é muito Importante

...

.5. COMissAo DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

._
_...

EDITAL DE crrAçAo .

A Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinarinstaurado pela Porlarian" 260/2007, FPJ. SABER, pelo presente EDITAL
expedido nas autos do ProcessoAdministrativo Disciplinar n"00&'2007, nos termos do art 123 da Lei n"OD3!93; que fica CITADAa servidora
pública municipal CRISTIANE VERlsSIMO ROSA,matJfcula 8326-7, Inscrita no CPF sob n' 007.246.859-95, residente e domiciliada em
local incerto e não sabido, para que no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência deste, apresente defesa pré�a a estaComissão, a
fim de assegurar·lhe o dire,o que é garantido pelo art. 116 da Lei n' 003/93, de acompanhar o processo pessoalmente ou porintermédlo
de advogado, arrolar e rninqulnrtestemunhas, produzir provas e contraprovas e formularouestos, quando se tralar de prova penclal.Na
oportunidade da defesa prévia, caso nomeie um advogado para acompanhara processo, este deverá aprnsentar amesmaacompanhada
do instrumento de mandato. Jaraguá do Sul, 17 de maio de 2007.

ROSti.EA KRAWULSKt

Presidente daComissao

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RUMO À EUROPA: ATLETA CONQUISTOU A VAGA NO SUL-BRASilEIRO DO ANO PASSADO EM BRUSQUE

AlessandraDias viaja paraMundíaldo Trabalhador
Competição será
de 13 a 18 de junho
na cidade de Albena,
na Bulgária

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

A jaraguaense Alessandra
Dias viaja, no próximo 'dia 11
de junho, para a Bulgária,
onde vai disputar os Jogos
Mundiais de Verão do
Trabalhador. A competição
acontece de 13 a 18 de junho
na cidade de Albena. Ela

conquistou a vaga no ano

passado, durante o Sul
Brasileiro dos Jogos do Sesi, em
Brusque. Além dela, outras
duas' atletas representam o

Brasil, uma do Acre e outra

do Espírito Santo.
Alessandra participa de

competições do Sesi há nove

anos, conquistando vários
títulos. Já defendeu Jaraguá do
Sul nos [oguinhos Abertos de
1995, em São Miguel do
Oeste. Mas hoje se dedica à

profissão e usa o tênisde mesa

como passatempo. Ela trabalha
no setor de exportação da.
WEG. E foi o gerente dela
quem deu a notícia que ela se

classificou para o Mundial.
"Ele me chamou para conver-

.

sar sobre um projeto que eu

tinha feito. Cheguei para uma '

coisa e fiquei muito surpresa
quando ele me deu os para
béns pela conquista", lembrou.

Empolgada, Alessandra
afirmou que está curiosa com

a competição, pois como não
tem caráter profissional, não
sabe quem vai encontrar pela
frente. "Não me sinto ansiosa.
Mas eu estou muito feliz com
a oportunidade. Só de chegar
lá, já é uma vitória", comen
tou. A tabela da competição
ela ainda não tem. "Estou
esperando o guia do atleta,
que deve chegar na semana

que vem. Aí talvez tenha a

tabela", disse Alessandra.
Com o trabalho e o curso

de inglês, ela procura treinar.
nos períodos de folga. "Meus
amigos eminha família até me
dizem para eu treinar todo dia.
Mas faço isso quanto tenho
tempo livre". Alessandra procura ocupar as folgas para treinar e se preparar para a primeira competição internacional que vai disputar

·Zagueiro Alex pode parar no Chelsea ,Tevez nega acerto com Real Madri
LONDRES

O Chelsea precisará pagar
a quantia simbólica de US$ 1

(cerca de R$ 2) pela contra
tação do zagueiro brasileiro
Alex, do PSV Eindhoven,
convocado por Dunga para os
amistosos da Seleção Brasi
leira contra Inglaterra e Tur

quia. Isto porque o clube
londrino é dono dos direitos
federativos do jogador e

precisa apresentar à Premier
League um documento de
transferência do a� vigente
para conseguir a permissão de
trabalho para o brasileiro.Em
2004, o Chelseapagou 5

AGÊNCIA CBF

MADRI terá prioridade sempre.
Porém, gostaria de jogar em
um grande time da Europa

.

caso me vendam", declarou
o argentino. "Na verdade
n�i'o sei nada sobre o interesse
do Real Madrid, algo deve
ser real, mas o que sei é o

que está na imprensa", afir
mou. Além disso, o atacante.
argentino voltou a expressar
seu desejo de disputar a Copa
Américá, que acontecerá na
Venezuela. "Eu quero jogar
sempre na seleção, a Copa
América, amistosos, tudo.
Parajogar pela azul e branca
faria qualquer sacrifício
inclusive jogar de goleiro".

milhões de .libras (cerca de
R$ 19,2 milhões) pelo ex

zagueiro do Santos, que foi
emprestado ao PSV

ADRIANO - Segundo o

diário espanhol Sport, o

Bayern de Munique estaria

disposto a pagar 16 milhões.
de euros (cerca de R$ 42,1
milhões) pelo atacante

Adriano, da Inter de Milão.
No entanto, há uma cláusula

.

de aumento da multa resci
sória em caso de uma trans

ferência para o Milan, que
precisaria desembolsar 20
milhões de euros (cerca de

. R$ 52,6 milhões) para
contratá-lo.

O atacante argentino
Carlos Tevez, do West Ham,
afirmou ontem que está entu
siasmado com a possibilidade
de defender uma "grande"
equipe da Europa na próxima
temporada, mas disse só saber,
por meio da imprensa, do
interesse do Real Madrid.
"Quero chegar a um grande
time da Europa, é o que falei
ao meu representante", disse
ojogador.

''Ainda não está definido
nada, pois oWest Ham foi in
crível comigo, não vou esque
cer dele nunca e então ele

'1
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RENAULT
CONCESSIONÁRIAS

CLIO 2007

'ij24890'"J à vista

os automó�êis'! Renault são
FaQ[i'çados n� B[9,.il;i par is .

Libert ITAjAí
3341-3341

JOINVILLE
3145-3145

jARAGUÁ DO SUL
3274-0000

BLUMENAU
3144-3144

RENAULT ISFU ·REVISÃO PREÇO FECHADO .PEÇAS ORIGINAIS ·PACOTE DE SERViÇOS E DE PEçAS INSTALADAS
(;; làâo ·ACESSÓRIOS EXCLUS/.VOS ·RENAULTASS/STANCE 24H ·RELAC/ONAMENTO REtjAULT Financeira RENAULT R'UijI.UtiU,':jiUMi. voc£ SONHA, A GENTE REALIZA.

