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JARAGUÁ DO SUL

Unerj abre
seletivo para
12 cursos

Graduação em Design,
Negócios Imobiliários e

Gestão são as três
novidades apresentadas
pela instituição para este

semestre. Inscrições vão
até junho.• 5

Juve joga., em
casa, amanhã,
pelo Estadual

Divergências telefônicas
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Proser"
GESTÃO COf>lTA81�
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3371-1846! www.proserv.cnt.br

Usuários catarinenses devem optar entre Plano Básico 200 minutos e Pasoo 400 minutos, Plano Alternativo de Serviços de Oferta Obrigatório. !1115
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.•PELO BRASIL

Amanhã, as categorias
juvenil e junior do ,

Juventus enfrentam o

Marcílio Dias, a partir das
13h30, no Estádio João
Marcatto. A primeira vem
de uma vitória por LXO
contra a Chapecoense e o

outro perdeu por 3xl para
o time do Oeste.• 8

AMISTOSO

Sol com nuvens. 86

Dólar baixo leva
ao cancelamento
de exportações

Setores calçadista e

têxtil podem suspender
pedidos do exterior.

Estima-se que o setor têxtil
deve encerrar 2007 com

US$ 1 bi negativos.• 7

Brasil e EUA
se enfrentam na

Arena Jaragua
As duas equipes se

encontram hoje, 'às 19h15,
de olho na preparação para
o Pan-Americano. Os

ingressos para a parida já se

esgotaram.• 8

�i BREITHAUPT
S\JPERMERCAOOS
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OPINIAO

Merecem elogios os
vereadores do Estado,
eles que no mais das
vezes são vistos com

Renan Calheiros que o debate
em torno da reforma político
partidária também seja esten

dido aos municípios e às
câmaras de vereadores.

Amarcha que os vereadores
catarinenses estão realizando
em Brasília iniciou-se no

último domingo, quando
parlamentares saíram de
Chapecó, Florianópolis, Nave
gantes e Curitibanos. Antes da

opiniao@ocolTeiodopovo.com.br

audiência com Renan, eles
foram recebidos pelo presi
dente da Câmara dos Deputa
dos, Arlindo Chinaglia. O
retorno a Santa Catarina, co
roado de sucesso, está previsto
para hoje.

Para o senad�r Neuto de
Conto, a proposta que os

vereadores trouxeram de Santa
Catarina foi muito debatida e

discutida na base. "Eles querem
participar desse mutirão de
trabalho visando encontrar

lima legislação firme e forte
para os partidos e pr inc i

palmente para a reforma
política e partidária", disse o

senador. É uma iniciativa que
merece elogios aos vereadores,
do Estado, eles que no mais das
vezes são vistos com extrema

reserva pela população e mesmo

pelos eleitores.

-.r(�

ill .

iill r:Grata surpresa
-u O gesto dos vereadores
fIfatarinenses de propor pontos

iii oj�mportantes e vitais à Reforma

.. uPolítica ao Senado mostra que
este País está mesmo mudando.

-13Fid�lidade partidária, financia-
� 'bl' d hmenta pu lCO e campan a,
B'fcláusula de barreira, fim da
B1reeleição e mandato de cinco
oranos para o Poder Executivo,
além de eleição unificada para. extrema reserva"

. urrodos os cargos com prorro-
-rrgaçâo dos atuais mandatos para
_llcoincidência de data sâo alguns
of_pontos do manifesto entregue
_cpela União dos Vereadores de

_BSànta Catarina ao' presidente
do Senado, Renan Calheiros.

-B',
Vereadores .de todo o

G5Estado, liderados pelo presi
dente daUnião dos Vereadores,

f)[iRuy Mendonça, e acorn-

01.panhados pelo senador Neuto
5r:de Conto (PMDB), pediram a

O '

II[
B�
•. ENTRE ASPAS
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Esta é também uma proposta turística e, Santa Catarina, por seus
atrativos e sua

localização privilegiada, perto de países com importante participação no
futebol mundial, tem tudo para receber os joaosse atender as exigências
da Fifall•
Orlando Silva, ministro dos Esportes, apoiando as intenções do governo catarinense de ser

�
sede da Copa do Mundo de 2014, caso o Brasil seja o anfitrião da competição.

I"Queremos n�gOCiar O ressarcimento comos pais dos garotos. Se houver resistência,
." vamos entrar na justiça. Não vamos arcar com o prejuízo".

