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Adolescentes depredam escol

:'GUARAMIRIM

Prefeitura vai

municipalizar os
serviços de água
O prefeito Mário

Sérgio Peixer (OEM)
afirmou ontem que vai

. municipalizar os serviços
de água de Guaramirim.
Ele aguarda apenas o

prazo estipulado pela
justiça.

O superintendente da

Casan, Pedro Paulo
Shiminello,. esteve ontem

no município para

reforçar a intenção de
. manter ° serviço. -3

AGRESSÃO
,

Falcão quer
punição para
time do JEe

Depois de levar um soco

no jogo contra o Joinville,
na segunda-feira, o craque
Falcão falou ontem sobre o

caso e espera punição.
Segundo ele, a diretoria do

]Ee facilitou o acesso do
torcedor na quadra do jogo.
Ontem, depois do treino da

Seleção Brasileira, ele fez
exame de corpo de delito. -8
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Dois adolescentes, de ia
e 14 anos, depredaram o,
Centro de Educação
·Infantil Guilherme Tribess, .

no Jaraguá Esquerdo, nU
final da tarde de segunda",
feira. Eles quebraram .

vidros de portas e

reviraram várias saías,

Botelho admite
erro no acidente
da Gol

Presidente do
Naciona] Sindicato dos
Trabalhadores de

Proteção ao Vôo, Jorge
Botelho, admite falha nos

controladores de vôo no

acidente que envolveu 0

avião da Gol e o jato
Legacy, em depoimento à

CPI. .83

MíNIMA MÁXIMA

Sol, com chuva de manhã
e diminuição de nuvens à
tarde. Noite de céu limpo.
- 86
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• EDITORIAL

Pedágio Social
Ainda este ano poderemos1�!

ter pedágio em duas rodovias
,

federais catarinenses - BR-

�01, exatamente no trecho
que passa por nossa Região e
ha BR-116, da divisa do
Paraná até o Rio Grande do
Sul. A novidade é que Santa
Catarina está propondo uma
"

hbva forma de pedagiamento.
p modelo chamado de Pe

Hágío Social propõe que o

Governo Federal se associe a

entidades e parceiros por
meio de parceria público
privada.

Desta forma, o controle
fica dentro do Estado com a

8pciedade fis�alizando os

investimentos. E o que propõe
Pedro Lopes, presidente da
b.

Federação das Empresas de
Transporte de Cargas de
l§anta Catarina (Fetrancesc)..r

Para ele, o atual processo de
�oncessão é pecaminoso e de
'h

.

I

III

,

opiniao@ocorreiodopovo.coll).br

\
quilômetros.

Se aceito pelo Governo
Federal, o Pedágio Social será
um sistema piloto que pode
virar referência nacional.
Está baseado no modelo
existente no Chile e na

Europa. Atualmente, parte
de rodovia no Rio Grande do
Sul tem proposta semelhante
já implantada, o Pedágio
Comunitário. A experiência
gaúcha tem dado certo,
tanto que será possível até
antecipar obras com os

recursos já arrecadados.
A princípio, a proposta

parece boa. É preciso per
ceber que, no atual estágio
que o País está passando, a

. população não vai aceitar

goela abaixo um sistema caro,
com estradas esburacadas e

. sem a devida prestação de
contas de onde está sendo
aplicado o dinheiro.

Se aceito pelo Governo
Federal, o Pedágio Social
será um sistema piloto
que pode virar
referência nacional"

custo alto. Lopes alertou
ainda que apenas 30% do que
é arrecadado nos pedágios é
revertido em investimentos.
A idéia é de que no

trecho Norte da BR-I01,
entre a divisa do Paraná e

Palhoça, sejam instaladas
cinco praças de pedágio, e o

trecho da BR-116 que corta

o Estado também terá cinco

pontos de cobrança. A .média
de distância entre uma praça
de pedágio e outra será de 65

9. ENTRE ASPAS
o

. v

Santa Catarina tem hoje o maior conjunto de arenas multiuso do Brasil e
estamos investindo para ampliar essa estrutura ainda mais".
Luiz Henrique da Silveira, governador, sobre o investimento que o Estado pretende fazer
para ser sede de uma etapa da Copa do Mundo de Futebol de 2014, caso o Brasil se
confirme como anfitrião.

, }

51

,'�O trânsito flui muito melhor, o que falta é os motoristas se conscientizarem das faixas
�riadas pelas alterações. O hábito ainda não deixou muitos assimilarem as mudanças".
;;�fonso Piazera, secretário de Urbanismo, sobre as mudanças no trânsito em Jaraguá do Sul, durante reunião da
,e�mara de vereadores, na seçunda-teíra.

I"

.. PONTO DE VISTA

1"ST considera nula .citação
sem aviso de reeeblmento

l' A Seção Especializada em

Dissídios Individuais (SOI-1)
do Tribunal Superior do Tra
balho declarou a nulidade, a

partir da notificação, de um

processe em que uma empresa

f9i condenada à revelia por não
ter recebido a citação por via
(,

1 '

posta para comparecer a

audiência inicial. A SDI-1
ãeterminou a repetição do ato

para que, sanada a irr egu
raridade, seja dado prosse
guimento ao processo.
, Á Súmula 16, do TST, con
sidera presumido o recebimen
to de notificação 48 horas de
�ois de sua postagem. O não
'tecebimento ou a entrega após
'esse prazo tem de ser provado
pelo destinatário.
O A empresa recorreu, por meio
de embargos, à SOl-1, sus ten-

tando que, não havendo nos. autos
o aviso de recebimento, atribuir
lhe o ônus da prova "seria exigir a
realização de prova quanto a fato
negativo". O próprio TRT assi
nalou expressamente a inexis
tência do aviso, mas baseou-se na
Súmula 16 para negar provi
mento ao recurso ordinário.

Para a relatora dos embargos,
ministra Maria Cristina Pedu-·
zzi, uma leitura atenta da Sú
mula' 16 demonstra que a

presunção de entrega do aviso
de recebimento está condi
cionada à realização de ato

anterior, a postagem. "Consti
tuída a presunção, cabe ao réu

comprovar que, embora reali
zada a postagem, esta não se deu
de ·forma adequada, por erro,
culpa ou mesmo dolo", expli
cou, citando como exemplos à

.Rodrigo Olher Fernandes
Garcia
Advogado na Cassuli
Advogados Associados
(fonte: notícias do Tribunal
Superior do Trabalho).

realização de citação em local
inadequado, o recebimento do
AR por agente incapaz de firmá
lo e a entrega em prazo superior
a 48 horas.

No caso julgado, a empresa
pediu à Vara do Trabalho a

apresentação do. comprovante
da postagem,' e não o obteve.
"Toda presunção deve ser

calcada em um mínimo de
materialidade", destacou a

relatora. "Se adotado o enten

dimento de que a presunção
quanto à citação nasce mesmo

quando desprovida de mate

rialidade, impor-se-ia ao réu a

realização de prova contramera
abstração. O posicionamento
violaria, por extensão, o

princípio constitucional da
ampla defesa" (E-RR-619 .698/
2000.2) .

O CORREIO'DO POV·O
ANO

CD
mo

1919' 2007

Diretor: Francisco Alves

Telefone: 47 3055-0019
Plantão Redação: 8835-1826 - Plantio comerciai: 8835-1872
E-maUs: redacao@ocorreiodopovo.com.br

comercial@ocorreiodopovo.com.br
clrculacao@ocorreiodopovo.com.br

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal19
Centro - Jaraguá do Sul - SC

• DOS BLOGS .
..

IH;JhiiiH,lPADIGLIONE IIIIMKFOURI ,�
;

(;i.

Militares gays A SP das novelas Virando bagunça).
"Tenho algo a dizer a Leblon e Copacabana Maior competição do
vocês", disse um líder de merecem toda a reverência continente americano, a Ta�âesquadrão da Força Aérea do mundo, mas, diante do Libertadores começa a correr
britânica a seus Paraíso Tropical emendado o risco da desmoralização. O
comandados. "Vocês nas Páginas da Vida, a time do América do México

r

ouviram alguns rumores e, paulistada, tão zelosa da chega aos Brasil para
I

.t,sim, eu tenho um parte que lhe. cabe na foto enfrentar o Santos sem

.u

companheiro de longa data pôs-se a chiar de sua nenhum titular. Tudo porque":
que é um homem, não uma ausência nos folhetins da

I

se um time mexicano vencer
mulher." A confissão não Globo. Eis aí. "Sete a Libertadores não terá
causou nenhum furor - e Pecados", primeiro folhetim direito a ir ao Japão disputar
esta é a grande notícia entre contemporâneo de Walçyr o Mundial de clubes, absuraa.
os militares britânicos, Carrasco, não é novela das imposição do regulamento, ! :.
conforme reportagem da 9, mas tem seu valor como que reserva tal papel apenas,
revista alemã Der SpiegeL afago na platéia queixosa. aos sul-americanos. Ora, ,',

Em vez de festejar os Estréia na faixa das 7 dia então por que aceitar a
resultados da política, ·18 de junho, com a participação mexicana, se
porém, os britânicos tratam o proposta de colocar São seus times são ,I
assunto de forma moderada, Paulo em cena. A primeira considerados café corn
para não melindrar seus safra de gravações, no

'

leite? O Santos jogou, e
grandes aliados do outro lado entanto, não foge à regra: perdeu, pelo Campeonato
do Atlântico - o debate nos é pura São Paulo de novela Brasileiro, contra outro
EUA sobre esse assunto o cenário a entrar em foco. América, o potiguar, com ,iestá longe de ser tranqüilo. Tem Mercado Municipal, seu time reserva, por
O piloto britânico que Avenida Paulista, Parque priorizar a ubertacores, E o

I

assumiu sua Burle Marx, Oscar Freire, América mexicano faz
homossexualidade acha que Liberdade, Museu do exatamente o inverso,
a atitude dos comandantes Ipiranga. Tudo prioriza o Campeonato

' ,

americanos não condiz com esteticamente perfeito. Mexicano, no qual é
a "terra da liberdade, da Dos cenários aos finalista, e manda seus
livre iniciativa e da personagens, make up reservas para a
democracia" . pouco é bobagem. Libertadores. If

� b!og .•sladao.eom.br/b!og!gut.rma. � b!og.estadao,.om.brlblog!padlgllo.e � bIOtldojuca.blog.uol.•om.br

) ,

rr

• CARTA DO LEITOR

,0 preço da canonização
.José,Soares Filho
Pastor da Igreja Batista
Bereiana

A

escultura, nem fígura alguma
do que está em' cima, nos

céus, ... Não te prostrarás
diante delas e não lhes
prestarás culto ... " Portanto
custa o colocar a palavra do
homem acima da Bíblia .e
decidir crer que pecadores,
com seus falíveis tribunais,

'"

tenham condições de ir além
do já revelado e apontar quais
sejam os objetos de fé
autorizados. E por fim pode
custar a tua alma, pois custará
milhões de almas que se

duzidas por ídolos idealizados
irão para uma eternidade de
sofrimento sem Deus, pois está

omissão da mesma, pois custa
.
escrito que os idólatras não

com paredes revestidas de o levar grande parte de uma herdarão o reino de Deus (1
ouro? Não seria isto um alto nação a ignorar as Escrituras Coríntios 6:9). Não pague este

preço, não somente para os que que dizem "não farás para ti preço.I

Quanto custa a canoniza

ção de um suposto santo?

Depende de quanto tempo
durar o processo, o que pode
consumir grandes quantias dos
lobistas de santo. Só o início
do processo de Frei Galvão
consumiu US$ 90 mil (dóla
res), que vieram de doações e

esmolas, principalmente dos
pobres, conforme Célia Cado
rin, religiosa responsável pelo

. mesmo. Caro .amigo, seria
necessário um pobre pagar pelo
direito de chorar suas desi
lusÕes aos pés de uma imagem
inerte, seria justo pobres cré
dulos lançarem suas esmolas
sobre tribunais de um Vaticano

pagam, mas, sobretudo para o

questionamento da lisura e

honra daqueles que recebem
tão sofrido tostão?

Mas há também outros

custos envolvidos em uma

canonização, custa ao homem
arrogar para si o direito de
definir e declarar alguém,
supostamente no céu, como
sendo ou não santo, ignorándo
assim que os céus reinam
sobre a térra e não o contrário .

Custa o ser ambivalente,
procurando se equilibrar no
cabo de aço da presente
ordem mundial, tendo numa

mão a verdade e na outra a

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Ooronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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J .SAN: SUPERINTENDENT� DIZ QUE EMPRESA QUER CONTINUAR

rrefeito vai municipalizar os
serviços de água da cidade
...Vereadores criticam a

decisão do Executivo
-,

e questionam origem
dos recursos

tUJARAMIRIM
19

C O prefeito 'Mário Sérgio
Peixer, o Dêgo (qEM), aguar
da apenas o prazo estipulado
pela Justiça para municipa
lizar os serviços de água da
cidade . .Na avaliação dele, a

oficialização deve ocorrer no

TI!áximo até o dia 10de

junho. Disse que a decisão é

pJi)rque a Casan "não cumpriu
com as obrigações durante os

30 anos que teve a concessão

do serviço de água no
. , . "

mumcipto .

Segundo o prefeito, o

sistema de água é lucrativo e

somente com os recursos da

administraçãó é possível se
investir a curto, médio e longo
prazos. "Talvez os'Jverea'dbfés
d�o 's'�íbá'm' 'disso; éntão
criticam

ia' decisão' da. P�efei
tura em municipalizar os

serviços de água em Guara

mirim", afirmou, lembrando
que a água pertence ao

município.
_

Na tarde de ontem, o

superintendente da Casan,
Pedro Paulo Shininello.esteve
na Câmara de Vereadores

CESAR JUNKES/OCP

Shiminello (10 à esquerda) reforçou a disposição da Casan, sem saber da decisão do prefeito

para reforçar a disposição da

empresa estadual de conti

nuar realizando os serviços na
cidade. Disse que a intenção
é "construir" uma proposta
coni. a adtninistraçãomunici
pal é 'setorés represeritativos
da sociedade, "A\:;as'an' h�m
um plano de investimento

paraGuaramirim, mas precisa
regularizar a situação para
colocá-lo em prática",
revelou.

O vereador Marcos Man
nes (PSDB) lembrou que há
dois anos a Casan trabalha
sem um contrato formal, o que

tem prejudicado omunicípio,
princípalmente, na ampliação
de redes de abastecimento.
"O prefeito não explica como
pretende municipalizar o

serviço. Aliás, não ,participa
sequer dós debates sobre O

.

.

I :!;,) (jff(jj! ,)';)�

assunto", reclamou o verea-

dor, classificando a postura do

prefeito de ditatorial.

Já o presidente da Câmara,
Evaldo [unkes, o Pupa (PT),
sugeriu a realização de
audiência. pública para
discutir a situação. "Se o

prefeito 'provar que a

municipalização é vantajosa

Bate
O Sindicato dos Servidores

Públicos acusa o prefeito
GMoacir Bertoldi (PR) de não
Jpmprir a promessa de reabrir
�,n�gociações salariais com a

G�ntidade. Diz que a proposta
',G\e reajuste de 3,3% oferecida
(,f}tende apenas . a

3determinação constitucional.
, ,0 Sinsep reivindica reposição
.(da inflação, 5% de aumento

rrteal e R$ 1,00 no auxílio

.o!a:limentação, elevando o

�benefício para R$ 7,50.
5L
fr"
,
'Candidato

.