(1.) Preço a vista do ClioAuthentique 1.0 BV 2P 07/07. Frete incluso. Pintura sólida. Não estão inclusos os valores de pintura metálica e demais opcionais. Estoque 5 unidades. (2) Preço a vista do ScénicAuthentique 1.616V 07/07. Com ar-condicionado. Frete incluso.Pintura sólida. Não estão inclusos os valores de pintura metálica e demais opcionais. Estoque 5 unidades. (3) Condição válida para toda a linha Megane Sedan 07/07, O km, nas seguintes condições: financiamento pelo CDC (Crédito Direto aoConsumidor) com entrada de50% do valor do veículo + saldo financiado em 24 vezes, com taxa cliente prefixado em 0,79% de juros + IOF + R$ 3,40 porlâmina do boleto bancário. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa deAbertura de Crédito (TAC) não inclusa. Financiamento Renaultatravés da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Estoque 5 unidades. (4) Preço a vista do Novo Megane Sedan 1.6.16V 07/07. Frete incluso. Pintura sólida. Não estão inclusos os valores de pintura metálica e demais opcionais. Estoque 5unidades. As quantidades de veículos divulgadas referem-se à soma total distribuída nas concessionárias Renault Liberté. Alguns itens mostrados elou mencionados são opcionais elou acessórios e/ou referem-se a versões específicas. Modelos, códigos, valores e
especificações de seus produtos estão sujeitos a alterações conforme política de comercialização da Renault e sua rede de concessionánas. Para mais, informações sobre produtos, serviços, preços e condições comerciais disponíveis, consulte a sua concessionáriaRenault. Ofertas válidas e limitadasaos estoques distribuídos nas Concessionárias Liberté. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags podem salvar vidas. '
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SITUAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS FOI DISCUTIDA NA ALESC

.Aumentam as denúncias
de abuso sexual infantil
....De 2005 para
2006, o número
de denúncias
aumentou de 60
para'325

ROBERTA KREMER

FLORIANÓPOLIS

No último ano, em Santa

Catarina, foram recebidas 325
denúncias de abuso contra

crianças pelo Disk-I 00,
número para o qual qualquer
pessoa, pode denunciar casos

-' de violência contra a criança

I e o adolescente. A estimativa

l é que de cada dez ocor

.� rências, apenas uma chegue
� ao conhecimento das auto-

�,;� ridades. A informação foi

� apresentada pela coorde
� nadora do FórumCatarinense

pelo Fim da Violência e

I''''\r:;' Exploração
Sexual Infanto

,
juvenil, promotora de Justiça
Ellen Corrêa Sanches, em�.� audiência pública, o.aSlttinta-

� feira, na Assembléia Legis-
;f' lativa.

.

t O encontro antecipou as

": atividades do Legislative em

�:, mobilização pelo Dia Na

" cional de Combate à Violên-
I

.: cia e Exploração Sexual

Infanto-juvenil, celebrado

ontem. A audiência começou

.

Crianças do grupo Som na Caixa, da Fundação Casan

casa, no ambiente da família.

se lança programa
F.� para gerar emprego
� FLORIANÓPOLIS

I A Secretaria de Estado de

f,;.: Assistência Social, Trabalho

í.� e Habitação lançou nesta

f; quinta-feira, o PAE (Progra-
ma de Aceleração do Em

f'" prego). Dentro do PAE estão
! inseridos 40,. projetos que

" visam à geração de emprego
e renda em todo o Estado e

'.' pretende atingir cerca de 70
I mil trabalhadores. Para isso,

II serão investidos mais de R$

,:.. 13 milhões; "OPAE vaiatingir

�
um contingente de pessoas que
estão na' busca de novas

! oportunidades, principalmente
,I . na reintegração social e

econômica", destaca a secre

tária Dalva de Luca Dias.
O Programa de Ace

leração do Emprego pretende
potencializar as áreas de
assistência social, trabalho e

renda, na busca de novas

oportunidades para omercado
L

de trabalho, principalmente
jovens e adolescentes em

situação de risco ou confi

namento, mães e mulheres
trabalhadoras e deficientes
físicos.
A largada do Programa

será com a realização de uma

pesquisa de emprego e desem

prego nas regiões metropoli
tanas de Santa Catarina, que
será feita em parceria com o

Dieese (Departamento Inter
sindical de Estatística de
Estudo Socioeconômico). Essa
pesquisa vai apontar as re

giões onde deverão ser feitos
os maiores investimentos na

busca de novas vagas para Q

mercado de trabalho. A

revitalização dos 25 postos no
Estado do Sine (Sistema
Nacional de Emprego) é outra
proposta incluída no Pro

grama, que contempla a mo

dernização e ampliação no

atendimento ao trabalhador.

JUSTiÇA

Homem ficará 12
anos preso

O Tribunal do Júri da
Comarca da Capital con
denou nessa quinta-feira
Celso Rodrigues de Oliveira,
oGargamel, à gena de 12 anos
de reclusão em regime
fechado pela morte de
Miguel Fagundes. Por una

nimidade, os jurados reco

nheceram a tese do Promotor
de Justiça César Augusto
Grubba de que o crime foi por
motivo fútil e negaram ao

acusado o direito de recorrer
em liberdade. A vítima
estava em frente à casa do
acusado, por volta das 16
horas, quando foimorta com
um tiro em 28 de maio- de
2{)OS, na localidade de Var

gem do Bom Jesus, em Flo
rianópolis. Gargamel teria
sacado a arma assim que viu

Oliveira porque este teria se

,

recusado a lhe pagar uma

garrafa de cachaça naquela
manhã.

Pelo Estado
Revisão de re,núncias

'.'

,.

A renúncia fiscal de R$ 2,3 bilhões, prevista na Lei deDiretrizes Orçamentárias (L�r
1'"\2008) enviada pelo Governo do Estado à Assembléia, assustou o deputado Déçi{Góes. O petista quer que o Executivo envie detalhes do "impressionante volume de re

núncia fiscal". O diretor-geral da Secretaria da Fazenda, Pedro Mendes, diz que o valor
da renúncia é essemesmo: R$ 200milhões amais que o deste ano. Exp�ca que.,? a�ento.
se deve à incorporação de novos beneficios fiscais, entre eles o pró-cargas- que r��iu 0'1
imposto sobre o frete; e a redução para 12% da alíquota de uma cestabáSíca'parà a'c�ID
trução civil. "Além dos já existentes e de se levar em consideração o próprio crescin\ehtot
das atividades econômicas", alega. Embora o valor estimado de renúncia

....para 2008,,01
Governo tem esperança de conceder menos beneficios. O instituído Comitê de Conces
são e Análise de Benefícios Tributários (Comben) vem reanalisando as concessões a 16
grandes setores da economia catarinense. ParaMendes, seGóes julga o volume alto pod�
poupar o Governo e aprovar naAssembléia valormenor. Oaro que arcará com a revolta
dos setores, que não querem perder um centavo dos beneficios já conquístados.

. "I !

.Pelomenos 400 pessoas foram aoevento na última b
quinta-feira à noite, nó Serrano Tênis Clube, -

; '11

em Lages, para homenagear o ex-governador :v

,

e ex-ministro Jorge Bomhausen, O govema�or ,', ;J

D ;��;ft�@i:gl.\tl, dep4lf:�?s{,��cr�tári��,de ,�&��O;r t 3
prefeitos e vereadores também acompanharam a

. sj
: homenagem do Democratas (DEM), do senador :bRaimundo Colombo (no centro), pelos 40 an�s de

'

vida pública de.Bornhausen.
-

. ,j

J

it,

o

Diretório
Após período de poucas atividades no cenário
políticodeFlorianópolis, o diretóriodoPT reto
ma seu planejamento no municipio. Faz neste
sábado plenária na Assembléia Legislativa. Na

. pauta, operação Moeda Verde, plano diretor e.

congresso da sigla, programadopara agosto. .