NadiaWalz Zonta, diretora do Centro de Educação Infantil Guilherme Tribess, sobre o pagamento dos prejuízos
causados pela depredação que dois adolescentes, na segunda-feira, <'

._. PONTO DE VISTA

Perdeu o emprego e os

benefícios? Empreender é a

resposta!
, Hoje, a grande maioria dos

estudantes recém saídos, das
universidades inicia suas car

reiras Com o objetivo de assu-
.

'mir, no menor espaço de tempo
possível, cargos profissionais
elevados dentro de grandes
organizações, sejam elas nacio
nais ou internacionais. Dentro

,

desse contexto, esses "candida
tos a diretores" investem boa
parte de seu tempo e recursos

em atividades que proporcio
nem uma maior visibilidade

, dentro das empresas: estudam
ardua-mente, aprendem vários

idiomas, se atualizam em cursos

de pós-graduação, MBAs,'
palestras, vestem-se com

roupas de griffes e trabalham
até muito tarde. Frequente
mente, para viabilizar tantas
atividades, deixam de fazer
refeições corretamente, não
praticam atividades físicas,
reduzem o· remno declkadn. à

flJ
1�t9" 2007
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@uMjMARCIO
A queda de braço
Nem mesmo a esperada
demissão de Silas Rondeau
estava confirmada e o PMOS
de Senado e o PT já se

8ngalfinhavam para indicar o
substituto do ex-ministro,
Afinal, 65% de todas as

verbas do PAC passam pelo
Ministério das Minas e

Energia, que vai tocar,
também, entre outras coisas,
o programa do etanol. Desta
vez, no entanto, o fragilizado
PMOS do Senado contará
com o apoio do RMOS na

Câmara. O inimigo, neste
caso, é o PT (e, naturalmente,
a ministra Oilma Roussef). O
PT quer de volta este espaço
e já botou na lista três nomes,

Conhecedores do ambiente
brasiliense, porém, acham
improvável, que Lula dê o

lugar para os cornpanheros
petistas. Mais alto fala a

unidade da base aliada. Não
seria prudente o governo
trombar no momento com o

PMOS como um todo e

especificamente com o PMOS
senatorial.

�bIOg.eSladao.com.brlbl0g/josemarcio
•Patrícia Barreto Gavronski
Empresária, sócia do Grupo
Machado,especializadaem

• DO LEITORconsuttoria em novos

negócios e franchising,
planejamento jurídico e

tributário

família e ao próprio bem estar.
-

padrões do nosso mercado.
Hoje, porém, é cada vez Neste momento, a alterna

maior a incerteza de que Um tiva mais viável e eficiente é
executivo permaneça por toda EMPREENDER. E, para isso,
a vida profissional em uma estar um passo a frente é
empresa sólida. Para piorar, ter fundamental.
um bom currículo e uma boa Para empreender é essen

experiência profis-sional não cial ter iniciativa, disposição
garante encontrar uma nova para o trabalho e uma reserva

boa colocação-que na maioria de capital. É fundamental
das vezes está associada a uma buscar uma consultoria que
boa indi-cação ou até mesmo oriente como e onde investir
a alguma sorte, pois essas vagas consider�ndo os melhores
estão cada vez mais reduzidas. negócios e oportunidades do

Muitas vezes, esses profis- mercado e quais são os seg
sionais são pegos de surpresa, mentos e as redes de fran
sem terem ao menos estudado quias em expansão.
com antecedência uma se- Mas a lição que deve ficar

sempre em cartilha é: enve�'
lhecer é irreversível, chegar
à diretoria de uma grande
corporação é uma possibi
lidade, mas estar atento ao

mercado 'e
<

não perder boas
oportunidades é uma meta

gunda estratégia, ou seja, um ,

novo plano de ação para sua

carreira.
Retomar cargos de alto

executivo é sempre uma ta

refa muito lenta devido à
falta de oportunidades ou a

"id d r1 " .

'

,

tnaoevavan ea a '[l::!r;J,OS nermanenre .. 1

Onda de fusões
Quem detém mais da metade
de um mercado
isoladamente, ou por meio de
assóclações com
concorrentes, manda. É por
isso que monopólios (em que
só um controla o mercado),
oligopólios (em que poucos
controlam) e cartéis são (ou
eram) palavrões no

capitalismo. O livre-mercado,
de verdade, não coabita com
meia dúzia de empresas que
ditem as regras da oferta e da
procura. Sabemos que para
nós consumidores, é uma
lástima ter poucas opções na

hora de comprar a passagem
aérea, de alugar um filme, de
fazer supermercado, de
abastecer o carro ou de,
manter o plano de saúde. É
'um negócio muito bom para
quem se apodera do mercado.
Nada bom para nós, em

. preços, ria qualidade dos

serviços e na oferta de
.

produtos em segmentos,
modalidades ou locais que
não interessem aos

empresários monopolistas.