?(� .Sâo cada vez mais fortes as

9�speculações a cerca da

J�lprovável candidatura do
\

»secretáno de Urbanismo,
! .Afonso Piazera, a prefeito no
-iano que vem. Em campanha
já es tá, res ta definir um

.

partido p�l.fa se filiar e

candidatar-se. Fontes garan
tem que Piazera até já tem.

slogan de campanha: "Vamos� melhorar o trânsito".

Rebate
No início das negociações

entre governo e Sinsep; o
secretário de Fazenda, Ale
xandre Alvez, diz que a

Prefeitura não tem condições
financeiras para atender as

reivindicações do funciona
lismo. Na época, a primeira
informação era que não

haveria reajuste em função da
"impossibilidade". Mas tarde,
o governo ofereceu o INPCdos
últimos 12 meses e R$ 0,50 no
vale-refeição.

Negativa
o ex-presidente do PT de

Jaraguá do Sul, Sebastião
Camargo, negou categórica
mente que pretende deixar o
partido e se filiar ao PCdoB,
conforme nota publicada
ontem nesse espaço. Disse

que tem laços históricos com
o PT, partido pelo qual
disputou as eleições do ano
passado como candidato a

deputado federal.

para Guaramirim, sou favo
rável. Mas ele (Dêgo) não

explicou de onde vai tirar os
recursos paramunicipalizar os
serviços. Por outro lado, toda
vez que se: tala: -ern obras na

cidade, diz qde faltam verbas

para investimento", lembrou,
informando que o presidente
da Casan, Valmor de Luca,
prometeu atender todas as

necessidades de Guaramirim.
Ao rebater as críticas dos

vereadores, o prefeito disse

que cabe à Câmara legislar e
fiscalizar e à Prefeitura
administrar a cidade.

MOSAICO

Fecam deve visitar a
Escola· de Governo
JARAGUÁ DO SUL

O prefeitoMoacir Bertoldi
(PR) convidou a recém

criada diretoria da Escola de
Gestão Pública a visitar o

município e conhecer a

Escola de Governo, realizada
numa parceria entre aAmvali

(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu) e a Unerj
(Centro Universitário de '

Jaraguá do Sul). O convite foi
feito ontem durante o

Congresso de Gestão Pública,
realizado Chapecó.

Bertoldi é candidato a diretor IH

Bertoldi disse que a idéia di, apontando como "muitó
é que os diretores da escolha positiva" a iniciativa. 'Ü

recolham subsídios que CONGRESSO - Termiri�
possam servir de parâmetros hoje em Chapecó, o Congr�f
para o funcionamento do so de Gestão Pública e}
futuro curso de Gestão ExpoFecam - mostra de pr�
Pública, que será organizado dutos e serviços para prefeitu-I:)
pela Fecarn (Federação ras, que começouna segunda-
Catarinense das Associações feira, 21, promovida pel.8.
de Município). "Como a Fecam. Além de palestras
Escola de Governo existe há com especialistas na área �e
algum tempo, temos muito a administração pública, "o
oferecer como propostas para evento tem como proposta
a Escola Gestão Pública", promover o intercâmbio

en),justificou o prefeito. os agentes públicos. .

8(lgúru10\ ele, -o curso de' ..
" A Prefeitura de Jaraguá

Ge'stão .Pública será criado Sul participou do congresso

pela Fecam nas próximaS·,il apr�sêtita'n'do' o Projaraguá -

semanas e será aberto a todos Fórum Permanente de

interessados, com foco nos

agentes públicos. "Me

coloquei à disposição para

participara da diretoria da

escola, que foi anunciada -a

pouco (ontem) e cuja dire
toria ainda está sendo

constituída", revelou Bertol-

D I· "A 'u
esenvo vrmento. pre-

sentamos nossa proposta ey
gestão compartilhada e jfs
projetos futuros para a cidaqg,
o que pretendemos fazer e

como desenvolver", cont�
Bertoldi, que deixou Chapecó
na tarde de ontem.

No aguardo
AROUIVO/OOP

Razões
As quadrilhas estão

preferindo assaltar os bancos
das cidades vizinhas porque
em Jaraguá do Sul teriam
dificuldade de fugir pelo
emaranhado que virou o

trânsito após as mudanças.
Sem querer a administração
pública acabou contribuindo

para melhorar a segurança da
cidade.

Feira
, Empresários jaraguaense embarcam amanhã para São Paulf,
onde participam da Feimafe (Feira Internacional de Máquinas
Ferramenta e Sistemas Integrados de Manufatura�,
considerada a maior do setor metal-mecânico do país, que
acontece de 23 a 27 t no Centro de Convenções Anhembi.
A missão, organizada pelo Núcleo Metal-mecânico, vai em

busca de novas tendências tecnológicas de mercado, como §
o caso da nanotecnologia. 'b

·d

Jovens parlamentares
Depois do prefeito, vice e vereadores mirim, a Câmara d@

Guaramirim criou o projeto Jovem Parlamentar, que v�1
" " I d 8a ,. d' Ad' .,1
empossar nove a unos a - sena e os tres anos o ensino

médio, das escolas do município. ,�
Esta semana, estão acontecendo os debates entre q§

candidatos, nas respectivas escolas. Ao todo, são 38 jove�
disputando as nove cadeiras no Legislativo jaraguaense. ti.
eleição será no dia 31 de maio. .g

, Equidade Social
OMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fon{�

prepara plano para promovermelhor e mais justa distribuiç��
de renda. Batizado de Plano de Equidade Social, o projete
tem como foco os mais pobres. .

q
Faz parte do plano a ampliação do Bolsa Família, a adoção .

do INPC integral para reajustar o valor do benefício e h
concessão de prêmio em dinheiro aos alunos aprovados na

estola.

I!
.(

O vereador Dieter Jansse
(PP) ainda tem esperança do
secretário de Urbanismo,
Afonso Piazera, atender a

convocação feita pela
Câmara, embora o prazo
tenha exptsado. ,Janssen é

autor do itequerirn.ento para

que Piazera explique o

contrato entre a,Prefeitura e

a Canarinho.

Mais um
O . ex-assessor dos ex

deputados Vicente Caro

preso (PSDB) e Dionei da
Silva (PT), Márcio Steilein,
deve assumir cargo em

comissão na Prefeitura. Para
ocupar o posto, precisa se

licenciar do PT, partido que
se filou após deixar o PSDB,
depois .d a derrota' de

Caropreso em 2002.
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'Ruas esburacadas revoltam e

causam prejuízos a motoristas
Aberturas no asfalto
chegam a ter cerca de

II 15cm de altura e tomam
conta das estradas

JARAGUÁ DO SUL

Buracos de até 15 cen-
I
trímetros de profundidade em

I estradas asfaltadas e de movi
mento intenso se tornaram

comuns aos motoristas de
Jaraguá do·Sul. O problema'
causa, além de indignação,
muitos prejuízos aqueles que
não conseguem desviar das
aberturas cada diamaiores no
meio de ruas, em cruzamentos

e próximas a radares
fotográficos.

Na Barra do Rio Cerro, por
exemplo, a situação já não é
mais novidade e se estende
por inúmeros trechos do
bairro. Um dos buracos que

preocupa moradores e quem
trafega pelo local é na curva

de acesso da Feliciano
Bartolini àWalterMarquardt.
Conforme Neri de Oliveira,
acidentes provocados pela
"cratera" acontecem todos os

dias. "Já vi motoqueiro cair

nela", comenta.
Ele denuncia ainda a falta

de atenção por parte dos

responsáveis pela manu-

PIERO RAGAZZI/OCP

Profundidade dos buracos obriga motoristas a redobrarem a atenção. Pneus podem deslocar ou sofrer cortes

tenção das ruas jaraguaenses.
"Eles vêm aqui duas vezes por
semana e só jogam o material.
Nunca vi socarem", disse. O
asfalto que deveria estar

dentro dos buracos fica na

estrada sem qualquer cuida
do para evitar acidentes.

Outro lugar que vem

trazendo complicações à
comunidade é o cruzamento

das ruas Venâncio da Silva
Porto e José Leier, no Centro.
Da pavimentação colocada
recentemente na curva

pouco sobrou. As féndas são

tantas que obrigam os condu
tores a reduzir a velocidade e

quase parar no meio da pista.
Os menos avisados acabam
entrando nos buracos e, não

suficiente, perdem partes do
veículo. Exemplo disso são as

calotas encontradas com

freqüência no local.

Segundo Rícardo Carma
cio, proprietário de uma

revendedora de pneus, os

motoristas que, por acaso, se
virem surpreendidos por esses

buracos podem ter prejuízos.
A lista de problemas vai
desde o deslocamento dos
pneus até o .corte deles. Existe
ainda a possibilidade de o

carro ficar .desalinhado e

então ocorrer consumo irregu
lar de um dos lados do equipa
mento. Com isso, o dono do
veículo comprometido corre o
risco de desembolsar de R$
180, custo de um pneu novo,
a cerca de R$ 400, entre
alinhamento, balanceamento
e a compra de rodas.

Jogos da Terceira Idade i

reúnem 450 'idosos
JARAGUÁ DO SUL Parque de Eventos de

Jaraguá do Sul para "dar
apoio aos companheiros" de

4

. .

"P" d !
jogatmas. articipo as ca-

.

tegorias de dominó, canastra
e bolão", comenta corn

sorriso no rosto. iv.
o Conforme o professor def
Educação Física do Centro
de Convivência, Gerson dos
Santos, os campeonatos'
servem para exercitar essas

pessoas e, também, têm o

objetivo de socializá-las ..
Meta esta que vêm sendo,
alcançada. Segundo Bier, foí e

freqüentando-os que con-
,.

seguiu reencontrar conheci
dos não vistos há, pelo menos,
15 ou 20 anos.

Os Jogos da Terceira
Idade seguem até o próximo- '

mês de julho. Nesta edição
são oferecidas dez moda
lidades aos 452 idosos
participantes. Duas delas '

-novatas: atletismo e voleibol
adaptado. (KE)

Com 85 anos de idade,
Bertoldo Bartel ainda
conserva a animação e o

gosto por campeonatos de
bolão e bocha. A paixão pelas
partidas disputadas lado a

lado com amigos durante
mais' de três décadas
renasceu há pouco tempo
com a adesão aos Jogos
Integrativos da Terceira
Idade. Realizados no Centro
de Convivência, eles reúnem
em tomo de 460 pessoas nesta
oitava edição.

Além de Bartel, que conta
com alegria das "saídas de
casa" em busca da diversão,
ou tros 160 idosos par
ticiparam, ontem, dos pri
meiros lances da modalidade
de bocha e das sessões de
canastra e sinuca. Um deles
éWalter Bier, de 71 anos. Ele
diz que mesmo não jogando,
costuma ir ao Pavilhão B do

PIERO RAGAZZI/OCP

Partidas de bocha e bolão fazem a cabeça dos idosos

ALíVIO
PIERO RAGAZZI/OCP

A volta do sol trouxe alívio para quem mora próximo aos
rios que cortam a região. Nos fundos do Parque de
Eventos de Jaraguá do Sul a água invadiu o

estacionamento, deixando alguns postes com a base
imersa.

1
,I
\

Rede Sinodal realiza
encontro de diretores'
JARAGUÁ DO SUL

Diretores de 60 escolas
evangélicas luteranas estive
ram em Jaraguá do Sul, ontem,
para participar do 63ºEncontro
da Rede Sinodal de Educação.
A reunião serviu comomeio de
avaliar o processo educacional
e, ainda, para eleger a nova

presidência do grupo.
Representada na cidade

pelo Colégio Jaraguá, a rede
integra cerca de 40 mil alunos
e cinco mil funcionários em

instituições instaladas nos três
estados do Sul, Rio de Janeiro,
São Paulo e Mato Grosso.
Conforme Silvio lung, professor
e. diretor executivo da
entidade no âmbito nacional,
sâo realizados três seminários
anuais congregando os

responsáveis por cada uma das
unidades.
A edição realliada ao longo

da terça-feira veio para o

PIERO RAGAZZl/OCP

lung: seminario avalia escolas

município como parte das
comemorações pelo centenário
da presença' evangélico
luterana na região, em 28 de
julho. Entre os próximos
eventos vinculados a esta data
está o 1ºCampeonato Brasilei
ro de Futsal das Escolas da
Rede Sinodal, de 19 a 22 de.
julho.A disputa deve trazer 300
alunos/atletas a Jaraguá do Sul.
Em seguida, haverá também a

Festa Juliana dos 100 anos, o

jantar solene de aniversário e

o baile de congregação de ex

estudantes e professores da

instituição. (KE)

·Trabal,hadores da Minuano
.,

não aceitam proposta I·

JARAGUÁ DO SUL "Vamos negociar e tentar
reduzir esse' prazo. Se for I

Ex-funcionários do Frigo- preciso, entraremos na jus- r;

rífico Minuano estão ava- tiça", disse Eccel. Também IJ
liando a proposta da empresa acrescentou que a diretoria .

em parcelar pagamentos do frigorífico garantiu que o .'

atrasados. Segundo o Sin- salário dos funci�:mários que
dicato da Alimentação, 77 estão na empresa será pago T'

funcionários foram demitidos até dia 23. A ex-auxiliar de .;
na semana passada sem produção Ana Gonçalves, ',r
receber os direitos traba- que trabalhou 16 anos na "

lhistas. A previsão é de que Minuano, está' entre os :J.

outros 20 sejam dispensados trabalhadores que saíram sem·

.. até o final desta semana. os direitos trabalhistas. "

O presidente do sindicato "Tenho LER (Lesão por
da categoria, Sérgio Eccel, Esforço Repetitivo) nos braços ,

disse que a empresa propôs e será difícil arrumaremprego .!

pagar a verba recisória - que com 50 anos de idade", la
engloba aviso prévio inde -

. mentou ela, que acredita que
'

nizado (salário equivalente a
.

o problema de saúde con
um mês de trabalho), 13º e tribuiu para que fosse demi- .

férias proporcionais, multa de tida.
40% sobre o Fundo de Nesse ano, funcionários do .;'

Garantia, além das férias frigorífico fizeram três pa- ,,-,i

vencidas de alguns trabalha- ralisações para reivindicar 'I

dores - serão pagos entre um pagamento de salários atra- ".,�)
ano e dois anos. sados. (DZ)

. ,r'/.
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ANDALISMO: ADOLESCENTES DE 13 E 14 ANOS DEVEM CUMPRIR MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA

ovens depredam Centro de Educação Infantil
ó na biblioteca da

lê, nstituição, prejuízo
00 ,icOU em torno de

$ 5 mil

lANE ZANGHELINI

�A' ARAGUÁ DO SUL

Dois adolescentes, de 13 e

4 anos de idade, depre
aram o Centro de Educação

':In n{antil Guilherme Tribess, no
�l araguá Esquerdo, no final da
,1[. arde de segunda-feira. Eles

ularam o muro, desativaram
ontos de alarme e quebraram .