Atrativos
Grupo de empresários do setor turístico dos
Estados Unidos está em se. Fica até o dia 24
conhecendo os atrativos do Estado.Avisita foi
viabilizada pela Santur, através de contatos
com a Operadora Sunny Land. O grupo vi
sitar Florianópolis, ilha do Papagaio, Blume
nau, Pomerode, Balneário Camboriú, Itapema
e Santo Amaro da hnperatriz.

'

Caminhando·
Secretário Regional de Tubarão, Ademir Ma
tos, foi cobrado durante programa da TV

Unísul porque a região de sua SDR ainda não
tem um centro eventos. Alegou que o projeto
está caminhando. O Governo do Estado con

templou até agora com centro eventos Criei
úma, Blumenau, Joinville e Ituporanga Em
construção outros em Chapecó, Concórdia e
Piratuba. Para São José, Joinville, Brusque e

Jaraguá do Sul entregou a superestrutura das
arenas multiuso. A população das Regionais
de Tubarão, Laguna e da recém-criada Braço
doNorte está ressentida.

'. , ,�: Apoio' '::
.'O presidente da Associação Catarmeriié
do Ministério Público, RUi Schiefler, e fi

,

procurador-geral do Estado, Gerson GQr
mes Neto, estarão em Rio Negrinho na

segunda-feira para apoiar os promotores
Max Zuffo e Nádea Clarice Bissoli,' 9,u�
alegam sofrer ataques pontuais de politif
cos rio-negrinhenses. ' , b

., 1

Finalizações
-

.

'

H

Presidente da Embratur, catarínensé Jeál.
nine Pires, reúne-se nesta segunda-feia
com o Conselho Estadual de Turismo. En·
tre as discussões, a análise final de proje
tos como o Florir a Serra Catarinense (da
SDR de São Joaquim), o Portal Italiano de

Informaç�s_Turísti�as .d� Jar.<;t�á de �m
e a construção de centros .multíuso � di
informações turísticas em Ita,'Urubid e

Piratuba.
'. '.,h..

,Vez-do PMDS:
" IJ

Os peernedebistas Valdir Colatto e Edinho,
Bez são os cotados para assumir a ·�dt
nação do Fórum Parlamentar Catarínens
em Brasilia. A coordenação do Fórum se

gue critério de rodízio entre os partidos:,e
muda a cada seis meses. Deputado Odaiíir
Zonta (PP) recebeu o comando 40�
Cláudio Vignatti, e entrega ao PMOS ag&
ra no final do mês.

", 1
.

, n)

De tão unidos na luta para resolver os problemas
enfrentados pelos suinocultores, às vezes o deputa
do federal Celso Maldaner (pMDB) e o presidente
da Associação Catarinense de Criadores de Suínos,
Wolmir de Souza parecem um só. Embora ambos
tenham estado com oministroReinhold Stephanes
para propor soluções à crise do setor, a foto da co
luna de ontem (18) trazia oministro daAgricultura
com o deputado, e não com o presidente daACC3.
Maldaner (à direita) e Souzanão destoam no dis
curso de que os pequenos produtores precisam de

ajuda para não desaparecerem domercado,

Associação dos Diários do Interior· ADIjSC colunaadi@cnrsc.com'.bfl
\ CHICO ALVES COM CARLA DARIANO E PATRlCIA GOMES/FLORIANÓPOLIS E FABlAN.O KUTACH/RIO' NEGRINHO .'

G

. I .

Associados: A Gazeta � aigu�çu em Fo.co - Ó
, " -: J ··U

Correio do Povo - Correio lagéano - Correio dd
Sul- Destaque Catarinense --Diário da Cidade ':[
Diário da Manhã • Diáro do Iguaçu - Diário 00
Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã 1,

Jornal O Iguassu - Municipio Dia-a-dia - Notisul)
- OAtlântico - Jornal Perfil-OVale -SuJBras]l-A
Tribuna-Tribuna Catarinense-VozRegional 1

Associação dos Diários do Interior

:' 7

.. I] .

se

com uma apresentação "Então é uma situação grave.
artística do grupo de mara- Temos de mobilizar a popu
catu Som na Caixa, da Fuças lação para fazer algo", com
(Fundação Casan), formado pleta.
por garotos de comunidades As denúncias sâo encami
carentes da Região Continen- nhadas ao Centro de Apoio
tal de Florianópolis. Operacional da Infância e

A coordenadora do Fórum' Juventude do Ministério

apresentou um retrato da Público de Santa Catarina e,

situação de exploração e em seguida, são direcionadas
violência sexual infantil no para apuração nas Promo
Estado. De 2005 para 2006, o torias de Justiça das respec
número de denúncias au- tivas comarcas. No entanto,

m�ntoude60par�,�?5. "Esse
-

outro dadoal!arma�te é Hue""",
crescimen'tó: 'esdi it dando ,aJ?e'ria� '220/6' db's mu:iiicípios

.

•

'visíbiil�'àâ�H�t:ffiBíitã que àssr1!feJt��tt{�tis�� ó6Wmwrltomum-Llll£
autoridades conheçam a programa de atendimento às

situação", disse Ellen. A pro- vítimas de abuso e exploração
motora lembra que a ocor- sexual, necessário para, por
rência de abuso é excessiva- exemplo, dar suporte psicos
mente ocultada, pois a maior social, corno ocorre no pro-
parte acontece dentro de grama Sentinela.

'

<'

] � � �0 ___
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FISCALIZAÇÃO: 'É LIMPAR AS REGULARIDADES DEBAIXO DO TAPETE', DISSE

[ Ministra diz que PF

não . prejudicou PAC
�Para Dilma Rousseff

operaçã.o Navalha
,

'cimportante para o

'tfim da impunidade"

BRASíUA
t-.

Aministra chefe da Casa
r .

Civil, Dilma Rousseff disse
ontem que o PAC (Programa
�' Aceleração do Cres-

-

'�fuento) sai' "fortalecido" .

depois da OperaçãoNavalha
da Polícia Federal que des
,montou um 'esquema de

:jaudes ern licitações de 0-

�Ja,,� .

do governo --algumas
�Fevlstas �o programa.
'� Segundo a ministra, o

programa "não pratica cor

rupção'! e não teve "estragos
diretos" umavez que as 'Obras

�inda não foram licitadas. 1,IA

jdeSCoberta
dessa máfia é

muito importante porque ela

1;:�;�:'�i:S��'a�n���e:s�(la�·t�.���r u�ili�á� as:'lic�:
Itaçoes para fins

m.,
devidos ,

disse. Para Dilma, a Ope-
I, '

[raçãoNavalha colabora para
:[2. "fim da impunidade" no
país ao criar "um ambiente

!Huito mais preservado" para
ª realização de licitações

. '- pelo governo. '

I fir 'Sem citar diretamente

�vernos ante�iores ao do
presidente Luiz Inácio _Lula
da Silva, Dllma disse que as

fraudes nas licitações foram
_� "descoberta de um esque
ma que tinha ocorrido em

-fl '

AGÊNCIA BRASIL

um momento anterior" -

uma vez que funcionários

que trabalhavam há "10,20,
30 anos no governo" tiveram
participação nas fraudes. "É
de fato levantar' 'O tapete e

tirar debaixo todas as irre
gularidadés'', disse. Ela afir
mou, ainda, que todos os

''A,descoberta dessarnana é
muito irnportante porque ela vai

,

ajudar PAC", disse Dilma.