�mariaineSdOICI.IOlha.bIOg.UOI.com.br

Planos Milionários

Você pode ter dinheiro a

receber e não sabe! É verda
de! Se você foi poupador nos
anos de 1987, 1989 e 1990,
pode ter direito a uma dife
rença não paga aos poupa
dores à época.

Ocórreu nestes anos mu

danças nos planos econômi

cos, o que levaram os bancos
pagarem na correção mone

tárias' valores inferiores aos

que eram de direito.
Os valores a' receber po

dem ser auto, e se não recu

perados, poderão, os bancos
lucrar bilhões em cima de
seus clientes se não adentra
rem com as ações de cobran
ças referentes à época.

Se você se encaixa nestes

anos, faça um requerimento
junto ao banco requerendo
os extratos da época (são
obrigados a fornecerem).
Com os extratos em. mãos

procure um advogado que
entenda do assunto, e entre

com a'ação, pois é mais que
seu direito e, a justiça é unâ
nime ern condenar os ban
cos.

Cuidado que os funcio
nários dos bancos estão
sendo instruído a burocra
tizar o máximo possível par
não entregar os documen
tos, inclusive afirmando que
o prazo para fazer o requeri
mento dos extratos expira no

'lU'ti FARIA,
'Punhal nas, costas
Por causa da chamada
Qperação Navalha da Polícia
Federal, os bastidores do
poder voltaram a tempos de
intrigas, disputas e

punhaladas nas' costas. O '

presidente do senado,
Renan Calheiros (PMOS-AL),
chegou' a pedir ao colega
José Sarney (PMO'S-AP) que
não íncemívasse o ministro
'Silas Rondeau a pedir
demissão porque
descontiava que o PMOS da
Câmara ia querer indicar o

.

substituto. Foi preciso o

presidente do partido,
.

deputado Michel Temer, jurar
que os deputados da legenda
não reivindicariam a vaga.
Mal relaxou, Renan sentiu o

punhal furar-lhe as costas,
•

f
� •

" ...

Foi quando soube que o .'
presidente do PT, Ricardo

'

Berzolni (SP), declarou que
.

Silas devia deixár o cargo .:
"Está vendo; o PT é que está
por trás. Serzoini junto com o

Tarso Genro. Eles já têm até
o substituto na fila", disse
Renan.

� blogdosblogs.bllg.lg.com.br

• Pier Gustavo Berri
Estudante de Direito

final de maio, o' que só é
verdade 'para o período de
1987, portanto, sendo nor

malmente possível '0 re1_
qu er imerito dos anos de
1989 e 1990, pois os prazos
são vintenários (20 anos),
conforme decisão dos Tri
bunais para a cobrança
judicial.

. \

As presentes cobranças
valem para pessoas falecidàs,
no caso espólio, podendo ser

requeridas por' seus her
deiros.

Não deixe seu, suado
dinheirinho ir pot água a

baixo e, por isso, corra atrás
de seus direitos, pois só
assim teremos justiça!

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1,680 carac., Fonte Time� NewHoman 12 e podem ser enviados por
e-mail redação@ocorreiodopov0.com.br. ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep I '.
89251 200, Caixa Postal 19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão
oubljcadQ�).
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AÇÃO: PT DE JARAGUÁ DO SUL SE ARTICULA PARA DISPUTAR A ELEiÇÃO

Partido mantém conversações
com outras legendas da cidade
Dionei confirma pré
candidatura a prefeito
e diz que está à

disposição da legenda

JARAGUÁ DO SUL

Apesar da distância, o PT
já está se articulando para

disputar as eleições munici

pais do ano que vem. O'

primeiro passo foi dado em

fevereiro, quando o partido
estabeleceu quatro ações
visando o pleito. Neste

tempo, mantém conversações
com setores do PMDB e do
PP e tem recebido ofertas de

-

outras legendas. Embora a
"

direção nacional proíba
coligações apenas com PSDB
e DEM, há resistência da
maioria em se aliar ao Pp,
adversário histórico dos

petistas.
Por outro lado, existe uma

correrite que defénde. a
formação de uma ampla

. • J • '

aliança com os partidos que'
integram a base de apoio do

governo Lula e outra que não

esconde o desejo de se aliar
ao PR do prefeito Moacir

, Bertoldi. O ex-deputado
Dionei da Silva, pré-candi
dato a prefeito e uma das

lideranças locais, garantiu

CÉSAR JUNKES/OCP

Dionei aposta no desgaste da atual administração municipal para vencer as eleições no ano que vem.