ídros de portas, esvaziaram
'x xtintores de incêndio e

'J� estragaram lâmpadas. O local
Hf' ais danificado foi a biblioteca,
J[II nde os vândalos derrubaram
! '

-' ta e cola quente nas paredes
1[ e no chão e destruíram livros e

rinquedos.
O vandalismo foi desco

erto por uma vizinha, que
'JI ouviu barulho na instituição

depois das aulas e desconfiou

que a creche foi invadida.
, "Ela ligou para uma funcio
nária, que me avisou do

problema e eu chamei a

polícia", recordou. a diretora
Nadia Walz Zonta, lembran
do que os adolescentes frita
ram ovos na cozinha e

"jantaram" antes de serem

encontrados em cima da laje
dá escola, pela polícia. Eles

.

prestaram depoimento na

delegacia, onde foi registrado
boletim de ocorrência. Os

jovens deverão cumprir
medida sócio-educativa - a

ser definida pela Promotoria
da Infância e Juventude -

para responder pelo ato'
infracionário.
A diretora disse que o

balanço dos prejuízos seria

fechado hoje. Acredità, no
entanto, 'que somente os

estragos na biblioteca fiquem
em torno de R$' 5 mil.

"Queremos negociar o

ressarcimento com os pais dos

garotos. Se houver resis

tência, vamos entrar na,

justiça. Não vamos arcar com
o prejuízo", destacou, acres

centando que os rapazes são

de classe média. Há cerca de
15 dias, o centro educacional
sofreu um arrombamento e um

aparelho de som foi roubado.
Ontem, a empresa de

vigilância privada, que presta
serviço para a instituição,
realizou auditoria para
detectar por que o alarme não

disparou quando os, adoles
centes entraram. O secretário

de Educação, Anésio Ale
xandre, disse que depre
dações em escolasmunicipais
não acontecem com fre

qüência. "Esse foi o primeiro
caso de vandalismo neste

ano", comentou.
O .Centro de Educação

Infantil Guilherme Tribess fica
anexo à Escola Renato Pradi e
atende cerca de 250 crianças,
com idade entre quatro meses

e cinco anos.

CÉSAR JUNKES/OCP

Biblioteca foi o lugar mais danificado. Caso foi encaminhado à Promotoria de Infância e Juventude :l0C

,íBC

'�,RT

� Caminhão,-fic,a soterrade por UJP� bora. Chllva d��,fuba, muro de casa em, barranco
;1\ MASSARANDUBA

Duas barreiras caíram na

adrugada de ontem nas

)u odovias Guilherme Jensen e

) SCA13, que ligam Massaran-
ba a Blumenau, interrom-

5 pendo a pista por mais de
LI quatro horas. A primeira caiu

I)� por volta da 1 hora da manhã
I. no KM 50 da Guilherme
,j Jensen, a segunda aconteceu

Si seis horas depois no KM 55 da
j,: SC-413, na divisa dos muni
Ib cípios.

Caminhões da Prefeitura de
!8 Blumenau levaram cerca de
Ib duas horas para retirar mais de
'i 150 metros cúbicos de terras e

:il liberar a pista nos dois sentidos.
s! já as-rnáquinas da adminis
'" tração de Massaranduba con-

3' seguiram limpar a rodovia em

0;".. horas. Foram mais de 15
� metros cúbicos de pedras que
J caíram do morro na Vila
ri Itoupava. Nestemesmo trecho
b da rodovia, existe a possi
;[ bilidade de mais pedras

CÉSAR JUNKES/OCP

Funcionários trabalharam na limpeza da rodovia durante a tarde de ontem

desmoronarem por conta do
excesso de chuva.

SOTERRADO O
caminhão-baú Volkswagen,
placasMDA-3392, de Jaraguá
do Sul, dirigido por Cleison
GiovaniDerews, 60 anos, ficou
com a cabine soterrada por
cerca de uma hora pela
barreira que caiu. O motorista

do caminhão nada sofreu-.A

pista foi limpa para o tráfego às

4 horas.
O desmoronamento de

areia e pedras também invadiu
a plantação de aipim de Erica

\ AlfredoRutsatz de 69 anos que
mor� a� margens da rodovia na
divisa Blumenau / Massaran
duba, Ele afirma que durante
os 40 anos que mora na loca
lidade, já presenciou outros

acidentes naturais como este.

Rutsatz também disse que o

trator da Prefeitura de Blume-.
nau já estava no local,mas foi
impedido de trabalhar por
servidores da Prefeitura de
Massaranduba. O motivo ale-

,
'

gado foi que o trecho pertencia
à cidade vizinha e seria aten

dido pela mesma. (OA)

Acidente de trânsito causa morte no.município
JARAGUÁ DO SUL

Dois acidentes de trânsito
, no final da tarde de segunda
I feira causaram uma morte e

deixoaram uma'pessoa ferida
I no município. Às 17hlO, o

i jovem Denilson Drager, 22
� �os, que dirigia uma mo-

tocicleta, morreu numa

colisão contra um automóvel
na Rua Pastor Albert

,

Schneider, na Barra do Rio
Cerro.

Uma hora depois, na Rua
Feliciano Bortolini, também
na Barra do Rio Cerro,'
Anderson Heinzle, 33, que

t
f

dirigia a caminhonete Pick

up placas LZF-6152, de

Jaraguá do Sul, bateu contra

um poste em ,frente à

Esquadrias São Luís. Ele
, sofreu ferimentos graves na

cabeça e está internado no

Hospital São José. O estado
de saúde dele é estável. '(DZ)

,�.
J

JARAGUÁ DO SUL
ARQUIVO/OCP

.... ro.,

O muro de uma casa na
,

Rua Luís Bartolini, na Barra
do Rio Cerro, caiu na ma

drugada de ontem em virtude
das chuvas que atingiram a

região durante toda a se

gunda-feira e o fim-de-sema
na. Para evitar novos desliza
mentos de terra, a Defesa
Civil fez drenagem no terreno

e cobriu a área com lona preta
para evitar infiltrações.

O diretor de segurança e

cidadania, Ademir Neves
, Sanches, também presidente
da Fujama (Fundação [ara
guaense do Meio Ambiente),
disse que a residência não

,

::1�1
"

,

Município tem 50 casas em áreas de risco, ocasionando deslizamentos :�
�:.�

corre o risco de desabar. Des- bairros Tifa Schubert, Boa ::.';,�

Vista e Santo Antônio,
PREVISÃO - A Epagri/

Ciram prevê tempo bom na

região a partir de amanhã, :-:,,:
, quando a temperatura deve .=

'

..

ficat mais baixa devido a;:"
formação de uma massa de ar -

frio (DZ)

taca, no entanto, que novos

deslizamentos podem aconte

cer se o tempo instável per
durar par mais dias seguidos.
Caso isso aconteça, a casa pode
ser interditada. Atualmente, o
município tem 50 casas em área
de risco, a maioria delas nos

... '"

S�b�do: 02de junho
,', . ",\�f\CJéi:��

Imclo: 23:00 horas
,

�'
..:(,0

Ingresso,antecipado R$ 8,00 com os alun.ô�··kf��'

,
.

Promoção 5a e 7a fase de Comércio Exterior da Unerj

S.D.R. Amizade

Ponto de Vendas:
Mexitel e Jornal O Correio do Povo 'A

O CORREIO DO POVO

�----------_______________________________________________________ :ni

',o
x
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Prefeitura nos Bairros
PIERD RAGAZZI/DCP

A terceira edição do programa "Prefeitura nos Bairros"
aconteceu sábado, na Escola Municipal Antônio Estanislau
Ayroso (laraguá 99), e contou com a participação de cerca

de duas mil pessoas. Destinado também aos moradores do
[araguá 84 e do Garibaldi, o evento contou com as

inaugurações das obras na instituição e da pavimentação da
Rua JoãoMaass. O público teve acesso à atividades culturais
e cadastros para o Bolsa Família e linhas telefônicas, carteirinha
do idoso, de sócio da biblioteca pública, distribuição de
semente, informações sobre vagas de empregos, atualização
do SUS, verificação de pressão arterial e glicose, teste de visão
e da orelhinha. '

No totalforam 5ó inscritos para participar do Festival

ançã3Bertan�jo e Popular que será realizado em
0, c()l)\tmais duas etapas além dafinal. A primeira

etapa será na Escola de Educação Básica Holando

�ál"ce,linQGonçal�es, dia9de junho, às 20 horas. As��'1;tas du�s etapas �indà não têm �atàs e..1KcâF.ái;OOs
definidos. O Festi-val da Canção Sertanejo e Popular
�t�tende motivar apopulação para a arte da-música,
m0strandó a 1mportância da música como fonte de
cultura e lazer. Além de promover intercambio e

�\\!�:€lattl.ó�ós talentps.

Semana da Indústria
Durante a Semana da Indústria, que vai até sexta-feira, o

Senai de Pomerode realiza exposição de trabalhos de alunos
dos cursos técnicos. Amostra reunirá trabalhos desenvolvidos
por alunos e por professores, como o molde para fazer
chaveiros. O Senai promove também palestras das áreas de
gestão, ernpreendedorismo e empregabilidade. As palestras
são abertas à comunidade e ocorrem na Câmara Municipal
,de Vereadores da cidade. Para participar é necessário fazer a
inscrição pelo telefone (47) 3387 -0621.

Declamação
No sábado, 26, acontece o concurso de declamação "6º

Pura PoeSia';, em Schroeder. O evento é uma promoção da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O concurso

tem o objetivo de desenvolver o gosto pela poesia, encontrar
novos talentos na arte de interpreter e estimular o hábito da
'leitura. Serão nove categorias, que abrangem desde crianças
do ensino fundamental até alunos de supletivo, professores,

: comunidade em geral e haverá também uma categoria
destinada a pessoas com idade igualou superior a 55 anos.

As inscrições podem ser feitas nas escolas ou na Secretaria.
O evento é no salão 'da Igreja dà Paz e tem entrada franca.

, Informações pelo telefone 3374-1191.

:': Secretaria de Saúde
-
_...

EDITAL
SECRETARIA DA SAÚDE

Nos termos da legislação vigente especialmente nos artigos n° 75, 76, 77, 78 e 79 da Lei
Municipal n° 1768/93 a Coordenadoria de Vigilância Sanitária notifica os contribuintes abaixo
relacionados a comparecerem a Vigilância Sanitária, sito, Rua Jorge Czerniewicz n° 800, até a

data de 30/05/2007 a fim de retirarem a Taxa de Vigilância Sanitária exercício 2007, para efetuar
o pagamento ou apresentar defesa, sob pena de cobrança executiva, INFORMAÇÕES: A íntegra
do Edital poderá ser obtida via Internet no endereço www.iaraguadosuLsc.gov.br. na páginà
principal- PMJS-Informativo,

I<
I I'í

oconaocopooreocorreouopovc.cmbr

Ampliação
, Será assinada na próxima
sexta-feira, 25, a partir das
15h30, nas dependências da
Escola Dom Pio de Freitas uma
ordem de serviço no valor de
R$ 79 mil para a ampliação da
unidade. Com um prazo de até
90 dias para iniciar a obra, a

obra engloba sala de aula, área
coberta e depósitos, gerando
um total de 76,75 metros

quadrados.

Campanha
Continua na concessionária

Fiat Javel a campanha
Coração Solidário. A cada
test drive realizado, a Javel vai
destinar R$ 5 para a AMA

(Associação dos Amigos do
Autista). Para participar a

pessoa deve possuir carteira
de habilitação e poderá fazer
apenas um test drive.

Saúde
Na próxima quarta-feira o

Sesc de Jaraguá do Sul
promove mais uma edição do
projeto Sesc Saúde ao Seu
Alcance. O evento acontece

tt'b' Shójp�t�g' ee)tít;é't,IBt-�i'�
thaupt a partir das 8 horas. A
cornunidade

i

vai receber

informações de prevenção e

promoção saúde, com a·

realização de diversos exa

mes.

<'

Mutirão da telefonia
O Procon de Jaraguá do Sul juntamente com os Procons

de todo o país fará hoje um mutirão para esclarecer aos

consumidores as mudanças de pulso paraminuto na cobrança
das contas telefônicas. Essa decisão foi tomada na última
reunião das entidades de defesa do consumidor, onde foi
definida a agenda de trabalho deste ano. Cada Procon terá
o seu material próprio de divulgação. O departamento
elaborou uma Nota Técnica, contendo as principais dúvidas
que os consumidores possam vir a ter para que cada um possa
elaborar o seu material próprio. Informações pelo telefone
3275-1425.

Exposição
Usuários e visitantes da

Biblioteca Pública Rui Bar-
.

bosa que passarem pelo esta

belecimento até o próximo dia
31 poderão apreciar a Expo
sição Arte emGarrafas (foto).
As obras foram confeccionadas
pelo artista Leonélio Camargo,
que utilizou a técnica de
esmalte sobre vidro.

CÉSAR JUNKES/DCP

Seminário de E�ucação
A Prefeitura de Jaraguá do

S�l promove amanhã o 7º
Seminário de Educação. O
'evehtO' �éi'� 'das 8 )à� 12h e das
13h30 às 17 horas, no Clube
Atlético Baependi. Estima-se
que cerca de 600 profissionais
da educação participem do
seminário. Na programação do
evento está prevista uma

Rodeio Cri.oulo
Cerca de 10 mil pessoas prestigiaram o 26º Rodeio

Crioulo neste fim de semana, noCTG Laço Jaraguaense.
? Apesar dGl,.chuva ter reduzido o número de '\TÍSitantes, o
evento contou com aproximadamente 500 participantes
de 103 Cf'Gs de todo país nas provas de laço, montana
em touro, futboi, táxi maluco, laço de guri, futboi, mesa
da amargura, concursos artísticos, entre outras. Os
vencedores foram premiados com motocicletas, TVs,
troféus e dinheiro. Quem não participou das provas
aproveitou para curtir os shows de bandas.

palestra sobre "O processo da
aprendizagem e seus pro
blemas", a ser ministrada pelo
'doutor em Psicofisiologia, pela
Univ�rsidade de Toulose
(França) e pós-doutor em

Neuropsicologia, pela Uni
ver�idade de Montreal
(Canadá), professor Egídio
José Romanelli.

Literatura
A Design Editora de

[araguá' do Sul esta pro
.

movendo uma excursão para
a Festa Literária Interna
cional de Parati. O evento

acontece entre os dias 4 e 8
de julho. Esta é a quinta
edição da Festa Literária,
considerado o maior evento
do segmento na América
Latina. O telefone parta
reservas é o 3372-3778.

• LOTERIAS

• LOTOFÁCIL

concurso: 221

08 - 1 O - 12 - 16 - 17
19 - 20 - 21 - 23 - 25

OCORREIODO POV�
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POLICIAL

Furto
No sábado, por volta da��..

15h30, na Rua Bernado f��,
Grubba, em Jaraguá do �,t
Sul, nas dependências dá:.,.,

Hipermercado Angeloni ,�'"
uma mulher estava -�:'
furtando 'alguns objetos, ��

. '�·:I'+:'
D.C.D., 32, foi detida por�
funcionários, que' r::
chamaram a polícia. A t,��
PM a encaminhou para

;'

�
delegacia,

.

-:l�,
_Apoio
Também no sábado, por ".
volta das 16 horas, na It;.;�
Rua Berna�o Dornbusch;:l
em Jaragua do Sul, a ii';,>
guarnição em apoio a ' -;��
Agência de Inteligência "�'
da,PM abordou um Fiat �

-

�
Palio com placas de São .�

Caetano do Sul. No
veículo estavam cinco
pessoas, sendo que uma

, '

delas possuía mandato ';'

de prisão em aberto. Ele@
foi detido e encaminhad�
para a delegacia. --'>-

OBITUÁRIO

Faleceu ás 03:40h do l'

dia'22/05, o senhor
-

.-_t,
Narcizo Winkler com a''3!
idade de 35 anos. O ;,:r'
velório foi realizado na;;jt!
Igreja Apostolo Paulo e

o sepultamento no .iUL

cemitério do Rio da Lu�;,�
II.