"Eles poderiam pegar os
recursos do papa. Agora, foram
presos e vão ter que dar uma

satisfação para a JUstiça", disse
Bernando. '

"Não o vejo com nenhuma
responsabilidade em relação a

isso. A fiscalização da corrupção
não pode sertratada de forma
escandalosa", disse Dilma.

i!U< ., �rf,
fi>,t .. ';A :1.'j;

presos terão garantidos o

direito de defesa sem julga
mentos prévios antes do final
do inquérito da PE

CONGRESSO A
mintstra chefe disse não

temer retaliações ao PAC no

Congresso Nacional diante
dás, irregularidades encon

tradas pela PE "Não o vejo
com 'nenhuma responsabili
dade em relação a isso. A

fiscalização da corrupção não
pode ser tratada de forma
escandalosa", afirmou.

Já o ministro do Plane

jamento' Paulo Bernando,
que participou ao lado de
Dilma do encontro nacional
de prefeitos e vice-prefeitos'
do PT, ontem, cobrou rigor
nas investigações. "Eles pode
riam pegar os recursos do

papa. Agora, foram presos e

vão ter que dar uma satis

fação para a Justiça", disse.

sf
si "

'rojeto proíbe partidos""",1 ,/ •

'. •
•

"

,

,de in�egrarem�'� blocos,
-BRASíLIA'
:,=+

'

�

_;: A Câmara analisa o

i)rqjeto de resolução, do
1deputado José Carlos Aleluia
��DEM-BA), que impede os

partidos de participar de dois
oumais blocos em uma mes-
-

.

,ma Legislativa (quatro
anos). A proposta altera o

Regim�nt� Interno da Casa,
quy hoje estabelece essa

proibição apenas para a mes

ma sessão legislativa, que
dura um ano.

Segundo o texto; o par
tido que integrava bloco
ailamentar dissolvido ou

que dele se desvincular, não

poderá constituir ou integrar
novo bloco na mesma legis
latura. ''A iniciativa fortale
ce os partidos e o princípio
da ética, tão reclamada nos

últimos tempos", argumenta
Aleluia.

'

"No momento em que a

população reivindica reno-

, vação no Parlamento, oCon
gresso não pode repetir o

'espetáculo constrangedor'
do início da legislatura, em
que muitos partidos se reu

niram em blocos apenas para
garantir maior espaço na

Mesa e nas comissões", criti
cou.

INVESTIMENTOS
I

Motel vira
pre,$ídio no MT
o governador do Mato

Grosso do Sul, André Pucci
nelli (PMDB), assinou uma

ordem de serviço transfer
mando oMotel BomVivant,
um dos mais luxuosos em

preendimentos do gênero em
Campo Grande, em um pre
sídio. A determinação prevê
a transferência inicial de mil
detentos que cumprem re

gime semi-aberto para o

local. O custo da obra para

adaptação do prédio está
embutido no pacote de pouco
mais de R$ 6 milhões des
tinados a ampliação e re

forma no sistema carcerário.
.estadual.

O CORREIO DO POVO

• PELO
A Casa Branca e o Senado americano chegaram a um

acordo nesta quinta-feira sobre um projeto de lei que pode
regularizar a situação de 12 milhões de imigrantes ilegais
nos Estados Unidos. O senador democrata Edward
Kennedy anunciou o acordo que também estabeleceria
um sistema baseado em méritos para a legalização de
futuros imigrantes. George W. Bush endossou o acordo,
que também propõe controle de fronteira mais rígido. Para
ele, a medida é uma "solução muito necessária". O anúncio
do projeto de lei foi feito depois de meses de debate ríspido
entre o Congresso, dominado por parlamentares
democratas, e a Casa Branca, do partido Republicano.

Bush disse que o acordo oferece um sistema "seguro,
produtivo" ordenado e justo". Depois de pagar taxas para
vistos e uma multa de US$ 5 mil (cerca de R$ 10 mil) -.e
de voltarem a seus países de origem, os imigrantes ilegais
nos Estados Unidos poderão se candidatar ao "visto Zit.
Os portadores deste visto teriam de esperar entre oito e

13 anos por uma decisão sobre o pedida de residência
permanente.

Ailaia,

O CORREIO DO POVO

Bush e Senado
fecham acordo
sobre reforma
da imigração

Acordo prevê
um sistema de

pontos

EM UMA FESTA
para comemorar a compra de um videogame novo, um menino
urinou no aparelho velho, que ainda estava ligado na tomada, e

desmaiou após levar uma descarga elétrica. O dono da festa era

Gary Wells. O amigo passou da conta na bebida e acabou
levando um choque.

DQIS JORNALISTAS IRAQUIANOS
que trabalhavam para a ABC em Bagdá foram mortos em uma

emboscada na tarde de quinta-feira, 17. Rebeldes atacaram o

carro em que o câmera Alaa Uldeen Aziz, 33 anos, e o técnico de
som Saif Laith Yousuf, 26 anos, voltavam-do trabalho.

UMA CADELA DE
4 anos se tornou a mais solicitada "ama de leite" dos filhotes de .

tigre reieitados por sua mãe, num zoolÓgiC'ô âa províncla de
Shandong, no leste da, China. A cadela.recebe um .salárío e um'

fratamento muito bom: Toma todos os diaS' uma sopa de ossos
especial que ajuda a ter mais leite.

Explosão mata pelo menos sete

Ao menos sete pessoas morreram e 25 ficaram feridas ontem na
'

explosão de uma bomba na mesquita Mecca da cidade de
Hyderabad, no sul da índia, onde a polícia desativou depois
outros dois artefatos. O motivo do ataque e a autoria ainda são
desconhecidos, informaram as autoridades, que encontraram
outros dois dispositivos não detonados na mesquita e os

desativaram. O atentado aconteceu no dia de oração, quando
cerca de 10 mil fiéis vão rezar na mesquita, uma das mais antigas
da índia. A explosão foi no centro religioso e gerou cenas de
pânico por parte dos devotos, que correram para fugir enquanto
os feridos eram levados de ambulância para o hospital Osmania.
Após a explosão.os comerciantes fecharam as lojas e a polícia
isolou a área.

Promoção 53 e 7a fase de Comércio Exterior da Unerj

S.D.R. Amizade
Sáb�do: 02 de junho

,', . �t;.f'CIO·:��
InícIo: 23:00 horas

:. '.:00 w
/.,

Ingresso antecipado R$ 8,00 com os alun.ô�··k:l
1f

Ponto de· Vendas:
Mexitel e JornaL O Correio do Povo
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4 gatinha Maria Gabrielli Souza completou 9
anos dia 17. A mãe, a VÓ, suas tias e a irmã
! Ana Beatriz mandam os parabéns

Extra O CORREIO DO POVO'

PÁGINA 'DA CRIANÇA

o o

'10'
,

o o

o

o Participe do sorteio NICOLODELLI!
Os partlclpantes "Página da criança" terão a oportunidade de:

o ganhar uma linda ruuplnha NICOLODELLI! O sorteio é realizado tOdJ
final de mês. Envie sua fotinho e não perca essa oportunidade!

.