que não há nada de concreto
nas conversas com os partidos.
Segundo ele, somente após a

reunião dodiretório, marcada
para o mês que vem, é que

começa o processo eleitoral

propriamente dito.
Díonei revelou que o PT

decidiu reforçar a oposição ao
I , "

governo municipal, "para
deixar claro a posição do

partido". Admitiu que

correligionários negociaram a

aproximação do PT com a

administração pública, inclu
sive cargos em comissão e

possíveis filiações de in

tegrantes do governo ao

Partido dos Trabalhadores.
"O nosso desafio é' a

reestruturação partidária e a

unificação do partido para
fortalecimento do PT",
declarou.

Além da oposição ao

governo municipal, o PT
decidiu ainda promover
reuniões clos núci�os, r�for
mular a executiva, realizar

formação dos filiados, fazer a
reestruturação financeira (o
partido não tem dívidas) e

preparar a fase pré-eleitoral,
com a elaboração do programa
de governo.

APOSTA Segundo

Dura lex
Desde a demissão da jorna

lista LucianaMariot, no final
de abril, a Câmara de [ara
guá do Sul está sem assessor

de imprensa. O Legislativo,
com tantas informações de
interesse da comunidade,
não pode ficar sem um asses

sor de imprensa. O que se

espera é que a Casa de Leis

respeite a lei e contrate um

profissional diplomado, por
que o que tem de desrespeito
à lei por ai...

Conhecimento
Ninguém melhor que o

prefeito Mário Sérgio Peixer, o
Dêgo (DEM), para saber se a

Casan foi ou não boa para
Guaramirim. Afinal foi por
vários anos gerente da estatal
nomunicípio.
Hoje garante que, nos 30

'nos, que em a empresa obteve
concessão para gerir os

erviços de água, "não cumpriu
; obrigações".

Sed lex
Deve ficar pronta esta

semana a composição dos car
gos na Secretaria de Desen
volvimento Regional de

Jaraguá do Sul, divididos
entre os partidos da base de

apoio do governo Luiz Henri
que (PMDB) . Especula-se que
o assessor de imprensa não será
um jornalista diplomado, como
determina a lei. Se se con

firmar, reforçará as críticas ao

loteamento dos cargos

públicos.

Tempo
Mas como gerente não

sabia que a Casan não

atendia as necessidades da

população de Guaramirim?
Se sabia e não resolveu o

problema foi omisso. Se não
sabia foi ineficiente. Por
outro lado, por que só agora,
sete anos depois de assumir

a administração municipal,
resolveu municipalizar os

serviços de água?

,.

U

Dionei, o partido aposta nas

realizações do governo Lula e

nas ações da Polícia Federal
como as maiores propagandas
do PT. "O país mudou para

melhor, só não vê quem não

quer. Nunca na história do
Brasil foram desarticuladas
tantas quadrilhas que agiam
há vários anos. Os índices
econômicos são os melhores
dos últimos 30 anos e as ações
sociais, pela primeira vez,

atendem realmente quem

precisa", destacou, acreditan
do que a população reconhe
ce os avanços e sabe as razões

deles.

.
MOSAICO

Recadastramento
A Prefeitura·deSchroeder
realiza hoje,oaté as 16

horas, o recadastramento
das famílias do Bairro

Itoupava-Açú para o
ProgramaBolsa Família.
Até omês passado, o

,

bairro pertencia a

Joinville. A transferência
para Schroeder já custar
muitos outros transtornos.
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Piazera reafirma que
trânsito está melhor
JARAGUÁ DO SUL

O secretário de Urbanis

mo, Afonso Piazera, voltou a

garantir que as mudanças no
sistema viário da cidade
melhoraram a flúidez no

trânsito. Reclamou da "insis
tência" do jornal em criticar

as alterações e apontou núme

ros que comprovam asmelho
rias. Ele se mostrou chateado
com o que classificou de

perseguição, acreditando que
"estão pegando no pé".