Faleceu ás 01 :OOh dO?i'l
dia 22/05, o senhor ;r{]
Jorge Adão da Silva ''j��!
com idade de 65 anos.?"
O velório foi re�l.izado n��
Igreja Assembtéia de ,,:J

Deus em Massarancuba"
e o sepultamento no lI;P

cemitério Municipal de
'-,')

Massaranduba.

" 'r: �
• INDICADORES ECONOMIGOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA �; ...

.',

COMERCIAL 1,942 1,943 11

PARALELO 1,99 2,09 �
TURISMO 1,870 2,037 . ,Itt,

I

EURO (�

.: -. ':j
2,6123

• POUPANÇA • CUB maio

0,6430% 797,30 }'�I �
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PUNiÇÃO: JOINVILLE PODE,PERDER O MANDO DE QUADRA POR ÇAUSA DA INVASÃO DE TORCEDOR

:Falcão participou normalmente do treino da Seleção Brasileira ontem, mas se mostrou chateado com a atitude do torcedor de Joinville

falcão, acredita que diretorià do

)EC facilitou entrada de torcedor
I ,

I ". "-";'-"

�hateqdo, o jogador
wez exame de corpo '

ide delito, ontem,
I

depois do treino
i �
,

:JULIMAR PIVATTO

IJAflAGUÁ DO SUL

I

i O craque Falcão semostra

Ivisivelmente chateado.
I Depois da agressão sofrida por
I um torcedor do Joinville, no
I

I final da partida de segunda-
!fe.�.J,"a no Ginásio Ivan Ro

i drlgues, o jogador espera que
! a� .atitudes sejam tomadas e
: 1:" �

. "". •

.que os responsaveis sejam

i punidos. Para ele, "a diretoria
I

:------------------------------------------------------------------------------------------
,

:r�amuel Lopes viaja
I:ara Copa do Mundo

.

'�" " ARQUIVO/PIERO RAGAZZI/OCP

"
.

.do J.oiLlville, facilitou a

entrada do torcedor na

quadra". O camisa 12 da
Malwee foi agredido com um

soco no rosto e levou, três
pontos pouco abaixo do olho
direito.

"Eu espero que desta vez o
clube seja punido e que a

punição seja cumprida.
Daquela confusão do ano

passado, só eu cumpri inteira
e o Joinville nem perdeu o

mando de quadra", desabafou
o craque. Ele se referiu ao

abrandamento da pena do

goleiro Rogério e da possível
diminuição da suspensão de
Frede. "O Rogério eu, até

..lARAGUÁ DO SUL
.;� O atleta Samuel Lopes
;lajou ontem para Munique
(Àlemanha), onde disputará
a Copa do Mundo de Tiro

Esportivo. Junto com a Se

leção Brasileira, Lopes em-

�rcou mais cedo para visitar

:!�bricas de armas � munições,
��pm objetivo de melhorar os
" '

'f!!E]uipamentos. Depois das

-Y:isitas, eles iniciam os trei-

namentosem um dosmais'mo-'
...,i_emos estandes do mundo.
:�,
I.�.:. ....

Lopes aproveitará para treinar

entendo por causa do Pan.
Mas acredito que são pesos e

medidas diferentes", com
pletou.

Falcão acredita também

que vinha sendo "perseguido"
por um torcedor desde a

confusão na semifinal da Liga
no ano passado. "Eu percebi
que alguém estava me

cercando, mas consegui sair.
A mesma coisa na final do
Estadual do ano passado,
quando ele percebeu que eu

notei a presença dele. Mas
desta vez ele me pegou

quando estava atendendo
duas crianças", lembrou. O
torcedor não chegou a ser

ESTADUAL

Bolão masculino
fica em terceiro
O Baependi/FME terminou

a primeira etapa do Cam

peonato Catarinense de
Bolão 16 masculino em

terceiro lugar. Os [aragua
enses, ficaram com quatro
pontos, atrás de Vasto Verde
com alto e Caçadorense com
seis. Concórdia, com dois,
terminou em quarto lugar. A
equipe venceu Timbó e

Concórdia e perdeu para

Caçador e Blumenau. A

próxima etapa será em [ara
guá do Sul, no dia 23 de junho.

identificado e o JEC deve ser

punido com a perda demando
de quadra.

Chateado, o camisa 12

disse também que o clima
estava bom e que nada

justifica a agressão. "Vaias e
,

xingamento durante o jogo é
'

normal. Eu respeito o público
de Joinville, a cidade, mas
quando parte para a agressão
é algo inconcebível", disse.
"Eu espero que exista a

punição porque aí sim

podemos brigar pelo futsal

olímpico. Mas enquanto estas

coisas acontecem, fico até

tímido de participar da

campanha", disse.

CARATÊ

Equipe perde
por cinco pontos
A Academia Yamabushi/

FME terminou em segundo
lugar na 2ª Etapa do

,

Campeonato Catarinense,
que aconteceu no fim-de

semana, em Porto Belo. A

equipe ficou cinco pontos,
atrás dos donos da casa. No

total foram conquistadas 45
medalhas, sendo 27 de ouro,
dez de prata e oito de bronze.
O próximo desafio será no dia
23 de junho, em Blumenau,
quando disputarão a Copa
-Nardes.

• LINHA oE FUNOO Julimar Pivalto

�
. '

Agressão
Falcão tem razão em estar chateado com o soco que levou de um

torcedor do Joinville. "Sóeu não posso comemorar provocando, não
posso dar meus drtbles, então vou parar de jogar", disse ele logo -

depois da agressão. Falcão provocou sim, em outros tempos, a torcida
adversária, como também é constantemente provocado. Já deu

declarações polêmicas e provocou também em entrevistas. Mas nada

justifica uma agressão deste gênero. Ainda mais da forma covarde
•

como foi. O delegado da partida fez o relatórto sobre a agressão e i
também da invasão da torcida. Vamos esperar agora a punição. t

)
.

Tênis de mesa Futebol Suíço
Resultados da 2a rodada da
terceira fase do Municipal de
Futebol Suíço de Guaramirim -

Beko's 2x1 Serenata e Real

Player/A + Gelaca 1x1 Real

Player, pela Chave F,
Figueirinha 1 x3 Valcanaia e Os

Jagunços 4x1 Os Grémistas, _

pelo Grupo E. A rodada segue
no próximo sábado, nos.

campos do Fico (Jacu-Açu) e

do Serenata,

A equipe de tênis de mesa

conquistou quatro medalhas na

3a Etapa do Circuito Estadual, que
aconteceu no fim-de-semana em

Rio do Sul (SC). Destaque para
os atletas Adriel Braz e Emanuela

Kruger, campeões' nas
respectivas categorias, e Priscila
Salvador, que manteve a

liderança no mirim feminino. A

próxima etapa ainda não tem

local e data definidos.

Pódio
O atleta Jéferson Heller (Urbano/
Celinho Sport) conquistou o

'

terceiro lugar no fim-de-semana,
na 3a Etapa do Circuito Banco
Real de Corrida de Rua, em
Curitiba. Ele ficou no pódio na

categoria 25-29 anos e terminou
em 18° no geral entre 700
corredores, Neste fim-de-
semana acontece a Corrida da
USp, em São Paulo.

Sênior
Na rodada do futebol suíço
sênior, em Guaramirim, os
resultados foram - Serenata 1x2
Oeste, Beira Rio 2x1 Altitude,
Barcelona 3x3 Barro Branco,
Beko's 1x6 Magna Logística e

Real Player 5x2 Misto. A 4a
rodada segue no próximo
sábado, nos campos do Recanto
Guará, Serenata e da Estrada
Bananal.

Seleção dos EUA com

apenas três parao Pan
JARAGUÁ DO SUL Estamos aqui para aprender

com o melhor futsal do
A Seleção dos Estados mundo", disse o treinador.

Unidos, que amanhã enfren- Depois do amistoso e das
ta o Brasil, às 19h15 na Are- férias dos jogadores, eles

naJaraguá, treinou ontem no viajam para a Espanha, onde
local do jogo. Do grupo de se concentram até a estréia

jogadores que veio para o do Pan. "Nosso objetivo é

amistoso, apenas três fazem brigar por medalha no Pan.

parte do grupo que disputará Não podemos chegar pen
as Jogos Pan-Americanos do sando apenas em fazer uma
Rio de Janeiro. Os outros campanhamediana", co

estão de folga porque a mentou Vavá. Segundo ele,
temporada local terminou o futsal vem crescendo muito
recentemente eo técnico da nos Estados Unidos. "Tem

equipe, o brasileiro Vavá bastante gente querendo
Marques, resolveu poupá-los. fazer. É um número que ainda

"Estamos em um processo pode crescer mais", disse ele,
de renovação. Destes atletas, apontando que 5% da
11 nunca jogaram futsal. população pratica o esporte.

PIERO RAGAZZI/OCP

Jogadores dos EUA fizeram primeiro treino ontem de manhã na Arena
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OBJETIVO: TREZE TIMES DA REGIÃO FORMARAM ASSOCIAÇÃO JARAGUAENSE DE CLUBES AMADORES Kaká nega vin'gança
contra o Liverpool
ATENAS dá por vencida. "O talento é

muito importante, mas é

igualmente necessário, que se

jogue em bloco", destacou o

brasileiro, ressaltando que sua

equipe possui também joga
dores como o volante Gattu
so, que se sobressaem pelo
esforço e paixão em campo. CP
brasileiro não esconde a

impaciência nos momentos

que antecedem a partida final
e se esforça em ressaltar as

diferenças em relação ao jogo
de-200S.

"É uma situação diferente
daquela ocasião, pois oMilan
trocou vários jogadores, o que
não significa que vamos partir
com vantagem. A única coisa
que não mudou foi o desejo
de levantarmos a taça", disse
o brasileiro. Muitopróximo de
se confirmar como artilhéiro
da competição, o brasileiro
minimizou o feito em relação
à possibilidade de conquistar
o título, que seria o seu

primeiro da competição. "É
lógico que ganhar o título .é
muito mais importante do que
ser artilheiro. E me sinto
muito bem, principalmente
após a partida de volta contra
o Manchester na semifinal,
uma das minhas melhores
atuações pelo Milan".

Logo depois de chegar a

Atenas, sede da final da Liga
dos Campeões, o brasileiro
Kaká, do Milan, negou que
sua equipe vá entrar em

campo no jogo de hoje contra
o Liverpool com um sentimen
to de revanche. As duas
equipes também decidiram a

competição continental há
dois anos e o time inglês foi o
campeão na disputa dos pê
naltis, após sair de uma des
vantagem de 3xO no tempo
normal.

"Se há alguém que não vai
encarar o jogo com um senti-

.

menta de revanche, sou eu.

Vivo o presente, e não o pa('-
.

sado", afirmou o meia, que
disse ainda se impossível não
se recordar da decisão de
2005 em Istambul. Logo após
eliminar o Manchester na se

mifinal, o brasileiro confirmou
que a final teria sim o sen

timento de vingança, mas

agora atribui esta declaração
à emoção de ter alcançado,
outra vez, a final da Liga dos
Campeões.

Para o jogo de quarta,
Kaká destacou a fortaleza
tática da equipe do Liverpool
que, segundo ele, nunca se

Guinaldo Guilow (primeiro à esquerda) junto com a diretoria que assumiu a Ajaca na última sexta-feira

Oubes se unem para buscar
recursos para futebol amador

disputam o Campeonato
Amador da 1 ª e 2ª Divisão da

Liga Jaraguaense e também
, buscar recursos paramelhorias
nos campos da cidade e

tambémpara amanutenção dos
clubes. O presidente da Ajaca
é Guinaldo Guilow, repre
sentante do Cruz d� Malta.

"Vamos brigar por recursos"
para o futebol amador. Não
estamos aqui para se afastar e,
sim, para buscar parceria com
a Liga e com a Fundação
(Municipal de Esportes)",
disse Guilow. Uma das

primeiras decisões da entidade
foi de não disputar a Primeira

Divisão enquanto a edição do
ano passado não terminar. "Isso
foi unânime. Alguns clubes
filiados se sentiram preju
dicados e, por isso, só vamos

disputar quando a final
acontecer e quando os joga
dores do Vitória forem
julgados pelas agressões na

final", afirmou o presidente.
Os clubes que fazem parte

da Ajaca são - Flamengo,
Garibaldi, Botafogo, Cruz de
Malta, Caxias, João Pessoa,
Atlético Enec, Guarani, Noite
à Fora,' JJ Bordados, Rio
Molha, Ponte Preta e Rio
Cerro. Mas Tupy e Vitória já

Ajaca disse que não
v.aJ participar da ..
1 a Divisão se torneio
de 2006 não terminar

entraram em contato para

participarem da associação.
Depois de firmar a

fundação, os clubes preten
dem agora firmar oficialmente
parcerias com a Liga Jaragua
ense e a FME. "Queremos um
varzeano cada vez mais
varzeano e, dentro de dois
anos, queremos que nosso

campeonato amador seja o

melhor de Santa Catarina",
declarou Guilow. "Acredito
que J araguá do Sul tem
condições de ter como-ajudar
não só o futebol amador, como
todos os outros esportes", disse
ainda o dirigente.

JULIMAR PIVATTO .

JARAGUÁ DO SUL

Treze clubes amadores da
região se reuniram e formaram
a Ajaca (Associação [aragua
,ense de Clubes Amadores). Na
última sexta-feira, eles se

reuniram para oficializar a

,'hiação da entidade, que tem

�or objetivos unir os times que Kaká busca hoje o primeiro título da Liga dos Campeões da Europa

MAURiCIO VAl/VIPCOMM

Oposição se revolta
com viaqem de Dualib

Vasço lança camisa
ofici,al do milésimo

':" .

r'-o:

SÃO PAULORIO O.E JANEiRO assinatura do artilheiro na

parte da frente. Atrás, além
do nome de Romário e do
número 11 estampados,

. aparece novamente a sigla
"1000 gols". O uniforme de
número dois do Vasco - preto
- recebeu os mesmos padrões
da camisa branca. Além das
camisas de jogo, a

fornecedora. de material do
clube estará. lançando
também um modelo com a

inscrição em destaque, além
de estrelas do escudo
vascaíno. Na parte traseira, a
frase "Eu vi! !! O 1000º gol do
Romário" completa a camisa
comemorativa.

Dualib viajou para
acompanhar o desenrolar do ..

caso N ilmar na Corte
Arbitral do Esporte, em

Lausanne, na Suíça, na

semana passada, e ficou por
lá ao lado de Renato Duprat.
O presidente segue bus
cando investidores para
saldar uma dívida de mais de
R$ 72 milhões. Com isso, os
opositores terão que esperar
para realização da
assembléia, já que, parece
difícil reunir o restante das
assinaturas necessárias até o

final de semana. Até agora
foram recolhidas 148 assi-

Em reunião na noite de
segunda-feira, os opositores

.

do presidente do Corin
thians, Alberto Dualib, não
obtiveram sucesso na meta

de conseguir reunir 201
assinaturas de conselheiros
para realização da assembléia
para aprovação das contas de
2006. Pior que isto:
receberam um recado do
mandatário corintiano. "O
Dualib avisou que só volta no
dia 25 do próximomês. É um
absurdo!", esbravejou, An
drés Sanchez, líder da
oposição.