1
•

, I'

NaSCimentos
12/05
Cauã Novak
Rayssa Leopoldina de
Oliveira
GrazieJi Maria Felipi
Miguel Andrey Behling Costa
Yuri Gabriel 'Lara
Emilly Lemes Ruzycki

. A fofinha Maria Eduarda Heinert Ribeiro filha
de Denis e Carla completa 4 meses no próximo
dia 28. Os avós Ingo e Evanir e o tio Carlos

fazem a homenagem

Em pose com grande estilo na coluna o

palrnelrense Saul Manuel de Freyn
Para alegria e orgulho dos pais

Alexandra e Vilmar o fofinho Felipe
completou 5 meses

13/05
William da Silva
Maicon Gaedtke

14/05
Gabriela Philadelyo
Lucas Emilio Weiler
Matheus Lopes

15/05
Bianca Selchis Leite

16/05
Cauan dos Santos de Jesus

Colorir

Ganhadores
E os ganhadores. da roupinhà da

Loja Nicolodelli do mês de
, março e abril

foram: João Vitor Colombo e

Manuel Carlos Borges.
Pedimos aos pais para
entrarem em contato conosco
pelo telefone 3371-191�.

Lucas Gabriel Kniess completou 7 anos dia 17.
Quem parabeniza são seus pais Helmar e

Cristiane e as irmãs Letícia e Camila

Os priminhos Guilherme Gustavo Kanzlete Bianca Tais
Mathias completaram 2 e 3 armnos no dia 17. A

o

bisavó Erna manda os parabéns
J

oI

ina
alta
il:

Os pais Adilar e Edi e a mana Elis mandam um

qramíe beijo para a Daniela Dalsochio que
completou 8 aninhos no dia 16

O gatinho Matheus Schemmer Severo
completa hoje 12 anos.' Seus pais lvanir e
Márcia e a maninha Laura Camyllelhe

desejam muitas felicidades
o o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Coral da Unerj comemora dez anos '�

com apresentações de grupos, hoje" na�
,,','. .scar, Entrada é gratuita"

V,s=
e mais v

.. o,ze.s..
Grande Teatro d� Sca�

E isto que Q> ,< , (Sociedade Cultura
público vai ouvir' Artística).

Ji logo mais à noite na 1 ª ":, :,'/" 'Cada um dós oito corais
It Mostra de Canto Corak

<

",}' convidados apresenta até
)) Idealizado pelo grupoda ; -; : �_:

três músicas e, no final,
j tJnerj (Centro Universitárío ' todos se juntam ao

de [araguá do Sul), o'ev�n't9' l organizador para cantar
c deve reunir mais de 300� :/ ,;' outras duas canções. Estas,
� cant:ores no palco do ,',t L!

•

:1, ens-aiadas durante à tarde e

horas depois de os

participantes terem assistido
'� uma aula de técnica vocal.

,

Além disso, a mostra
também servirá como uma

maneira de integrar essas
pessoas, já que elas passam a

manhã em atividades de

descontração.
Segundo a maestrina do

Coral da Unerj, Liara
Krobot, a iniciativa tem,

ainda, como motivo festejar
os dez aROS de existência do :

grupo. Criado pela reitora da

instituição, Carla Schreiner, '

e pela então professora de

Pedagogia, Iria Tankon, ele
'

se especializou na
interpretação de músicas

brasileiras. Na mostra de

hoje, aliás, a escolha das'

canções passa por Gilberto
Gil e Milton Nascimento.

Para quem se interessou,
vale lembrar que os corais se_

apresentam a partir das
19h30 e a entrada é gratuita.
Participam das

àpreselltações os cantores

dos grupos, da Univali
(Universidade'do Vale do

Itajaf), Udesc (loínvílle),
ACE (Associação

'

,

Catarinense de Ensino), �Breithaupt, Jovens J

Ádventistas da Assembléia
,

dEe Deusl, Marisol, �i'·'.vangé ico e Camerata '

;;
'"

Apóstolo Pedro. �.
;1

< '.

-1
..' ADMINISTR.t\ÇAO 2005 • 2008 I

, GUAR.AMIRIM
I

f

r

• I.,
,

.• �. �, ;l''' .. ,.
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� PRdijIItt\NlE�SE
fib

x � CINEMA
-

Jaraguá d({Sul ,,'
21 '}

�ine Sh'opping,1. r

HomemAranha 3

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

BSex/Sab/Qóm;OUa/Oui)
o �15�4q, 18t}20, 21 h - Seg/Ter)

Cine Shopping 2 '

o r�Óri1��:.A,r�,�,�a..3
(18h40:,�Hfi- Sab/Dom/Oua)

fi tAs Ferias dlrMr.Bean
(15h4Ó;, vf.h30, 19h20, 21 h1 0-

· Sex,lSegtierQ�i)" _
".' ,t

; (14háo; 1'6h3,O - Sab/Dom/Oua)'
CiÍle �boppihg;�. .

,

MlnhaMã�:.q"érque eu Case'
.sux '.(15h30, 17h'3tJ;' i9h30,' 21 h30 -

ld. 'Todos os dlás)'
�\� .,� ",! ��'�_:�)

Cine ,C1dade·1, "

Hi;m�1n A'r�nha a .

'\
..
:;

.

(13ti'3�X}'6�10;:18h50; 21h30-,

Todos �s dIas)' .

Cin,e Cittilde 2:1 Á;' . i "

'

Primltfvó ,j.
.

.

(19hl,Q�'?Hl',;"Tedos Qsdias).·.··,'
As �ad��pg�.·:�lnJ.�: unia ,�' ,\ ;

nova'áventura '

(151130: t7h20 - Iodes.os dias)
; CineMuàlféf 1, '

,
.

·

Ho�e'ffl;�r.qha'3.(:Leg)· .

,

P 4hi�l�MO"'·19h20, 22h .:
Todos oS:lJIlas)
Cine Mueller'2 "

Um cérlm, de Mestre,
: (,14hJ 0;:1.6h30, 19h30, 21 h45 .,
, Todos .'QS, (�jas)
: Gine Muener'3 '

..,ome.p��ianha 3 (Dub)
C(13h30�4�hl0, Wh50, 21.h30..;. )

Todp�;9fdias)' ."
.'

Blu�e'���::"', ;';:'�' ';:,,{;:,
Cine Nt;lUlnarkt l' '.
Homem Aranha 3 (Leg) ..

'

(14h, 16t)4Q, 19h20, 22h -

Todos os'diaS).. . ':,' ,

"

Cine NeunÍàrkt 2 ,\
'

c, J
;'� ! f.

.

Homem Aranha 3 (Dub)
{13h3.o:, 16hlq,,19h; 21h45-
Todos os'dias).

·

Cine. Neumarkt 3 .'

Marla Ailtonieta
(16�?Ol 21h�0 - Todos os dias)
Motgqú'élros Selvagens
(13h50, i9h10'-,Todos os dias)

- . Cine Nímmar1<f4
.

Primiilvo:;'("'�';., " ,:",
, '.." >J" "

,

'(14h2();"l6il3,Ot f9h3Q,' 21 1140 .:
- "Todos I!lsdiªS)

Gine Neuma'rkt 5
6�'��S Fi�ia.�:�Íl��Mr. Bean

.

,

, (1.401 0, t9MO'� Todos es dias)
,

6 ;'0 Núm1iro�23 í:�"
(16hSOi' '2'lh50 .: TOdos os dias)

I 'Cine;NeumatKt 6 .' \'
.

u .