"Te convido a dar uma
volta pelo centro para provar

que hoje o tráfego flui muito
melhor", disse, fazendo ques
tão de frisar que o processo
ainda está. em implantação e .

que para resolver alguns
gargalos serão preciso investi
mentos na infra-estrutura. Ele

reforçou a necessidade de se

construir pelomenosmais seis
pontes na cidade, informando
que três delas serão construí

das até o final do ano que vem.
Em relação às convocações

da Câmara, Piazera informou

que foi ao Legislativo, na noite
da última segunda-feira,
atendendo os requerimentos
dos vereadores Ronaldo Rau
lino (PTB) e Dieter [anssen
(PP). "Disse isso logo no início
da minha fala", lembrou.
Segundo o secretário, aCârr{a
ra o convocou para falar sobre!
o contrato entre a Prefeitura
com a Canarinho e que, p�ra
explicar as mudanças no

trânsito, foi convidado. "

"O Ronaldo me convidou

por telefone. Se houve a con

vocação, não recebi o docu

mento", garantiu, afirmando
que, se não houve questio
namentos a respeito do contra
to entre a Prefeitura e a Cana- -

rinho, foi porque os vereadores
não quiseram.

Na realidade, houve uma

distorção entre o requerimento
de Raulino e a mensagem-que
foi enviada ao secretário. O
documento que saiu do gabi
nete do vereador o convoca

para se fazer presente naCâma
ra,mas.o que saiu do Legislativo
chegou a Piazera como convite..

CÉSAR JUNKES/OCP .

Piazera diz que está-sempre à disposição da Câmara de Vereadores

Resposta
o secretário de Urbanismo, Afonso Piazera, garantiu que
não é candidato a prefeito em 2008. Rebateu as informações
de que está em campanha e que só resta se filiar a um partido.
De onde tiraram que estou em campanha? Não participo de
reuniões em bairros, não vou a nenhum lugar na condição
de candidato nem falo que sou candidato", frisou, afirmando
que está "apenas trabalhandona secretaria".

Superávit
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$
1,301 bilhões na terceira semana do mês de maio, de 14 a

20. No período, as exportações somaramUS$ 3,330 bilhões e

as importações US$ 2,029 bilhões. No mês, até o dia 20, a
balança comercial acumula saldo positivo de US$ 2,704,
resultado de US$ 8,568 bilhões em vendas e US$ 5,864
bilhões de compras no �ercado internacional.

Mudança
o senador José Agripino (DEM-RN) voltou atrás e decidiu

apoiar a criação de uma CPMI(Comissão Parlamentar de

Inquérito Mista) para investigar o esquema de corrupção
em obras públicas, que está sendo apurado pela Polícia
Federal. Na terça-feira, o senador disse que era contra uma

investigação no Congresso.
''A Câmara iniciou uma investigação sigilosa por meio de

.

pedido de informações ao Ministério Público", justificou.

Apagão
Ontem, por volta das 19

horas cabos da rede elétrica
da RlJa Procópio Gomes
romperam interrompendo a

transmissão de energia.Minu
tos depois, um carro da Celesc

chegou, saiu logo em segui
da. O plantão da empresa
informou que não havia
nenhuma solicitação do

serviço. Estranho.
.

Ofício
A Câmara de Schroeder

enviou ao reitor da UFSC,
Lúcio Botelho, ofício mani

festando apoio à implantação
do campus da universidade
federal na região. O docu
mento destaca a importância
do campus para a região e

informa que o Legislativo
está comprometido com o

projeto.
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Caminhoneiro perde
controle e tomba

redacao@ocorrelodopovo,com,br
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!EDUCAÇÃO: ESCOLAS ESTÃO PREOCUPADAS EM FORMAR CONSCIÊNCI,A AMBIENTAL

:1!Concurso estimula criatividade
'de crianças e adolescentes
Materiais recicláveis

I: viram brinquedos ern
II gincana promovidaI

pela rede de ensino
I
OSNIALVES
POMERODE

III Todo tipo de material que

Illseria jogado fora está sendo

II aproveitado pelas crianças da
flrede pública de ensino para

Ilproduzir brinquedos e projetos
científicos. Trata-se de um

\ concurso estadual com o

[objetivo de estimular a cria

liitividade infanto-juvenil. Fo
III ram cerca de 41 trabalhos, de
I nove unidades de ensino,

I produzidos e expostos na
IIGaleria de Artes Ervin Curt
Teichmann, no segundo piso
Ida prefeitura da cidade,
I desde segunda-feira.