A partir de ontem, os
.

torcedores. do Vasco que
desej arem . guardar .

uma

lembrança do "milésimo" gol
marcado por Romário em sua

carreira p�a�rão adquiri-la
nas lojas dé' esportes. A
fornecedora . oficial de

,

material esportivo do clube
anunciou que as camisas
comemorativas do feito do.
artilheiro já começaram a ser

comercializadas em todo o

Brasil.
A camisa oficial número

um do clube ganhou a

inscrição "1000 gols" e a Feito do baixinho virou frase na camisa oficial do Vasco naturas.
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Consumidores de
energia elétrica
e baixa renda tem
até semana que
vem para manter
benefício

BRASíLIA

Consumidores de energia
elétrica na faixa entre 161 e

220 quilowatts-hora mensais

tem até a próxima semana

para comprovarem baixa
renda e manter o benefício da
tarifa social. O prazo venceria

no dia 28 de fevereiro, mas foi
prorrogado pela Aneel (Agên
cia Nacicnal de Energia
Elétrrca) para o dia 31 de

FEDERAÇÃO APRESENTA
PROPOSTA PARA
PEDAGIAMENTO
DAS BRS 101 E 116

CONGESSO DESCARTA CPI
PARA INVESTIGAR DENÚNCIA
DA OPERAÇÃO NAVALHA ®

maio. Para os consumidores
entre 80 e 160 quilowatts-hora
por mês, o prazo é até 30 de
setembro. Os titulares das
residências devem apresentar
às distribuidoras o doeu-
menta de inscrição no Ca
dastro Único dos Programas
Sociais do Governo Federal.

Os consumidores que

gastam, em média, até 80

quilowatts-hora por mês têm
automaticamente direito à

tarifa social. Da faixa de 80 a,

220 quilowatts-hora mensais,
a Lei estabelece a neces-

.

sidade de comprovação.
Para garantir os direitos

dos consumidores que tiveram
dificuldades para se inscrever

nos programas sociais do

governo, a Aneel estendeu a

data de regularização da

situação junto às conces,
sionárias. Mesmo após o

término do prazo fixado pela
agência, esses consumidores

poderão, a qualquer tempo,
solicitar, à distribuidora o

acesso à tarifa social, pormeio
da apresentação do número

de cadastro nos programas
sociais.

O universo de baixa renda
é estimado em 18 milhões de
unidades consumidoras, das

quais 14 milhões abaixo de 80

quilowatts-hora/rnês e 4
milhões entre 80 e 220 qui
lowatts-hora/mês, segundo
dados da Aneel. (Agencia
Brasil) Universo de baixa renda é estimado em 18 milhões de unidades consumidoras

EXIGÊNCIA: CONSUMIDOR DEVE ESTAR NO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL

Prazo para tarifa social termina dia 31
'"

..�
.

"

�

Ric) Amazonas poder ser maior que Nilo
RIO DE JANEIRO

I
I�

A expedição científica "À
Nascente do Rio Amazonas'

partiu nesse domingo em
direção �.10 Peru, paramedir a
extensão. do rio, para com isso

provar que o Amazonas é

maior que o rioNilo. Ao todo
serão dez dias de expedição.
Os pesquisadores e documen
taristas brasileiros terão o

apoio de dentistas peruanos.
A equipe quer identificar a

verdadeira origem do Rio

Amazonas, onde ele começa
a correr de fato. Eles vão

coletar dados das principais
quebradas, também chama
das de córregos, que originam
as águas do Amazonas".

Para realizar a tarefa, a

equipe vai dispor de carros

com tração, do tipo 4x4, e em
alguns momentos terão de

percorrer parte do trajeto a pé.
A aventura vai exigir um

pouco mais da equipe: na

subida de montanhas eles
terão de praticar monta
nhismo ou alpinismo. Eles
serão guiados por especialistas
peruanos.

Paulo Roberto, pesquisa
dor do Inpe (Instituto Nacio
nal de Pesquisas Espaciais),
considera a expedição impor-

DIVULGAÇÃO
oBoticário: você pode ser o que quiser

Maçã
reduz risco
de asma

Bebês de mães que co

mem muita maçã durante o

a gravidez têmmenos chance
de desenvolver asma,

segundo estudo feito por uma.
universidade escocesa.

Os pesquisadores da
Universidade de Aberdeen
entrevistaram duas mil grá
vidas sobre os hábitos
alimentares delas e depois
acompanharam, por cinco

método será aplicado a quai- anos, a saúde dos filhos.

quer rio do planeta. Os cientistas constataram
As medições existentes que mães que comeram

adotam procedimentos que quatro maçãs ou mais por

seguem a corrente do rio de semana se tornaram menos

maior vazão e não de maior predispostas a ter um filho

comprimento. Nessa análise, . asmático do que aquelas que
o rio Amazonas, segundo, comeram a fruta menos de
dados do Inpe.pode chegar a uma vez por semana.O
mais de 6,8 mil metros de estudo foi apresentado na

comprimento. Enquanto que conferência da Associação
o Nilo possui 6,6 mil metros. Torácica Americana. Mesmo

Depois da expedição, os assim, a ligação entre maças

integrantes se reunirão com e asma não é suficiente para
cientistas peruanos para provar em definitive que o

chegar a um consenso sobre consumo da fruta diminui a

a extensão do Rio Amazonas. incidência da doença ..

o rio pode chegar a mais de 6,8 mil metros, enquanto Nilo tem 6,6

tante. "Acho que é impor
tante, na medida em que, a

gente aprende a conhecer o

planeta de uma maneira

melhor. Por exemplo, no caso

do Amazonas, a gente sabe

que esses nevados (os picos
nevados dos Andes)] sâo

indicadores de mudanças
climáticas. "

O pesquisador ressalta que
um dos trabalhos é desen
volver um método universal
de medição que permita usar

novas tecnologias como as

imagens de satélite e o geo

processamento. Esse novo

Botelho admite erro

de controladores
BRASíLIA

O presidente do Sindicato
do Nacional dos Traba
lhadores de Proteção ao Vôo,
Jorge Botelho, admitiu nesta

terça-feira, durante depoi
mento à CPI do ApagãoAéreo
na Câmara a possibilidade de
erro dos controladores no dia
do acidente com o avião da
Gol. Botelho diz que esses

erros podem ter acontecido

por problemas estruturais do
setor,

"Pode ter havido erro dos
controladores. Agora, não
admito que querendo punir os
controladores, não queiram
puriir as autoridades que não

proporcionam a solução das

deficiências", afirmou.
Segundo o presidente do

sindicato, os equipamentos da
aviação brasileira são velhos e

obsoletos e que 90% dos
controladores de vôo têm um

segundo emprego, o que co

loca em risco a aviação. "Eu
mesmo comecei um curso

quatro vezes, mas apre 1 po.
conta própria", disse B . lhd

"Já vi vários possíve J

dentes decorrentes da a

inglês", completou.
Jorge Botelho defe 1

desmilitarização do t

de controle de vôo no "lís
a criação de um pl ' ) d
carreira típica de estad
a categoria.

ZONAS CEGAS - B, �lh�
confirmou que há zonr <J ega
no controle do trajeto (ei �

pelo jato Legacy, que cc lídi
com o Boeing da Go El

afirmou, inclusive, q e j'
ouviu reclamações d> sso

ciações internacior 8 ; d
controladores de vôos SI ire �

existência dessas ZOnz.8, eg
no controle do espaço éret

brasileiro, além de crític.is a

software utilizado nos ra ares

Amanhã serão ouvi lOS

diretor-presidente da ,na

(Agência Nacional d wi

ção Civil), Milton Zuan zzi,
o brigadeiro Ramón G. -rg
Carneiro.
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Fetrancesc propõe
Pedágio Social
para baratear
custo da taxa

PATRíCIA GOMES
FLORIANÓPOLIS

Dentro de dois meses, o

Governo Federal deve abrir o
processo licitatório que
permitirá o pedagiamento das
BRs 101 e 116. No trecho
Norte da BR-101, entre a di-

,

,

do Paraná e Palhoça,
�o instaladas cinco praças
: edágio, e o trecho da BR-

que corta.o Estado
bém terá cinco pontos de

,

ança. Amédia de distân-
entre uma praça de pe
ia e outra será de 65 qui
.etros. Para evitar que o

'aI de licitação seja nos

,

des das já realizadas, a

ancesc (Federação das
resas de Ttan,�pórf�_dê';:

: gas de Santa' eat�rihay. -

..,_ " :.�} {
.

j li i! � , .'

esentou umãtproposta"
a ,rnativa para a concessão

, rodovias. fr
•

modelo chamado de
ágio Social ,propõe que o

, erno Federal se associe a

e �jdades por meio de par-

DIVULGAÇÃO

Proposta foi apresentada na Associação Catarinense de Imprensa

ceria público-privada. Desta
forma, "o controle ficadentro
do Estado com a sociedade
fiscalizando os investimen

tos", diz o presidente da
entidade, Pedro Lopes.

Se, aceito pelo Governo
Federal, o Pedágio Social será
um sistema piloto que pode
virar referência nacional.
A alternativa proposta

pela 'Fetrance's'c Iéva .em

consideração,:��r� dÚn'iIl�i� �
valor do pedágio, o aumento
do fluxo de veículos na

rodovia. Para cada dez mil
veículos/dia, a norma na

cional estabelece R$ 0,06 por
quilômetro rodado. No en

tanto, segundo Lopes, se o

P-aralisação, deixa
00 mil sem ônibus

Cerca de 4 mil funcio
árias das empresas de trans
arte urbano da Grande
lorianópolis paralisaram suas

ividades na manhã desta
ça-feira. O movimento

tingiu mais de 400 mil
essoas das cidades localiza
as na região metropolitana
a capital e registrou tumulto
ntre passageiros, sindica-.
istas e policiais militares.
Além da paralisação,

ouve confusão entre poli
iais militares' e sindicalistas.
manifestante Dionísio

índer foi detido após ser

isto furando pneus de ônibus
ara impedi-los de deixar o

erminal central, no centro
'

a cidade. Ele é dirigente do
intraturb (Sindicato dos
rabalhadores do Transporte
oletivo da Grande Floria-
ópolis) e negou a acusação.
De acordo com o sin-

dicato, houve 100% de adesão
à paralisação e os trabalha
dores não têm data para reto
mar as atividades. É a segun
da paralisação em menos de
dois meses.

Motoristas e cobradores
aguardam uma proposta das

empresas concessionárias do
serviço. A greve começou por
que o sindicato das empresas
de Transporte Urbano de
Florianópolis rompeu as

negociações salariais na noite
desta segunda-feira.

O presidente do sindicato
das empresas de ônibus,
Waldir Gomes da Silva,
divulgou uma nota no final da
manhã explicando que todas
as negociações coletivas
estariam, sendo impedidas.
Silva destacou que a

Prefeitura de Florianópolis
editou decreto proibindo a

elaboração de programa de
demissão de cobradores da
cidade.

fluxo de veículos aumentar, o
valor cobrado pela conces

sionária não muda.
A receita de obras ao lon

go das rodovias (como gaso
duto, ferrovias, inserção de
outdoors) hoje vai para o

caixa da concessionária. Com
o Pedágio Social elas iriam

diminuir o custo do pedágio.
Além disso, outro pon,to é que

,se cobre por, qtii�ô�t;tiq ro
dado e não em cada phlçà'� A

instalação de antenas asso-'

ciada aos chips (que até 2010

ç�dos os veículos devem ter

Jt;ito, conforme resolução de
2006 do Conselho Nacional
de Trânsito) possibilitariam
.esse controle. '

IRREGULAR

Compra ilegal
de cerâmica
A fiscalização da Secre

taria da Fazenda detectou
nesta segunda-feira o ingresso
em SC de produtos cerâmicos
vindos do estado de São
Paulo, por valores até 50%
inferiores ao custo de pro
dução catarinense. Por conta
da ilegalidade, a Fazenda
está entrando em contato com

agentes do comércio de
material de construção para
que efetuem espontane
amente a regularização dos
valores que deixaram de ser

pagos aoEstado.
Com esta atitude não-pu

nitiva, a diretoria de admi
nistraçâo tributária da Fa
zenda espera que o mercado
se auto-regularize com um

valor justo e uniforme nos

recolhimentos dos tributos.
"Tanto o setor produtivo
quanto o setor varejista cola
boram c,om a justiça no reco
lhimento do tributo", acredita
o diretor de admi-nistração
tributária, Almir Gorges:

O CORREIODO POV
"

Pelo Estado,,(,
� rr' �
} ':J

��.
_ .•'. ",/: ':!"

Esfctrço reconhecido,
• ,""

•

,(','
.

::",.c..' -e- .':" .�"

Agora é oficiaL Santa Catarina é zona livre de febre aftosa s,em va,Cin�':
ção, reconhecida pela Organização Internacional de SaúdeAnimal (OlE):

Configura-se um status sanitário único no Brasil: o Estado mostrou que tem
um dos mais confiáveis sistemas sanitários do País e é a primeira região brasi-.
leira a alcançar essa categoria. Não resta dúvida de que uma nova era se-inau
gura para a pecuária catarinense - e não só na de corte, porque os produtores

..

de leite também 'deverão ganhar terreno para exportar e fazer novos negó- "

cios, quem sabe com os promissores mercados europeu, asiático e canadense, )
Mesmo contente - como todos os produtores, veterinários, técnicos e agentes
do Governo do Estado que trabalharam longamente para essa conquista - o

presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, José Zeferino Pedroso,
mantém os pés no chão. Disse que é preciso ter consciência-de que não haverá'

'

impacto imediato nas vendas externas. Que o momento é de prospecção para
a agroindústria catarinense no mercado mundial. Nada vem de graça. Agora"
é preciso trabalhar para manter o status e colher os frutos. Quem deve estar;
aliviado em Paris é o presidente da ACCS, Wolmir de Souza. De fato, o reco
nhecimento da OlE será um tubo de oxigênio para a suinocultura catarinense
se, efetivamente, novos mercados compradores forem abertos.

.'

Marcello Casal JrJABR

Premiado
Prefeito de [oinvile, Marco Tebaldi, re
cebe amanhã o Troféu Mérito Municí
palista, em Brasília. A premiação será
entregue durante o 22 Seminário Inter
nacional Federalismo e Desenvolvimen
to, da Associação Brasileira de Municí
pios. Antes, Tebaldi coordena mesa que
terá como palestrante oministroMárcio
Fortes, das Cidades, no mesmo evento.

Tema
o Conselho Regional de Contabilidade
começa a articular participação no 62 En
contro Nacional da Mulher Contabilista,
que ocorre de 7 a 9 de junho em Florianó
polis. Um dos destaques é o tema centro
Ie e transparência nas gestões públicas
e privadas, que será abordado pela ex

prefeita e hoje deputada federal Ângela
Amin(PP).

Adoção
Aprovado pela Comissão de Constitui
ção e Justiça da Assembléia Legislativa,
presidida pelo deputado Romildo Titan
(PMDB), projeto de lei (PLr do deputa
do Kennedy Nunes (PP) que institui o
Programa Estadual de Incentivo à Ado
ção. Na Câmara, PL do deputado João
Matos (PMDB) - que cria a Lei Nacional
de Adoção - tramita agora em regime
de urgência. Na próxima semana o par
lamentar pedirá ao presidente da Casa,
deputado Arlindo Chinaglia (PT), que
inclua o PL 1705, de 2003, na pauta para
que seja votado ainda neste semestre;

) )

Ministro da Secretaria Especial de
Aqüicultura e Pesca, AltemirGregolin,
tem agenda de dois dias na região .

de Itajaí. Será recebido hoje pelo'
prefeito VolneiMorastoni na sede do
Sintrapesca e, em seguida, tem reunião
com trabalhadores do setor pesqueiro. '

Antes almoça com a bancada petísta na
' ,

Assembléia para falar sobre projetos da' .'