.

.,
"

, CaçadÔ$h'
.

016·" ."
, '". .

, .

(lSh, Hh, 18h50, 21.h - Todos

'os\'llaS); �'.'
l.

' ," '.' ,

� SERViÇOS
'Fe�'t�;!� j0:c.: .

fi JAMGUA"DO SUL
,

,
j

Socfeitá'de,Récfeativa ",

9. DeSPQ�(iX�í"�Rjo da Luz'n I Salão
Centenário
B'aile de',Âei e Rainha
HOje,':c'of,lcentração ás 13

. .horas .,,':.!' .

'

_� / �, :1,���::'
'. I·' "';' v

sb ,�antar \;;'I� ;':�<' , '

"

6 'JA���� Pp SUL
' .

16t, �����t�_nte â�Recreativa Duas

í Jant,ã&;41fp-ar��!I�lro., "';, .'
21!�e;!Y���Q,��,2p"horas ,

,,' ,

." "lI

,
.

• SAIU"NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

FM: B,auer ganha a concessão,
à Correia 'do Povo, eoíção.semanal de 16 a 22 de maio de 1987,
noticiava que o então deputado Paulo Bauer informou naquela
semana, que a Rede de Gomunicações Pérola do Vale Uda, da qual
era.sócio junto com seu pai,' o ex-prefeito Victor Bauer, havia
ganha:do defi�itivamente do Ministério das Comunicações, a

" concessão para exploração em Jaraquá do Sul de uma emissora de

·rádio· �� .freqü'ênê.ia: mOd,ulada (FM)', cuja processo tramitava desde

maio de, 1980. O passo seguinte, segundo Paulo, seria a compra dos

", '�gulpamento$ e instalação dá emissora que pretendia ser uma das
rnelhores do Estado, com alcance em todo Litoral Norte.

Pªu!o Bauer acrescentou na matéria que iria entrar também em,

'Cbncorrência 39/87, para a exploração de uma rádio em ondas
médias (OM), cuja edítal havia sido aberto em abrf de 1987 .

.
,

.: O "CLIC DO LEITOR.:'0 ol'A DE HOJE·
I ' oi!."

Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo,com,br

,Em viagem aserracatannense a leitora Genielli,Rodrigues clicou os patos
que vivem ho.tangue'de'pedalinhos da praça da Biblioteca Pública, em Lages.
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� Feira�;: ,I;." :', /'" l

J
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A Praça Angelo Plazera
receberá de 9 a'.17,ae
julho de 2007, 'a !"Feira do
Livro de Rua de-Jarãçuá

. do 'SuI. Con) palestras,
lançamentos e estandes
de editoras. \.'

�Baile
A Socledade Desportiva e

Recreativa Amizade
promove hoje o Baile de
Chope, com início às 21 •

horas. Ingressos
antecipados a R$ 12.

Informações pelo fone
3371-3257.

,�
.

.
.'

Tempo nubla��'elT! Santa Catarina'
,�

,

� ',lo Ú.' '�, ... i;..

Nevo,eiro e chuva leve no amanhecer do
PlanaUQ ao Litoral, com presença de sol e

alqurnas nuvens no decorrer do período.
NoOeste, tempo mais firme. Temperatura
'amena, Ventosde sudeste a sUI, fraco a

moderado.

� Jaraguá do 'Sui e Região

HOJE
.

. � DOMINGI)
rviíN: 1-5 �C'� M,íN: 15°''C
MÁX: 19° G MÁX,'21,° C
Chuvoso Chuvoso

.�. ���U1N�� ,� Mí�: 12° C
.MÁX: 22° C . ." MAX: 21 ° C
Sol com pancadas de Sol 'com pancadas de
chuva chuva

• j ;,0' 'I;.�. 'i'; ••,i .- �

� Fases da lua

.,

CRES!:ENT,E
:

f:l, �3/05.�)
..

NOVA

• 16/05

CHEIA
" MINGUANTE

O O'" )) 10'0'

.

0\.
'.; 1- !�'

O CORREIO DO POVO
"

• AN'I'VERSARI,OS'� i

.

�'. '.-

,

."
,

: r.

• :"",' t._
1 ': '�. ,...',

•

:Ç2)
L0RIANÓPÓLlS
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Nina pede a Loreta que não estrague
seu noivado. Conrado retira Loreta da
festa e se desculpa por sua atitude. Eva
aproveita a distração de todos e pega o

anel que ficou em cima da mesa.

Afonso entrega a carta de Medéia a

Pérola. Nina pede a Eva que converse

com Max para que ele a libere do
castigo e receba Conrado. Eva promete
a Max que irá conversar com Nina
sobre Conrado. Regina piora e é
transferida de hospital. Pérola quer
saber de tio Rafa o que significam os

números na carta que recebeu de
Medéia. Eva vai ao encontro de

, Conrado, mas ele fica incomodado
com sua presença. Eva tenta subir no
avião de Conrado e ele tenta impedi-Ia.
Nina chega e: se surpreende ao

encontraros dois.

I' ,(� ,

,

". NOVELAS
� GLOBO - 18H

Eterna Magia

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Morgana se impressiona por Merlim
não ter envelhecido. Merlim diz que
veio cobrar o filho de Último, que lhe
tora prometido. Léo conta que quebrou
a perna e pede que Vanessa não saia de
perto dele. Arthur confirma para.Tadeu
que é irmão de Lance. Lance pede a Gui
a ressonãncia de Arthur e suspeita do
engano. Vanessa ajuda Léo. Sabina
confirma para Lance que a

ressonãncia é dele. Merlim puxa
conversa com Maria, deixando
Morgana inquieta. Merlim pede que
Morgana lhe apresente o fiiho de
Último. Lance mente para Gui que
Arthurtem mesmo seis meses devida.
Lance e Gui se beijam, como

despedida.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical.
Ana tulsa ameaça expulsar Fabiana.
Fabiana diz'que Lucas está sofrendo
por causa de Ana Luísa e que os dois
merecem estar juntos. Ana Luísa
assina uma procuração dando plenos
poderes para Daniel, arruma as malas
e vai para o aeroporto. Fred diz que
Camila nern" vai p(,eCfsar- ·traoalhar
quando se casar comele, Lucas e .A:na
Luisa se encontram no aeroporto e o

executivo se emociona quando ela diz
que viajará com ele. Antenor naveça
sem rumo pela costa. Paula e Lúcia
simpatizam uma com a outra. Virgínia
ameaça contar o passado de Iracema.
Jáder muda no computador do hotel a
data de entrada de Olavo. Daniel acusa
Olavo para Antenor. Olavo exige que ele
prove.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Eliana pergunta onde Agenor comprou
este aparelha de som. Ele diz que foi
com dinheiro de um serviço. Eliana diz
para Agenor que ele comprou com

dinheiro dos negócios com Mascote.
Ela diz que sabe que Mascote é
bandido. Drica chega em casa e vê seu
quarto novo e fica maravilhada. Ela
agradece Stella com um abraço.
Isabela vê a cena e fica com inveja.
Joaquim diz para Georgi que o plano
dales deu certo. Nicanor diz para Tom
que Nicole está achando que está
grávida. Vicente volta para casa e diz
para Agenor que encontrou com Rosa
em Angra. Agenor fica nervoso. Milena
faz várias perguntas sobre a viagem de
Drica para Angra. Pedro diz para Milena
que ela deveria sermais clara.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Nogueira diz que a última coisa que
precisa nesse momento é que alguém
o veja com um traficante. Que não está
em condições de me expor assim.