Os trabalhos ficam a

I disposição do público até a

noite da Segunda-feira, dia 04
I de junho, quando as produ
ções mais originais serão

premiadas. No júri, profíssio
I nais da educação, cultura e
.

esporte do município terão a

I difícil tarefa de eleger os três
primeiros lugares em cada

[ categoria. Os estudantes con
correm, em três categorias

O cORRÊrôOÓ"óVO .i

.

DIVULGAÇÃO

Avião de lata produzido a partir de material reciclado em exposição
como "Regional", voltada a

brinquedos que retratam a

realidade de atividades regio
nais; "Educativo" e "Eletrô
nico". Somente participam
alunos do Ensino Fundarnen-

. tal, com idade' entre 10 e 14
anos, que estejam freqüen
tando regularmente as aulas.

Na etapa do ano anterior,
dez alunos foram classificados
para a fase final, e em 2005 a

aluna Raíssa Fernandes dos
Santos, da Escola Erwin Curt
Teichmann, venceu a fase
estadual da categoria "Regio
nal" com o brinquedo "Bone
ca Nordestina".

RECICLAGEM - É um

processo industrial que
converte o lixo descartado

em produto semelhante ao

inicial ou outro. Reciclar é

JARAGUÁ DO SUL Chapecó onde iria buscar
uma carga de frangos que
seriam exportados. O moto

rista nada sofreu e na manhã
'

de ontem voltou ao local com
o proprietário da carreta

Telmo Peliza, empresário da
TransPeliza, de Guaporé - RS,
que presta serviço à Cooper
cargo de Itajaí e com dois
caminhões de guincho para
retirar o caminhão do bar

ranco.Aseguradoratambém
estava no local fazendo
levantamento dos estragos
feitos e no momento em que
os guinchos trabalhavam, os

cabos de aço se romperam por
duas vezes ao puxar a carreta.

Por volta das 10h30, poli
ciais liberarammeia pista para
desafogar a fila que estava

formada. (OA)

(matéria-prima secundária) economizar energia, poupar
recursos naturais e trazer de
volta ao ciclo produtivo o que
é jogado fora. A palavra
reciclagem foi introduzida ao

vocabulário internacional no
final de 80, quando foi
constatado que as fontes de

Um material dividido em petróleo e outras matérias-
pequenas peças permite qúe as primas não :renováveis esta-
bactérias e.fungos, im�?!.!_a�!�s .. "", ..v.�qt se esgo.tandó .. Quem
decormosltores, possam .

recicla, contribui para dimi-trabalhar
.

I . � d I /

nurr a po uiçao o so o, agua
e ar e ajuda na limpeza da
cidade e na qualidade de vida
da população além de formar
consciência ecológica.

• CONCEITO

Um acidente ocorrido na

noite de terça, 22, por volta das
. 20 horas deixou na manhã de
ontem a SC-413 interditada
nos dois sentidos da pista,
próximo a entrada secundária
da cidade, na Ilha da Figueira.

O caminhoneiro Vanildo
Basse,43 anos, dirigia sozinho
no sentido Guaramirim /
Massaranduba a carreta

Mercedes placas IHW -

4466, de Chapecó, e carre

gava um contêiner vazio.

Segundo o motorista, no

momento da curva "deu um

branco e eu não vi mais nada"
e quando voltou a si, já estava
fora da pista. Vanildo Basse
estava retornando de São
Francisco do Sul e indo para

DSNI ALVES/OCP

o contêiner que estava vazio evitou maiores danos ao motorista

It;�· .�. ,.COMPROMISSO AMBIENTAL
PIERD RAGAZZI/OCP

Cerca de 350 pessoas, entre alunos, professores, pais e
funcionários de escolas, participaram, ontem, da 3a etapa do
Projeto Chico Mendes 2. Dessa vez o Instituto Rã-bugio,'
responsável pela iniciativa, trouxe a Guarnição Especial de Polícia
Militar Ambiental para falar sobre a legislação que rege as ações
de defesa ao meio ambiente.

Devemos enxergar o lixo como
fonte de riqueza e que deve ser

separado entre orgânico do
inorgânico.

Eles dividem a matéria para que
ela possa ser reciclada e usada
de novo.

Sebrae pretende
formar empreendedores
SCHROEDER Silva, na rua Paulo [ahn, 215

das 8 horas até 19h30, no
centro da cidade. Quem
quiser antecipar sua parti
cipação pode se inscrever
desde hoje na sede do Sebrae
em Jaraguá do Sul no horário
comercial ou pelo telefone
3371-7843.