Secretaria que podembeneficiar a pesca
no Estado. Amanhã, Gregolin encontra
empresários e também participa da

;

inauguração de U.:��\PM�<?,�p,�refrota. ..

•
j ]

,

.

1 I

't'.) ,�.' �I

Apoio'
O fórum Logística e Supply Chain ocorre '

hoje emJoinville comprevisão de receber ,

500 participantes. O Sistema <:;NT-SEST/
SENAT - ligado à Confederação Nacio
nal de Transporte - apóia o evento.

'

Gestão pública
Secretaria. de Estado. do Planejamento" )

Orçamento e Gestão aderiu ao Programa
Nacional de Gestão Pública e Desburo
cratização (Gespública), ídéià do Cover-: )

no Federal que começou na década! de 90
'

e agora foi resgatada peloMinistério do -

Planejamento. O lançamento em Santa
Catarina será amanhã, às 13h30, no Ple
narinho da Assembléia Legislativa.

Pedido . J

Presidente da Associação dosLegítímos. )

Proprietários de Terras da Anídga Fa-, !
zenda São João, Luiz Mânica, formali
zou pedido àAdvocacia-Geral da União,
para abrir inquérito que ínvestíguê su-' )

postas irregularidades rio processo pe'
las terras reclamadas por ditos quilom
bolas do Meio-Oeste.

Cartório
Projeto de Lei do deputado Edínho
Bez (PMDB) que proíbe a cobrança de

,

serviços prestados por cartórios a: apo- J

sentados e pensionistas que 'recebam' �
até um salário mínimo será votado hoje 1

na Comissão de Constituição, Justiça e ,1

Cidadania da Câmara e. já tem parecer
favorável do relator.

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC colunaadi@cnrsc.com.br
CHICO ALVES COM CARlA DARIANO E PATRicIA GOMES/FLORlANÚPOllS

'IIAI]scI Associação dos Diários do Interior

Associados: A Gazeta - Biguaç;u em Foco - O
Correio do Povo - CorreioLage;:ui<) - eorreiodo .

1

Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade -

Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O
Tempo- Folha da Cidade - Jornal da Manhã -

'

Jornal O Iguassu - Municipio Dia-a-dia � Notisul
- OAtlãntico - Jornal Perfil-O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarinense - VozRegional
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�E�AÇÃO N.AVALHA: CONGRESSO DESCARTA INSTALAÇÃO DE CPI

��aníenta�s alegam que·
::. "";: '�':':'{1. \' '.

•...

�. ""
.

;mwsttgaçao esta em curso
" ..;::�

.

�
<�-:..'

.

•

MUNDO• PELO

.

O atual desenho que conhecemos do mapa da Bolívia

pode mudar até o final do ano, seja pela lei ou até mesmobpela força. Isso porque um dos temas discutidos pela nova,
Constituinte do país (cujos trabalhos devem se .encerrar
em agosto) é a vontade de autonomia dos Estados do

Leste, liderados por Santa Cruz de la Sierra. . 1t9�
Caso a autonomia não seja concedida pela lei, "eu'

garanto que vai ter briga", disse ao site G1 Sergio Antelo, 19'1
líder do movimento Nación Camba, admttlndo a ,1Sq
possibilidade de uma guerra civil entre os dois lados da �U3
Bolívia.

Naci6n Camba 'é o nome do principal movimento de

libertação nacional. Eles querem que a região de SantalTA'l
Cruz de la Sierra, a chamada "Meia-Lua", tenha autonomia OJ=i
econômica e administrativa em relação ao Estado boliviano.

Antelo afirma que o governo manipula os dados i
estatísticos e generaliza a identidade boliviana com roO
indígena a partir do Altiplano, região de La Paz, e passa a O1q
impor uma administração inteiramente voltada para esta

nsq
região, em detrimento do outro lado, a "Meia-Lua". . ,51:8

iOVi

Bolivianos do
Leste querem
dividir o país
por bem ou maldS�disêÜrs'cis da

'

:;I{itiêru�iá;,da CPI
ao sObsttlÍJídos
or: temor,

·'i

'Nacíón Oamba'
lidera o movimento

separatista no pais

,����:��:����;:
Polída.Federal.são divulgados
é às súspeitas avançam ern

direção ao, Congresso, .os
pplíticqs vão,çleixândo qf! Ia
dlo:' o discurso sobre' a efi
ciência das cbmissões parla
mentares de.inquérito. '.'
,".�. Nâ segurtCfa-feira, o PPS
tomeçoUrcª",colher assinatura
-para a instalação'de uma CPI
¢t�fâ ..destinada a apurar as

,

�e.l��Õ�:s.,.�pt$mísdtas entre

,erQ.p�eiiêlras e.poder público,
��bretudo úà:-elab,oração e

líberação de.emendas parla-
· "�.'"

.

tr).'em,ares.
,
i partido �ue se empenhou

para garantira instalação da

çpi dp Apagão Aéreo, o

Demecratas é uma das legen
d�s�que ,ffsi�t�tTt':à idéia. de

· ips:talação d�,CPI para apurar
a '�xteris;&o :'da quadrilha
desbaratada'pela Operação

':'�ây��htt'"Hri1,dosfilhos �b'ex
· �,i)Vettta.90r'�de .. Sergipe'João

..

�lves Filhp'(D.EM) foi Preso
· we1a�Pqtfc�� F�der�l e,acu-

· �a4?: de ,Participar �o. �sq�e-
· 'w.a:defra_ude a licitações

· p\JbÜtâ'��
, .

.

·

""Nã� sod contra' a CPl,
·

tna� acho que é preciso ver a '.

,

f' , .. ,.. .,,' di�t!,a.i;,e lq,encla , . isse o

'sen'ádot JlêrácIiro Fortes

-([)EM�PI)')'
"

I, '. c,

. Segundo" Fortes, não'
ildÜmta �nvestig�t a tklação
:a� ,ernPrt1!teiras corn parlà-

NAUFRÁGO NO CONGO
O naufrágio de duas canoas que navegavam no domingo pelo
rio Uele, na República Democrática do Congo, matou 17

pessoas e deixou um desaparecido, As duas embarcações foram
surpreendidas por uma tempestade quando navegavam, com 23

pessoas a bordo.

FUTURO DA EUROPA
O presidente da França, Nicolas Sarkozy, chega hoje a Bruxelas

para falar sobre o futuro da Europa com o presidente da

Corntssão Européia (CE, órgão executivo da União Européia),
José Manuel Durão Barroso. Os assuntos a serem abordados
serão o futuro da Europa e a cúpula européia de junho.

Comissão suprapartidária vai acompanhar a Operação Navalha

'mentares. O importante,
alegou, é mudar os mecanis
mos de. elaboração do Orça
mento da União .. O mesmo

discurso foi entoado pelo
presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL), que
levantou a bandeira da
cautela.

Para o líder do PSDB no

Senado, Arthur Virgílio
(AM), o obstáculo para a

abertura de uma nova CPI é
a ausência de pessoal. "O
Senado tem uma capacidade
limitada de investigação",
declarou Virgílio.

Os governistas também

engrossaram o coro contrário

à CPI. Com o discurso
afinado, os líderes do governo
no Senado e na Câmara
acham que, se houver o

envolvimento de parlamen
tates, os acusados podem ser

julgados pelos conselhos de
ética das duas Casas.

"A CPI é desnecessária.
Temos que ter tranqüilidade
nas investigações. Não há
nenhum detalhamento sobre

parlamentares envolvidos",
..

declarou o líder do governo
no Senado, Romero Jucá .

(PMDB-RR).

ONDAS GIGANTES
Cerca de 5 mil pessoas foram retiradas ou abandonaram suas

casas por causa das ondas gigantes que desde a semana

passada atingem as ilhas de Java, Bali e Sumatra, e que
destruíram cerca de 700 imóveis. As ondas foram geradas pelos
fortes'ventos no Oceano índico durante um período de maré
lunar,

'<

Maioria cos 'parlamentares
não quer a abertura de uma

CPI para ,investigar as
denuncias de corrupção
apontadas pela Operação
Navalha

EDITAL

SITUAÇÃO
Registro de Imóveis dá Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC,
torna público pelo presente editai, que ANGELO DE TOFOL, CI RG n' 2/R-167,819-SSI-SC, CPF n' 216,593,899·

68, e sua esposa CECILIA OE TOFOL, CI RG n' 2/C-3,231,565·SSP·SC, CPF n' 936,199,959-15, aposentados,
brasileiros, casados 'pelo regime da Comunhão U'niversal de Bens, anterior à vigência da Lei 6,515/77,
domiciliadoS e residentes na Rua 60-Joaquim Francisco de Paula n' 2.265, nesta cidade; requereram com base
no art 18'da Lei n' 6,766/79, o REGISTRO. DO LOTEAMENTO denominado ANGELO DE TOFFOL II, situado nas

Ruas 60-Joaquim Francisco de Paula,766·Adelalde de Tolfol, 810-Franclsco Fodi e 865-0scar Riegel, Bairros
Chico de Paulo e Tifa Martins, perlmetro urbano de Jaraçuàco Sul/SC, abaixo caractertzado, aprovado pela
Preleitura Municipal de Jaraguá do SuVSC, conforme Décreto n' 5,815/2006, expedido em' 23,08,2006, assinando
como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA n' 36872-9, ART n' 1890804-0,
O loteamento é de caráter resídencial, possui a área total de 74,939,93, sendo constituldo de 36 (trinta e seis)
lotes comercializáveis, A.U,P.E, área verde, sistema viário e remanescentes,

,

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da úl1ima

publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Ofleiala que subscreve este, no

endereço da Serventia; Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do Sul/SC.

Diferente de outras

situações, alegam que as

denúncias já estão sendo

apuradas pela Polícia Federal
e Ministério Público JARAGuA DO SUL, 15 DEMAIO DE 200?

AOFlCl����

EDITAL
SITUAÇÃO

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC

.,.1 ••S.� MARTA MOHR ,ZIEMANN, Otici.�la do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se,
, torna públiCO péló presente editai, que JOM ALFONSO PETRI, CI RG n' 718.826·9-SESPDC-SC, CPF n'

!'�22,:l37:849.Q7, agricUltor e sua esposa MARIA LUZIA PETRI, CI RG n' 2/R·l.263,748·SSI-SC, CPF nO
,

419,6'30;1Í39-?O,: do. iar, 'braSileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da

,);el 6,515íit; 'resldenteS;'e domiciliados na' Rua' 963-Padre Donalo Wiemes n'167, nesta cidade; requereram
cotn base no art 18" da Lei n' 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na RUA 963-Padre Donato

Wlemes, Bairro Ilha da Figueira, perímetro urbano de Jaraguá do SuVSC, abaixo caracíerízado, aprovado pela
. Préleitura Municipal de Jaraguá do SuVSC, conforme certidão n' 320/2006, expedida em 27,10,2006, assinando
eemo responsáveltécnlGo, a arquiteta e urbanista-Rafaela Hass, CREA n' 63864-5, ART n' 2492130-3, O

desmernbramenló é de:i:àr.!ter restdencta', possui. a área total de 4.27Q,0Im', sendo constituldo de 9 (nove)
,

parcJlas'8 remanesCentes,."
'

,,'
'.

.- Q p�o de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da última

publicaçao do 'presen!e edital, e deverá ser apresentada por escríto perante a Oficiala que subscreve este, no

endentço da Serventia: Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 '( centro, Jaraguá do SuVSC,

.
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC,

tomapúbâco pelo presente edttal, que VITOR BEHLING, CI RG n' 176,241-9-SESP-SC, CPF n' 122,817,519-53,
mecânico e sua esposa HERTA JOENK BEHLING, CI RG n' 414,421·0-SESP·SC, CPF n' 853,512,539-68, do lar,
brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6,515/77,
residentes e' domlcilladns na Rua Henrique Behling n' 85,Balrro Amizade, nesta cidade; requereram com base
no art 18 da Lei n' 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado' na RUA 1206·Sem Nome, Bairro
Amizade, perimetlo urbano de Jaraguá ,do SuVSC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de
Jaraguá do SuVSC, conforme certidão n' 283/2006, expedida em 25,09,2006, assinando como responsável
técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA n' 36872-9, ART n' 3105244-2, O
desmembramento é de caráter residencial,possui a área total de 1.575,41m', sendo constiiuído de 1 (uma)
parcela e remanescente,

'

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da ú�ima

publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no

endereço da Serventia, Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do SuVSC,
.JI\RAOUADO� 15D&MAlODE�.
AOFtCIALA. �., ...��.

�
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�A OFICIAIA�_!z=::1�ii!_Y-:y��.c:---

EDITAL
SITUAÇÃO........,'. SITUAÇÃO

Registro de Im6véls' da' Comarca de Jaraguã do sul/se Registro de trnéveís da 'Comarca de Jaraguá do SuVSc'

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC,
toma público pelo presente edital, que VITOR BEHLING, CI RG n' 176,241-9-SESP-SC, CPF n' 122,817,519·53,
mecânico e sua esposa HERTA JOENK BEHLING, CI RG n' 414,421-0-SESP-SC, CPF n' 853,512,539·68, do lar,
brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Wniversal de Bens, antenor à vigência da Lei 6,515/77,
residentes e domiciliados na Rua Henrique Behling n' 85, Bairro Amizade, nesta cidade; requereram com base

no art 18 da Lei n' 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na RUA 1206-Sem Nome, Bairro

Amizade, perímetro urbano de Jaraguá do SuVSC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de

Jaraguá do SuVSC, conforme certidão n' 285/2006, expedida em 25,09,2006, assinando como responsável
.

técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA n' 36872-9, ART n' ·3105244·2, O
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 1,464.72m', sendo constttuído de 1 (uma)
parcela e remanescente,

. " .

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

publicação do presente editai, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no

endereço da Serventia. Av, Marechal Deo'doro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do SuVSC,

ISA MARTA MOHR �IE,MANN, OfIclala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC, toma
público pelo,presente edital, que VITOR BEHLING, CI RG n' 176,241-9-SESP-SC, CPF nO 122,817.519-53, mecânico

·

e sua esposa HER1,4,-JOENK BEHLING, CI �G n"4R421-0-SESP-SC, CPF n' 853.512,539-68, do lar, brasileiros,
casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6,515/77; residentes e

�omíélllados 'na Rua Hennque Behling nO .85,Bairro,Amlzade, nesta cidade; requereram com base no art 18 d.a Lei

00;6;766/79, o,REGISTRO DE DESMEMBRAMENTg, snuado' na RUA 1206-Sem Nome, Bairro Amizade, perlmetro
urb,[)O de, Jaraguá. do' ,_!!uVSC, ',baixo cat.acterlzado, aprovado pela Prefeitura Municipru de Jaraguá do SuVSC,
conforme cél'tidao n� 284/2006: expedida' 'ém 25,09,2006, assinando como responsáveltécnico, o engenheiro civil

, AdrtanO' Antohjo da Fonseca, CREA n' ,36872-9, ART n' 3105244-2.' O desmembramento é de caráter residencial:
j!ossul 'a Are,a lotal'de, 375,OOm', sendo, constituído de t (uma) parcela e remanescente,

,

O p� de impugnação por terceiros é de 15 (quiQz,e) dias, contados da data da última publicação
'do presentnd�al" e deverá ser'apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da

S,erventia: Av, Mantcnal DeOdoro da Fonseca; 1683 - centro, Jaraguá do,SuVSC.
JARAGuA

DO�L, 15 DE MAIO DE �.Q07.
AOFICIALA k:)�"" tcf{�

JARAGUA:OO s� 15 DE MAIO DEm7,

A. OJl1C1ALA'.?@"'=)Ilbê>"G"),D ()Gl....
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II
V'AGEM: MUITO ALÉM DE CANCÚN

cadernob@ocorreiodopovo.com.br

:1 Os cenários exóticos de
�I

um país chamado México
II
As praias são

paradisíacas e hotéis
luxuosos garantem
o conforto do visitante

Já houve quem dissesse
que o México é muito mais
do que Cancún, que, aliás, é

, apenas uma entre asmilhares
de atrações daquele mara

I vilhoso e alegre país.
As opções de passeio vão

desde as cordilheiras que'
seguem o curso domar até in
críveis selvas e praias tropicais
a maravilhosos vulcões ne

vados.
As pirâmides astecas con

trastam com as modernas
estruturas da paisagem ur

bana, e as ruínas maias embe
lezam o Caribe mexicano.