21. Helio lembra que eles não podem
dispensar o depoimento de Cicio.
Nogueira concorda em encontrar-se
com Iacson. Carlinhos é marrento
com Zaqueu e Inhame. Cicio encontra
Joana e pergunta se eles estão com

problemas com ratos lá em cima, pois
viram Zaqueu comprando chumbinho.
Quando Joana chega, Jacson já dera
um pequeno gole no café. Mesmo sem

ter certeza, ela fala de sua

desconfiança para Jacson. Joana liga
para uma amiga enfermeira, que lhe
ensina um vomitório. Jacson manda
Torres correr para pegarZaqueu.

. ,

extra@otorreiodopo9Ô,com.br
' ... ,/:,

� �BASTIDORES
Após rompimento do
namoro com Fernanda
Lima, muita coisa mudou,
inclusive o tratamento que
o diretor Ricardo
Waddington dispensa a'
atriz.
Frases ásperas, tom
alterado e cobranças
excessivas é a nova forma
de tratamento entre um e

outro. Fernanda Linia não
demonstra sentimento
algum e se mantém
intransponível com relação
ao fato. Colegas da modelo
tem sido solidários e estão
ajudando a superar a fase

'

. enfrentada por ela.

, \"

.

, <

,.
.

�
"

,

'.

'�'.

��AGENDA
O que seriam das
celebridades sem a

agenda. Wanessa

Camargo e Marcus Buaiz
.

se casam dia 26 de maio,
vão para a Grécia em lua
de-mel e retornam dia 8
de junho para honrar

compromissos. Wanessa
'

fará show em Carmo do'
Rio Claro, íntenor de
Minas após oesernbarca ,

no Brasil e Marcus
estreará o The Art,
restaurante de comida
oriental.

• SUDOKU

'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 liRha e cada coluna. Também não se pode repetir números em

cada quadrado de 3x3.

SOBRE O JOGO

• HORÓSCOPO'

.��AFFAIR
"

.

�
Segundo o Jornal O Dia,

Ronaldo, eS,tá de namo;da
. nova., Ela é Bla Antony"x
de NelsínhoPlqqet. Os,
dois foram vistos juntos
em Madri no último fina

"

de semana e se
.

hospedaram na casa qe
Robinho. De acordo ce o

jornal, ele, acaba de I

comprar um apartarnen o

na capitál espanhola p'� a

ficar mais perto do fil�
Ronald .

• DIVIRTA-SE
: �. .:
,

. Mande sua piada para o- xtra:

extra@ocQrreio,dopovo.C .br

Memória
Marioe: Vinhâ pela: rua, falando sozinho:
- Quarto, sala, cozinha, banheiro. Quarto, sala, cozínha, banheiro ..
- Que é isso Manoel? Disse um amigo que passava por perto. Tá
maluco?
Manoel coçou a cabeça, desconcertado:
- Não, Ô gajo! É que minha mulher vive pedindo para eu decorar a

I

casa.
"'::'

A ponte e o rio r. ,

Em um comício, um político ein seu discurso, explanou o sequínte]
- Eu prometo que se eleito for, vou mandar fazer uma ponte aqui no!
bairro de sororoca. I
A platéia que o lhe ouvia gritaram: ' I
- Mais aqui nos não temos rio ...

,

lmeclatamente o político respondeu.
- Então eu mando cavar-um rio para passar por baixo.

i'�T

i
!

I
I

o
u=:C
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,
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O
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Libra 23/9 a 22/10
Se dá pra ser bem como você quer, não se

contente com o médio, afinal não é para isso que
você tem se dedicado tanto até aqui. Pode ser

que você já esteta pedindo água, refresco,
massagem, mas não jogue a toalha. Faça uma

pausa estratégica junto' com sua companhia
predileta,. corr. todas as honras, e depois volte.a
todo vapor.

'"

Áries 20/3 a 20/4
Pois é, fazer o quê, se lhe dizem as coisas
assim, sem anestesia? Mesmo que pareça
demais, procure compreender a outra pessoa e

avaliar o significado disso tudo, afinal, quantas
vezes você não fez a mesma coisa, passando
com trator por cima da emoção alheia? O que
acontece num repente rompante pode trazer

revelações.

Câncer 21/6 a 21,/7
E dáí que não sabe de onde vêm esses plins,
esses toques e idéias que acessam sua mente?
Por mais que você vire e remexa nos interiores
de sua concha, sempre há algo mais a

'

descobrir. Quantas vezes você já não perdeu
tempo e oportunidades questionando o

inquestionável? O radar está aberto: siga os

links na telinha.

I

Capricórnio 42/12, à,21/1 ;.' I
Para muitos, o avanço da idaçe é um proóle�a,
mas não para um capricorniano. Em suas I
escaladas pelas montanhas da vida, em meib a

tempestades e avalanches; ele se mantém I.
.cemrado, conectado com seu propósito. 'Coln
serenidade, vence obstáculos e r�formula, s�u
plano quando necessário. Sé;lbedoria é, não �aro,
a vitória sdbre si mesmo. "

' "

,I
A
" � I

Jl�.ar.!Q�2V1 ,�J8(�' .

'

,.'
" 1

Tu�qjna��a<w.i��ã�;?:7}�ós :as inçlisp�nSávei�manobras internas e atualizações na i

'

programação pessoal, entre com as novas i
coordenadas no computador de boreo e sai� a

passear pelo cosmos. Sua cota de [l'ljlhagem
está alta, não a deixe expirar sem' ter visirad�
aquela pessoa de outro planeta que não sai �e
seus pensamentos. .

,

. I
�eixes.19/2 a 19/�!

' ,,'

, I
A seriedade da vida anda afogando seu laód '

criança? Tome providências imediatamente.!
Encha a banheira, leve todos os seus I
brinquedinhos, faça bolhas de sabão, onda� de
espuma, cante suas.músicas preferidas, peça

, para seu an�% esfreqar suas costas, coisa � tal
& tal e óoísa, tudo pela sua alegria! Tchau, I
estresse: glub, glub, �Iub ... '

.

!
II I

'�', " '. :,
'

!

Ioum 21/4 a 20/5
Olé, tourinho! Sacuda o pêlo e dê uma olhada
no mundo lá fora, saia a passear. Como o

grande amor e a sorte grande irão achá-lo se

você ficà nesse esconde-esconde? Aposte
suas fichas. Pode perder? Sem experimentar,
também não vai ganhar. Defesas, claro que
se precisa delas: que não virem bloqueios,
porém.

Leão 22/7 a 22/8
Necessários momentos de balanço, sentar em
sua cadeira predileta e re-conhecer-se no

silêncio. Há sempre muita coisa acontecendo,
peças embaralhadas para põr em ordem,
histórias em quadrinhos para legendar. São
tantas as versões possíveis ... Será que o que
você quis entender naquela hora era o que
estavam querendo lhe dizer?

"

" '.