Segundo pesquisa dispo
nível no site do Sebrae, o

Brasil estava no ano de 2005,
em décimo terceiro no

ranking de países mais

empreendedores. O país
segue uma tendência mun

dial onde pessoas entre 25 e

34 anos estão em estágio
inicial e representam 16,6%
da população. (OA)

O Sebrae em parceria com
a Prefeitura Municipal
promoverá dia 26 de maio
oficina com objetivo de
formar empreendedores na

região. Trata-se do primeiro
treinamento este ano no

estado e que tem um impacto
social e econômico muito

grande, pois promove consul-
.
toria individual, apresen
tação de vídeos. e sugestões
de idéias para que os inte
ressados possam trabalharpor
conta própria.
A inscrição é gratuita e

pode ser realizada no dia da
oficina na Escola Emílio da

LEIA O MUNDO
Se o seu mundo é o mundo do entretenimento e cultura,
então seu [ornal é O Correio do Povo,
Ele traz tudo sobre cultura local, TV e mundo artístico,
ou seja, o mundo que Interessa a você.

.
.

Marista,
formação que
faz a diferença.
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UDANÇA: PROCON GARANTE QUE SUBSTITUiÇÃO DE PULSO POR MINUTO NÃO SERÁ COBRADA

ntormações sobre telefonia são divergentes
,

.

sil Telecom não
'clarece usuários
bre custo do novo

:, tema de tantação

lANE ZANGHELINI

,f GuÁ DO SUL

As informações repassa-
· s pela Brasil Telecom

" wergem em relação ao novo
tema de tarifação da

efonia fixa, com a substi

ição de pulso para minuto.
· é 31 de julho, os usuários
tarinenses deverão optar
tre o Plano Básico 200mi

tos e o Pas06 400minutos
lana Alternativo de Ser

os de OfertaObrigatório).
as, apesar da proximidade,
operadora não está repas�

f
do aos usuários informa- .

es precisas sobre o assunto,
[a pelo tele-atendimento

pelo. site.
Nesta semana, o Procon

do município recebeu tabela
sobre as franquias, elaborada
pela Brasil Telecom em

parceria com a Fundação
Procon de São Paulo. No

entanto, as informações sobre
preços diferem dos valores

passados pelosatendentes. Na
tabela fornecida pelo Procon,
a tarifa do Plano Básico seria

.

de R$32,73por 200minutos
de uso do telefone, e.o Pasco
custaria R$ 37,22 por 400
minutos. Ao entrar em

contato com a operadora, a

reportagem foi informada por
uma atendente que ambas as

franquias tinham o custo de
R$38,36.

Ern relação ao valor por
minuto) a tabela, traz que o

custo de umminuto no Plano

Básico, em horário normal, é
de R$ 0;16, enquanto no

I

Pasoo, o consumidor deve

pagar R$ 1,12 por quatro
minutos de uso. Se a ligação
for mais curta que esse
período, o valor seria cobrado

de maneira proporcional.
Questionada sobre 'o custo

das ligações, a, empresa não

confirmou os valores e disse

que as informações deveriam
ser obtidas pelo telefone
411414. A reportagem ligou
para o número várias 'vezes,
sern rsucesso. A própria
operadora informou, auto
maticamente, que o telefone

digitado estava incorreto ou

não existia.

MUDANÇA - O diretor do
Procon do município, Sérgio,
Felix, garantiu que os

consumidores não pagarão
nada pela mudança de pulso
para minutos. Acrescentou
também que o usuário deve

ligar para o telefone 10314
para informar 'a operadora
sobre qual plano deseja
adotar. "Se o consumidor não
informar a operadora sobre o

plano que deseja até a data

expirar, o Plano Básico será

adotado automaticamente",
·explicou.

QUINTA-FEIRA, 24 de maio de 2007 I 5
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rena é vistoriada para receber Habite-se

Os bombeiros realizaram,
I

a tarde de ontem, vistoria
a Arena Jaraguá para líbe
ação do Habite-se. O doeu
ento garante que a cons

ução seguiu corretamente

do o que estava previsto no
rojeto aprovado. Entre cis

equisitos vistoriados estão

idrantes, sinalização de

./ .

....__�
'
_._-----�._._.,._-

"

abandono do local, portas,
vestiários, escadas e central
de gás.