Explorar tesouros arqueológi
cos, percorrer cidades colo
niais ou simplesmente desfru
tar das maravilhosas praias
mexicanas são apenas algu
mas das opções de lazer.

Mais de três �ilhões de
pessoas de origem maia habi
tam o México. Sua cultura e

suas tradições seguem vivas
até hoje. Tudo é muito fes
tivo, com umamédia de 6mil

comemorações por ano. São
eventos curiosos, geralmente
regados a música e danças
que mostram a cultura local.

No México, cada praia
tem seu próprio encanto,
afinal são quase nove mil

DIVULGAÇÃO

As pirâmides astecas são tesouros históricos que representam o passado

quilômetros de litoral: águas
de cor turquesa no Caribe

. Mexicano, ondas ideais para
a prática de surfe no Pacífico
e uma mistura de deserto e

praia na costa do Mar Cortes.
A Costa do Pacífico, ro

deada de palmeiras, oferece
praias com ares mais selva
gens e tranqüilos. Huatulco
abriga nove baías e fica
afastado, a poucas horas da
capital do Estado de Oaxaca.
Suas praias têm acesso pelo
mar. A mais conhecida é a

Baía de San Agustin, com
águas tranqüilas, próprias para
a prática de vela, mas é na

beira de Tangloyunda que se

concentram os hotéis de luxo.
Puerto Escondido, conhe

cido pela formação de ondas
perfeitas, se transformou em

reduto de surfistas do mundo
inteiro. A vegetação exube
rante conserva um ar selva-

gem.

Já Acapulco oferece todos
os tipos de atividades carac

terísticas das grandes metró
poles, é o centro turístico do
Pacífico Mexicano, além das'
praias, bons restaurantes e

danceterias. A Praia de
Caleta, com seu aquário, é
muito popular. Dali saem
excursões para a Ilha de

Roqueta, onde se encontra o

único zoológico do mundo
situado numa ilha.

Em direção ao norte de

Acapulco está Ixtapa, com
belas praias emodernos hotéis
@ do outro lado da colina está

Zihuatanejo, preciosa aldeia
de pescadores que erradia a

magia doMéxico tradicio'nal.
Mais ao norte, Manzanillo é
um lugar íntimo, onde pode
se curtir as praias e depois
disputar uma partida de golfe
no Clube "Mantarraya".

Uma capital de história
Visitar pirâmides, passear

por um rio num barquinho
colorido, entender boaparte
dahistória da humanidade
em um dosmelhoresmuseus
de antropologia do mundo,
almoçar ao som dos maria
chis' e, de quebra, comprar

.

jóias de prata da melhor
qualidade. Tudo isso pode
ser feito num só lugar, na
Cidade do México.

, A capital de um dos
países mais populosos do
mundo lembra bastante São
Paulo. Ela é grande, den
samente povoada, poluída e

tem um trânsito terrível, mas
possui uma das históriasmais.
fantásticas da América e

conserva os prédios e ruínas
das civilizações antigas

DIVULGAÇÃO

Do centro de Bogotá observa-se Montserrat, o ponto mais alto da cidade

muitobem.
Além de esbanjar história

indígena e colonial, a cidade
é moderna, com intensas

movimentações financeiras e

negócios de primeiromundo,
em grande parte ínfluen
ciados pela fronteira com os

Estados Unidos.
A cidade é ainda um

paraíso para os amantes das
comidas apimentadas, dós
chilis, das guacamoles e dos
tacos, tapas e tortillas, sem
contar as iguarias à base de
cacto e as bebidas feitas com
tequila, que também se

origina na exótica planta do
deserto. (Giovana Girardi
Folha de São Paulo)

'I
"

Dados principais do México

Cultura mexicana encanta os turistas

Entre Veracruz e Puebla encontra-se o vulcão Pico de Oreaba, a montanha mais alta do México

O litoral doMéxico ainda
oferece mais. O Caribe Me
xicano pertence a ummundo
totalmente diferente, com os

hotéis mais luxuosos do
mundo. Lá fica a maior ilha
do país, Cozumel, próxima a

Cancún. Com o segundo
maior recife de coral do
mundo, é ideal para a prática
de mergulho e também para
qualquer outra modalidade
de esporte aquático. Nesta
ilha também podem ser vistas
zonas arqueológicas, um

jardim botânico, o Museu de
Cozumel e a espetacular

'-

Lagoa de Chankana, cujas
águas pro�em do mar, vindas
de túneis submarinos.
A cultura do México é

marcante, desde as elevadas
regiões centrais até as costas

do Pacífico e a Península de
Yucatán. A maioria de seus

tempos se mantém de pé.
No coração do país se

encontra a Cidade do Mé
xico, antiga capital do im

pério asteca. Ao sul da
cidade, em Xochimilco, con
tinuam cultivando jardins
flutuantes, herança daqueles
tempos. No centro da cidade,

pode-se ver os vestígios do
"Templo Maior", mas ao

norte, a "Plaza de Las Tres

Culturas", onde se estabe
leceu um dos mais importan
tes mercados astecas.

Isto é somente uma

pequena parte deste vasto

país, digno de ser visto.

No México .há hotéis. de
todos os tipos, tamanhos e

preços. Para quem quer
reviver a época mais român
tica do país, pode ficar em
uma das fazendas ou num dos
belos conventos que foram
transformados em hotéis.
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Círculo de Leitura desta

quarta-feira traz três
escritores envolvidos

com a arte dos versos
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-AI poesia vai invadir
o Círculo de
Leitura, programa

obrigatório para quem é

viciado em livros. Desta
vez a literatura abre

espaço aos versos

anunciados por Gil
Salomon, Everton Freitag
e Luiz Zatelli. Os três

escritores já lançaram obras
dando enfoque a esta arte e

agora conversam a respeito
com os freqüentadores da
12ª sessão do bate-papo.
Realizado mensalmente na

Grafipel Megastore, o
Círculo de maio vai

acontecer na próxima
quarta-feira, 30, a partir

das 17h. O evento é aberto
ao público interessado e já
virou rotina para várias

pessoas. Uma delas é Gil

Salomon, que até hoje não

perdeu nenhum dos
encontros. "Para quem é

aficionado por literatura é

muito importante .

participar", comenta.

Além de falar sobre os

títulos lidos no intervalo de
cada dos eventos, ainda
existe a oportunidade de
conhecer as histórias que
chamaram a atenção dos
outros durante este período.
A troca de informações,
conforme o escritor,
possibilita a leitura de

livr�s que antes não

haviam ganhado destaque
na biblioteca pessoal.
Nó Círculo da última
semana deste mês, por
exemplo, Salomon vai falar
de Ferreira Gullar,
Fernando Pessoa e de
"Catarse", compilação de

poesias de autoria própria

lançada em 2005. Já
Everton Freitag contenta

"Escrachos, amor e
souvenirs" e Luiz Zatelli,
"Poemas verdes para Lao
Tse". A diferença entre as

três obras ficar por conta,
principalmente, da
linguagem adotada por
cada autor.

0,
IJ
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II PROGRAME-SE

� CINEMA
"I

Blumenau

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
Homem Aranha 3
(13h, 15h40, 18h20, 21 h -

SeX/Sab/Dom/Qua/Qui)
(15h40, 18h20, 21 h - Seg/Ter)
Cine Shopping 2
Homem Aranha 3
(18h20, 21 h - Sab/Dom/Qua)
As Férias de Mr.Bean
(15h40, 17h30, 19h20, 21 h10-
SeX/Seg/TerQui)
(14h30, 16h30 - Sab/Dom/Qua)
Cine Shopping 3
Minha Mãe quer que eu Case
(15h30, 17h30, 19h30, 21 h30 -

Todos os dias)

Joinville

Cine Cidade 1
Homem Aranha 3
(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Cidade 2
Primitivo

,

(19h10, 21h - Todos os dias)
As Tartarugas Ninjas: Uma
nova aventura
(15h30, 17h20 - Todos os dias)
Cine Mueller 1
Homem Aranha 3 (Leg)
(14h, 16h40, 19h20, 22h -

Todos os dias)
Cine Mueller 2
Um Crime de Mestre

. (14h10, 16h30, 19h30, 21 h45 -

Todos os dias)
Cine Mueller 3
Homem Aranha 3 (Dub)
(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 -

Todos os dias)

Cine Neumarkt 1
Homem Aranha 3 (Leg)
(14h, 16h40, 19h20, 22h -

Todos os dias).
Cine Neumarkt 2
Homem Aranha 3 (Dub)
(13h30, 16h15, 19h, 21 h45 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
Maria Antonieta
(16h20, 21 h30 - Todos os dias)
Motoqueiros Selvagens
(13h50, 19h1O-Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
.Primitivo
(14h20, 16h30, 19h30, 21 h40 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 5

.

As Férias De Mr. Bean
(14h10, 19h40 - Todos os dias)
O Número 23

. (16h50, 21 h50 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Caçados
(15h, 17h, 18h50, 21 h � Todos
os dias)

� SERViÇOS,
"

.

Exposição
JARAGUÁ DO SUL
Espaço Cultural da Biblioteca da
UNERJ.

.

"Canteiro de Obras", do projeto
ArteSESG
16 de maio a 29 de junho de
2007, das OSh às 22h

Teatro
JARAGUÁ DO SUL
Escola EEB Heleodoro Borges
Espetáculo: "É ouro! Oba!"
24 de maio, às 15h30 e às 20
horas

" ,

Extra
,

..

'

,

., "',. 'C:,'
'O CORREIODO po'
,:,

" r' .'. � :.I.'�.
• ,

extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
.'� ,

•.�ANIVERS:�RlOS��·

• PREVISÃO DO TEMPO

• O DIA DE HOJE

Tempo instável em Santa Catarina

O ciclone extra tropical no Litoral Sul do Brasil,
já em, deslocamento para alto mar favorece o

ingresso de umidade para o Estado, deixando
o tempo fechado com chuva fraca. Umidade
elevada. Temperatura baixa, declinando ainda
mais no decorrer do dia.

� Jaraguá do Sul e Região

FERJ poderá ter curso de direito em 89
O Correio do Povo, edição semanal de 16 a 22 de maio de 1987,
informava que após o Conselho Estadual de Educação ter aprovado a

Carta-Consulta do curso de pedagogia pré-escolar e de 1 a a 4a·
.

séries, a Fundação Educacional Regional Jaraguaense trabalhava na

elaboração do projeto do curso, e iria solicitar a realização de curso

de especialização, destinado a preparar professores para a nova

faculdade.
A boa noticia na época era que poderia acontecer dentro de 2 a 3
anos a implantação do curso de direito. Para atender a demandas de
cursos, a Ferj estava ampliando o campus, e as obras do novo 'bloco
encontravam-se em fase de colocação das lajes. Segundo a matéria
já se pensava também na construção do novo auditório e da '

biblioteca da instituição.

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

Esses dias de chuva dão uma preguiça, e a gata Nina está aproveitando
para tirar um cochilo. O clique é da leitora Daniele Lopes.

• UTILIDADE PÚBLICA -.»,

� Inscrições
, O curso "Professor
Empreendedor", que
acontece dias 25 e 26 de
maio no Centro
Empresarial, busca
aprimorar desempenho
dos profissionais. As
inscrições estão abertas.

�Encontro
No próximo domingo, dia',
27 de maio, a partir das 8
horas acontece o 2°
Encontro'da Família Feder, .

na Igreja N. ·S. da Saúde rio

Segundo Braço, do Norte,
em Massaranduba.

. ���� 120 C U ����TA6° C0
MÁX: 1r C MÁX: 13° C
Sol com pancadas de Nublado
chuva

� Fases da lua I'

SASADO
MIN: 5°C
MÁX: 18° C
Ensolarado

SEXTA

MIN: 5° C
MÁX:WC
Ensolarado

CHEIA MINGUAN:rE NOVA CRESCENTE • Legendas

�' AÇ[)d��/"
�\...."".�_) ;'''' "', ',' ". '.

Ensoiarado Parcialmc�)Jl Nublado Instável Chuvoso Trovoada
nublado
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J�!ODOP�VO
NOVELAS

Antes que Camada consiga falar, ele e

Nina são surpreendidos pelos. gritos de

aMd� de Miguel e Bento. Medéia

agt�dece a Torik por ter deixado uma

�àrca em Pérola. Loreta não encontra
.i·

Joaquim se despede.de Regina.
s conta a Conrâôo sobre seu
ntro com Eva. Pérola se encanta
retrato de Simon. Eva leva Lucas
O'Brasil e afirma cue pretende

çOnquistar Conrado. Regina morre.

L�'é�& sugere que Eva volte para a

Irlanda, pois assim Conrado a ,. .

- ),quecerá. Eva vibra ao saber que
Conrado está incomodado com sua

presença. A ida de Eva ao bar vira

í comentário na cidade. Loreta.

; cojil6,mora a morte de Regina.:Joaquim
ameaça Loreta.

Pé na Jaca
ArthW acha que quebrou a coluna.
'Merllm percebe que é exagero, mas
fi�ge"curá-Io. Vanessa diz que Gui quer
a herança de Arthur. Maria conta a
Morgana que tance'não pode saber de
suá'gravidez. Vanessa vai embora com

Léo. Merlim mente para Arthur que é

representante de um labpfa�ório de

medicina alternativa. Morgana mandá
Deodato revistar o quarto de Merlim .

.Maria atrapalha o encontro de Lance e

elma. Deodato mostra a Morqana-um
,

de Merlirn tom matas e qo�go�s-, ,I.,

lados. Merlim testa"Artnurei'O.; .;

no meio do mato. l:�qd��(ês.gatá ,i' ,

r. Dorinha se decepc�o'l)a�9�,ilnifb ", ..
.

afirma que jamais se apàixônará, ,:
,

. � i.
�

.