Escorpião 23/10 a 21/11
Um não-sei-quê, unia coisa dentro doida, além
do controle? Antene o ferrão, pois ainda que
pareça estranho, estádentro de sua área de
cobertura. Você já passou por ali inúmeras
vezes, tropeçou (ui!) e continuou ignorando,
parece que agora não vai dar para deixar passar.
Há mensagens em sua caixa-postal: não vai
conferir?

'
'

Gêmeos 21/5 a 20/6
Tenha paciência com você e com seus

processos internos, geminiano querido. A
psique é cheia de veredas tortuosas, vãos,

,

desvãos, labirintos: não se pode exigir
'linearidade e respostas na medida do tempo
racional, que fragmenta os conteúdos e os

afasta do centro. A compreensão pressupõe
integração e integralidade. Respire ...

Virgem 2318 a 22/9'
Muito mais do que sete instrumentos você é
capaz de tocar, virginiano. Com suas tantas
habilidades, as possibilidades podem se

multiplicar. Talvez você só precise de um pouco
de aquecimento, lubrificar as articulações e as

idéias, abrir-se para novos paradigmas,
desembaraçar-se de concepções restritivas,
desmanchar nós ...

Sagitário 22/11 a 21/12
Calma, a questão não é com você, pessoalmente,
é que talvez não tenham entendido bem o que
você inventou. A criação está fresquinha, saída
do forno, delícia, mas talvez precise ser um

pouco mais trabalhada, apresentada com

quarntção, moldura e trilha sonora adequadas.
.

Mais:u�JOque aqui, outro ali e ...

'� Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Por indicação do amigo e presidente
II do Juventus, Lio Tironi, o meu nome

I
foi cogitado para sucedê-lo no

comando do "Moleque Travesso".
I gradeço a menção honrosa, o

l�espaldO
de outros membros da

diretoria e muitos amigos, mas,

I

ifl,
felizmente, declinarei do convite.

I
udó porque as minhas atividades
laborais diárias exigem o

comprometimento total de minha

: parte. Atividades estas que vão desde
as gravações dos programas "Te

:IIColltei'" (Studio FM) e Moa
Gonçalves (Rede TV Sul), a edição
diária da coluna Camarote no Jornal
O Correio do Povo, o

'acompanhamento dos trabalhos da

I minha equipe da Revista Nossa até os
services como Corretor de Imóveis -

I
que. atuo há mais de vinte anos.

Aqueles dos quais prezo no convívio
I diário, sabem que gosto de fazer as

coisas bem feitas. Meu temor é não

I, poder dispensar a atenção necessária

I que I o cargo de presidente iria

'req·uerer. Por outro lado vou

, continuar à disposição do clube para
ajudar no que me for possível. Valeu!

II ENCONTRO
I Hoje a partir das 10 horas,

Icap'taneado pela famíliaMarcatto'de
[aragua do Sul, acontecerá na Lagoa
Marcatto, o 110 Encontr.o da Família

II IIMarcatto. O evento atraí parentes de
quase todos os lugares do Brasil.,I,

O CORREIO DO POVO

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

PRAAGENDAR
No outro sábado, dia 26, acontece no
Conjunto Educacional Doutor
Blumenau um Recital Barroco. O
projeto foi desenvolvido pela
professora Vera Maria Zen Zucco, da
Escola de Música Villa-Lobos da
Casa da Cultura. A apresentação,
que inicia às 19h30min vai contar

II'I
com quatro flautas doce, uni. cravo e

um violoncelo. Os ingressos
vendidos na hora e local custarão As belas Cris Aldrovandi e Daniele Mais da Belíssima Design, nos camarotes da Arena

R$S,OO.

"I.DADE NOVA
Ê bem neste sábado, que a leitora

II assídua da coluna, Andréia
I Negherbom, lá do Posto Pérola, corta.
o bolo e recebe o 'merecido coro de
pa r.ahé ns. Aliás, a data será

comemorada em grande estilo. A
colega de trabalho Marlete

I Réckziegel e mais trupe, pediram
dispensa do trampo só para
festejarem juntos.

IS'PAIDÉIA
I Repercutiu de maneira positiva, a

-ptoposição do vereador Dieter

. Janssen, para que. a prefeitura e

Viação Canarinho estudem a

� implantação de um organograma,

II·púa gradativa aquisição de ônibus
com sistema de alimentação do
motor por injeção eletrônica e motor

traseiro, que proporciona ,maior

1'1'
conforto sonoro com a diminuição

. do' 'ruído no salão de passageiros.
CHassis maiores e com mais assentos',
piso rebaixado que facilita o

embarque e desembarque também
estão no projeto. Diminuir a

I po�uiçãoe dar conforto. Boa idéia!

(47) 331G-4522

o presidente do COL João Vieira, com Waldemar Schroeder, durante a

transição da nova diretoria, quinta-feira, no Baependi.

II DICA DE SÁBADO
I��---�--�--�

I FAZER COMPRAS E
CURTIR AS MORDOMIAS

I DO SHOPPING
.

I�__���::��--
FRASE DO DIA

• TE CONTEI!
O cantor Lucas Lima de apenas 15 anos, garoto prodígio do Rio Grande
do Sul, que foi destaque recentemente no Programa do Jô, da Rede
Globo, será uma das atrações da 6a Feijoada do Moa, em agosto.
**

Hoje à noite no Amizade tem Baile do Chope com a participação das Bandas
Estrela de Ouro e os Montanari. Detalhe: a festa começa às 21 horas.
.**

No próximo dia 26 de maio, a partir das 11 horas, o pessoal de Recursos
Humanos e Gestão Financeira da Fatej, promove na Igreja Luterana
Apóstolo João, Ilha da Figueira, feijoada daquelas, preparada pelo
esmerado Chef Sérgio Lazzaris. A musicalidade ficará a cargo da Banda
Chanel71.
**

Neste final de semana acontece na SCAR, apresentação da peça de teatro
liA valsa N° 6", de Nelson Rodrigues, dirigida pelo amigo Gilmar Moretti.
**

É bem neste sábado que a Momma de Pomerode promove a segunda
festa do Tour Camorra Hip Ho Chie. O frege terá-a participação especial
do paulistano Dj Puff e também dos Djs Diego Maul e Johnny. O babado
terá também pagode no segundo piso.
**

Está acontecendo na Igreja Matriz São Sebastião, a tradicional Galetada da
APAE. Quem quiser participar pode adquirir ingresso na hora.
**

No momento em que fechava minha coluna para este sábado, a chuva
ainda caía, mas mesmo assim o 26° Rodeio Crioulo Nacional, que está
acontecendo em Jaraguá do Sul, no CTG Laço Jaraguaense, trouxe
milhares de visitantes de outros estados. Promete mesmo assim!
**

A empresária An,! Paula Bruck Ramos e a jovem Débora Breithaupt, são
presenças garantidas na primeira Festa do Champanhe, no Kantan, dia 23
de maio, quarta-feira que vem.lnclusiveos ingressos já estão esgotando!
**

o caminho da.
sabedoria é não
ter medo de

errar." - Brida (Paulo,Coelho)
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Com o ator: BEN STILLER

Maria Santin Gamello (Nina) voltou maravilhada com a beleza da
cidade de Braga em Portugal, onde foi visitar a filha Kelly Raquel que
cursa Direito na Universidade de Minha.

Andréia Negherbon troca idade hoje.
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