,

tiâraíso Tropical ;"� t
'

Taís diz que o barman Samuel pagou-a
I com o dinheiro roubado. Cássio

mandá-a embora de sua vida e do

I restaurante. Vidal vai inspecionar o seu
I

IlaPãft�mento
e se encanta ao v�; �i�..Paul ssa �'SaQ.!lrlí1doil� � .

pro sJdoro termcon;m��o.,
I Caval,ca�ti. �mbert� 9iz a Joana que

i precisarãoiP.àga,r;�m dinheiro p'8.lp i:.
I ponto. Matêuscoóvid� SiJsariinh}l e
i Camila para o .passeio de barco. Neli
! briga;com Joana e acusa Umberto de

obrigá-Ia a colocar dinheiro em negócio
arrisçadb. Xavier mostra-se nervoso,
quanao Vidal conversa com ele sobre o
1 rObl�ma' de lsidoro. Joana p�gá a Cely
e So��a;.c,úríJp!iGe� P�.Ur:n��'rt�. �Ieber
queqra Ó pé�Jla'�Qra, .dÓ l�te'�air._ 2' '

I

Eliana diz à Vicente que a mãe de Drica
7d'e 'Vér'!f(�ê�6;Jvicen'f�:.à

, ..•. ):
•

'�-.' "

,

'i�i� lércitiráiídô.qú�'b pai deve :.

ií�rQnta�dó'itóm·-Máscote:. Eliana·
�.l(yip�rlte, avis.a que :nãQ·çá mais

para evitar o encontrá, pois Drica ligou
da estrada e já estão a caminho de

Saquarema. Agenor entra de caminhão
no condomínio em busca da residência
-dos Alcântara Dínlz. Luciana é a nova

fisioterapeuta de Inácio, que fica mais
animado. Verônica, de luto fechado,
conta a Cléo que transou com Tom.
Yvonne chega na casa de Marcelo
contando a fofoca para Belquiss, Rick e

Yan: a tal da Duda andou se

enroscando no quarto com Joaquim.

Vidas Opostas
Jacson desconfia do vomitório e hesita

em.10má-lo, Joana se impacienta e

lerribra que se ela quisesse vê-lo morto,
não voltaria para salvá-lo. Jacson
Itdinlta e promete fazer Zaqueu pagar
'lIJITQl Torres rende Zaqueu, que se faz
de inocente e resiste. Carmem comenta
Com Marcelo que ela e Lucília serão as

primeiras a saber quem foi que
testemunhoU contra Joana e Miguel, na
acareação. tante pensa ern convidar o
pessoal do Núcleo de Estudos e

Pesquisas em Atenção ao Uso de

Drogas, da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro para o debate que a TV

Atlantes fará sobre drogas.Patrícia, '

Margarida, Neusa e Felipe esperam no

corredor para a audiência de oitiva que
definirá quem ficará com a guarda de

� Felipe
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��CONFIRMADO
A Globo já bateu o martelo:

"DuasCaras", a próxima
trama das oito estréia em

outubro. Alguns nomes
.

foram cogitados para o

elenco, entre eles Taís

Araújo, Lázaro Ramos e

Antonio Fagundes. O ator
Eduardo Moscovis está
cotadíssimo para ser o

protagonista, dando vida
ao vilão que muda de
rosto para escapar da

Justiça, mas o bonitão
ainda não confirmou se

poderá, ou não, aceitar o
convite.

��CONFESSOU
Danielle Winit� confirJ11
que iêª- na .

" t

premia revista

Contigo!, na segunda-feira::
'

21. A nova mamãe do

pedaço g�lihou o prêmiO;
melhor oadjuval1te

"'pela em P

Vida na pele da

personagem Sandra. Ao
receber tatueta, a atriz
agradeq familia.

t .

"Quero agradecer ao méti
marido, a minha família e a

uma nova pessoa", revelou..
Danielle.

��EMOÇÃO
Grazi Massafera continua
vivendo seu conto de fadas.

Depois de uma temporada
como repórter de programa de

auditório, ela atuou em Páginas
da Vida. O sucesso foi coroado

. .

��PARTICIPAÇÃO
Depois da participação de
alguns integrantes do BBB7 no

programa 'A Turma do Didi', foi
a vez dos ex-brothers Alberto e

Bruna gravarem uma

participação especial. Nos
diários dos participantes, eles
contaram como foi atuar com.
o humorista. "Foi muito
divertido. Renato Aragão mata

a qente de rir durante todo
. tempo", contou Alberto. Já
Bruna revelou que ficou
nervosa durante as cenas:

s "Gravar o Didi foi sensacional,
eu adorei".

com o troféu de atriz revelação
2007 do badalado Prêmio

Contigo! Na cerimônia, quando
ouviu que era a vencedora,
estava muito emocionada:
"Meu Deus do céu! Sinto que
agora dei meu primeiro
passinho nessa carreira. Quero
fazer por merecer estar aqui
hole, Não esperava mesmo.

Me belisca!".

• DIVI'RTA-SE Mande sua piada para ° Extra:
extra@ocorreiodopovo,com,br• SUDOKU

A abelha
A menina foi passear de barco no lago Gam o pai. Depois de umas

2 horas, ela chega em casa com o rosto inchado e chorando, A
mãe pergunta:
- O que foi isso minha filha?
- Foi uma abelha, mãe.
- E ela picou você?
- Não. Não deu tempo, o papai matou ela com o remo,

Bêbado na chuva
O bêbado entra em casa cambaleando, erra a porta e vai direto pro
banheiro, Sua mulher acorda com o barulho, joga o bebum debaixo
do chuveiro e começa a xinga-lo de tudo quanto é nome, .

Ensopado, ele diz:
.

- Tudo bem, tudo bem ... (hic) Eu sou tudo isso que você tá falando
. mas, pelo amor de Deus, me deixa entrar que tá chovendo pra burro

aqui fora!

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher um

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

quadrado de 3x3.

• HORÓSCOPO

Áries 20/3 a 20/4
Embora corra alguns riscos com a defesa, o

ataque é tática ariana, não tem pra ninguém.
Há inúmeras formas de alcançar o que se

quer, que acha de dar uma variada? Analise
o terreno, veja o todo. Não vá abrindo o

jogo assim, na maior, Deixe que também
. façam esforços para conquistar seu
coração.

Câncer 21/6 a 21/7
Ficar guardando, contando e recontando as

pérolas catadas tresantontem e montando
álbuns para o futuro é investimento incerto.
Pelas próximas vinte e quatro horas, o

desafio é alçar antenas para o que está ao

redor: pessoas legais, novos
conhecimentos, idéias esperando pra nascer..

Carpe diem!

Libra 23/9 a 22/10
Quem disse que o libriano é superficial e só
se preocupa com aparências não percebe seu

lado humanista, que luta pelo justo e bom

para todos: é o primeiro a clamar pela paz e,
não raro, pensa muito mais no outro do que
em si mesmo, E que culpa tem se, além de

tudo, é dono de extremo bom gosto? Pura
. inveja ...

Capricórnio 22/12, a 21/1
Caprlcomíanos não são do tipo que se

mostra por aí à toa. Mas hoje a torçaestá
com você e a vontade de correr pelas
montanhas pode ser grande ... Bom momento

pra corcovear e saltar obstáculos sem

muitos cálculos preliminares. Sua
pertorrnance atrairá olhares interessados e

interessantes. ..

Touro 21/4 a 20/5
Mesmo os taurinos mais apegados à

segurança e à estabilidade cansam do básico ...

Que bom, né? Deu a louca em você e o

pessoal não está entendendo essa sua fase
de querer estar na vítrine, pronto pra tudo.
Astros iluminam seu campinho particular,
energia à beça para realizar seus sonhos: vá
nessa!

Leão 22/7 a 22/8
Leão, tudo tão ... Com sua exuberante força
solar, muita gente pensa que está sempre
tudo certo, tudo em cima. Mas os reis
também têm seus downs e questionamentos,
suas inseguranças e fantasmas. Olhe para'
você com calma, dê-se o tempo da reflexão.
Você tem dúvidas, mas também tem

respostas,

Escorpião 23/10 a21/11
Talvez, no início, parecesse confusão. É o

nome que você pode dar para aquela coisa
toda que não conseguiu entender. Mas,
como bom escorpiano, você não foi

embora, sentiu a fisgada e pagou pra ver.

Apesar de sua inteligência-bisturi, precisa
e exata, ernvocê a razão perde longe para
a intuição.

.

Aquário 21/1 a 18/2
Que é isso agora, ataques de impacíência?
Não permita que seu ânimo seja alterado por
meros detalhes. O clima anda maluco, é

prudente manter seus circuitos sob

vigilância. Revolucionar faz parte do seu

show, mas não. é acendendo todas as luzes
ao mesmo tempo que você alcançará a

iluminação,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Pois é, não é sempre que você está

disposto a dar ouvido às.dores alheias,
Talvez você é que esteja precisando de um

colinho .. , E não há mal nenhum em pedir.
Mesmo com toda sua coragem e

criatividade, as situaçôes podem fugir um
pouco de seu controle. Deixe que os

vendavais cumpram seu ritual.

Virgem 23/8 a 22/9
Ai, meus sais! Calma, sensível virginiano.
Algumas frases saltaram da boca em horas

impróprias, agora você terá que corrigir
alguns pontos e vírgulas mal colocados.
Você é superprestativo, mas às vezes as

pessoas não querem ser ajudadas, Ou, ao
menos, não da forma que você quis ajudar.
Cuide de si.

Sagit�rio 22/11 a 21/12
Não dá pra negar, sagitarianos respiram e

transpiram liberdade ... Como, o ser amado
anda tirando seu sono, só que por motivos
nada agradáveis? Cheque os registros: será
que você não anda lançando suas flechinhas

pra longe do centro? Mesmo com o coração
partido, endurecer jamais. O mundo lhe

espera.

Peixes 19/2 a 19/3 ,

Sem culpas, siga sua rota. Apesar de ser

expert nos altos & baixos da vida, convém
escolher equipamento e tripulação que lhe
dêem viagens mais tranqüilas. Já passou por
tantos turbilhões, sabe a força que se faz

quando não se tem timão hidráulico. Deixe

que aprendam a navegar suas próprias
canoas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



88 I QUARTA - FEIRA, 23 de maio de 2007 SOCIAL O CORREIO DO POV

PROCESSO
O amigo Miro Maba, segundo
seus advogados, estaria entrando
com um processo de calúnia e

difamação no Fórum de Jaraguá,
contra este colunista. O motivo
da interpelação seria porque
comentei em minha coluna que
Miro, penduraria as chuteiras
com um jogo de futebol de
despedida e também porque citei
que Miro nunca jogou em time

grande e nem assinou uma

súmula se quer. Baseado nisso
ratifico: sua carreira como atleta,
não lhe deu respaldo para tanto

alarde e nem tampouco para festa
de despedida. É ou não é??? Do
outro lado, sou obrigado a me

redimir em alguns pontos, por
exemplo, tenho que admitir que
Isulmiro foi atleta do Laranjinha
Fe, teve uma pequena passagem
pelo E.C Figueira e terceiro
reserva de goleiro do
Flamenguinho. Todos que.
disputavam eram times de várzea

Iii
II
III
:11

TÁ FAZENDO MODA
Olha só o que é notícia entre as

mulheres mais antenadas da
urbe: elas, sem exceçõao, estão

querendo saber se os anéis que a

vereadora e amiga Maristela
Menell, carrega nos dedos, que
por sinal são um deslumbre, são
bijuterias ou tem algum valor
expressivo, tipo: ouro com

diamantes ou outros badulaques.
Porque, segunda elas, se for,
devido ao tamanho do acessório,
deve valer pelo menos o preço de
um carro zero. Mas cá pra nós,
qualquer que seja: o material,
caiu, e muito bem, para a nobre
vereadora. Tá pódendo!

FESTA DO
CHAMPANHE
É bem hoje, a partir das 20
horâs, que a maioria das
mulheres elegantes e de bom
gosto de Jaraguá do Sul, se

reúnem no Kantan Sushi
Lounge, para festejar com muita

fidalguia a primeira Festa do
Champanhe. Festa que é

promovida pela Revista Nossa e

tem renda revertida em prol de
fins filantrópicos. Além de um

desfile da loja Discotheque,
distribuidora das grifes Osmoze
e Six One, as mulheres receberão
urn super kit na saída. Nele, além
de vários mimos, uma garrafa de
azeite de oliva da famosa marca

Montijo, de Portugal e um'
delicioso Café Supremo da
SASSE: Os convites estão

esgotados.

OPEN HOUSE
Ainda se comenta a recepção que
o empresário e bom vivant Dinor
Carlos Dalmora (Brasão'
Supermercados), promoveu na

chuvosa e fria noite da última
sexta-feira(18), pela sua fidalguia
e hospitalidade que lhe é

peculiar, Todos saíram rasgando
elogios ao boa praça. Na ocasião
trataram da criação da
Associação dos Clubes de

,
Futebol Amador de [araguá do
Sul. Participaram
aproximadamente 50 pessoas
ligadas a diversos clubes.
Inclusive teve a presença do
competente amigo Mazinho, que
aliás, tem seu nome iniciado com
M e não com N, como registrei
recentemente emminha coluna.

Por Moa Gonçalves 7 Sugestão (moagonçalves@netuno,com,br)

E o meu abraço de hoje, cheio de positivas, vai para as

queridíssimas da prefeitura Maritza Klosowski, Clarinha e ,Aita,
que além de leitoras assíduas da coluna, são figuras que é bom
ter como amigas.
***

Fique impressionado com o alcance da Rádio 99,1 Studio FM, lá
pelos lados de Rio do Sul e lbirama, o sinal chega simplesmente
nítido:

A bonita Nadia Fabiane Tomzack sstreou a idade nova ontem dia 22.

BENTO IV OU XVI?
Na última sexta-feira, a coluna (por erro de conferência), ao referir-se aos cozinheiros do Papa, os irmãos
Cauêh e Gabriel Marcatto, citamos o nome do Santo Padre como Bento IV,. quando, na verdade, é Bento
XVI. Como um pouco de cultura é bom e faz bem, fomos pesquisar e descobrir que bento IV governou entre os
anos de 900 a 903, foi generoso com os pobres, aflitos e foi assassinado em agosto de 903. Viu, aqui também tem
cultura.

[ "�(;A DE QUARTA
�s antenadas que
I ���p�aram o convite da Festa
I do Champánhe, curtir um

I happy hour pra lá de
,
descontraído no Kantan

I' degustando ótimo champanhe
e delicioso bate papo.

**

Pra agendar: no próximo dia 16 de junho, acontece no Seminário
S.C.J, em Corupá o 3° Café Vocacio!1al.
**

Falam, falam, aíiás, até demais, que a mudança de trânsito não
ficou de acordo. Em minha opinião, sinceramente, é simplesmente
dor de cotovelo da oposição. As pessoas que circulam no meio que
vivo quase na sua totalidade, estão se adaptando e rasgando elogios
para o novo sistema viário.
*

*

Farmácia,
ara a

A advogada Girlane Pradi e o .arniqo o empresário Leandro Mannes, nos
camarotes da Arena.

i(
t

O Centro Universitário de Jaraguá do Sul (UNERJ), apresenta
hoje, com um café da manhã, suas novas graduações e a

campanha institucional do Seletivo Especial.
**

A Banda Coyote Jack, famosa entre os Jaraguaenses, também
estará presente na 6° Feijoada do Moa.
**

Hoje quem corta o bolo e. recebe o merecido coro de parabéns
pela idade nova é a boa gente Morgana Laube. Os nossos
melhores cumprimentos.

.

**

Se preparem, no próximo sábado, 02 de junho, tem o lançamento da
4° Festa do Vinil, no badalado e charmoso Hotel Vale das Pedras,
**

Por hoje é só até amanhã.

r:
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ROCK BALBOA

Com o ator: Sylveste Stallone
32752058/99320502 .
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"
Frase do Dia

Nada como um dia após o outro:
(Ditado popular).

.

, r"Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