O bombeiro que coorde
nou a vistoria, Luis Fernando
Klein, disse que algumas
iluminações de emergência
não estão adequadas e que

qualquer construção precisa
do Habite-se para funcionar.

O presidente da Funda

ção Municipal de Esportes,

Jean Leutprecht, justificou a

falta do -documento afir
mando que os bombeiros

acompanharam a construção
da Arena desde o início. "O

que precisa ser feito agora
são as cornplementações. Eles
(bombeiros) já realizaram
outras vistorias na Arena e

constataram que o local não
oferece nenhum risco",
justificou. (DZ)

I \

l'

Processo seletivo da Unerj tem três cursos novos
"i' ;J',' '..: ;1,

JARAGUÁ DO SUL

O Centro Universitário de

Jaraguá do Sul (Unerj) abriu,
ontem, o prazo de inscrições
para pessoas interessadas em

participar do processo seletivo
da entidade: Neste ano, os

futuros acadêmicos têm a

chance de escolher entre 12

cursos, dentre eles três novi

dades: Design, Gestão Co
mercial e Negócios Imobili
ários.

Conforme a reitora da

instituição, Carla Schreiner,
a opção de não ader� ao

vestibular do Sistema Acafe

(Associação Catarinense de

Fundações Educacionais) tem,
como objetivo economizar. Ela
explica que a procura por
seletivos de inverno não é tão

numerosa quanto àqueles

ARQUIVO/OCP

-

Unerj já formou quase seis mil

lançados no verão e por isso

exige menos investimentos
em produção e divulgação ..\

Além disso, o formato adotado
pela Unerj segue a tendência
do mercado de educação
superior, abolindo aos poucos
as provas e dando enfoque ao

histórico es�olar do aluno.
As inscrições do processo

seletivo deste semestre sâo

gratuitas e podem ser feitas no cerq

sitewww.unerj.br ou noServiço zrsrr

de Atendimento ao Estudante, Jq25

instalado no bloco "N' da )ltib

entidade. O horário de aten- .tirq
dimento é das 8h às I1h30 e \-)j8:)

.

lOjentre as 14h e 21h. O prazo
termina no dia 10 de julho.

Vale lembrar que esses
alunos ingressantes podem'
concorrer a bolsas de estudopara

'

abater parte das mensalidades.
Entre as modalidades ofere
cidas estão: Prounerj, Artigo
170, Fundo de Apoio ao Estu

dante, Programa de Incentivo
à. Pesquisa e Financiamento
Estudantil. Atualmente a

instituição conta com 23 cursos
de graduação e cerca de 3,3mil
acadêmicos matriculados. O
corpo docente é formadopor316
'professores, destes 22 doutores
e 112 mestres. (KE)

foram substituídas por outras
atividades em algumas
turmas.

Durante a passeata, a

categoria também exigiu a

saída de Paulo Bauer da
se-cretaria de Educação. "Ele .

(Bauer) tem histórico confli
tuoso com os professores e tem
se referido às nossas rei

vindicações de forma des

respeitosa", criticou o coor

denador regional do Sinte,
Sebastião Camargo: (Dl)

Professores da região participam de passeata
.

JARAGUÁ DO SUL

Cerca de 40 professores da
rede estadual de ensino da

região participaram ontem de

passeata em Florianópolis
para pressionar a realização
de audiência com o governo.
O objetivo é reivindicar a

abertura de negociação sala
rial e a implantação de plano
de cargos e salários, eleição
direta para diretores, incor
poração de abonos; entre

J

outras propostas.
Apesar de o Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores
em Educação) regional ter
proposto paralisação na

microrregião, as aulas acon

teceram normalmente on

tem. Segundo informações
repassadas pelas escolas
estaduais, somente os profes
sores. que participaram da

manifestação não lecio
naram. Para não prejudicar
os estudantes, as disciplinas

i2Sl
.
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Pemerede recebe ambulância Taxa
•

DIVULGAÇÃO

I

I
I

I
I
,.

I

I
I
I
I A partir do dia 1º de junho o município de Pomerode passa

I
a contar com o serviço do Samu (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência). O veículo foi repassado pelo Governo

I Federal à Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social e

I consiste em uma USB (Unidade de Suporte Básico de Vida),
I para o atendimento no caso de traumas e fraturas. As ligações

'I de emergência feitas para o t�lefone 192 serão atendidas pela
central, que repassará a autorização do deslocamento da

: unidade móvel ao Corpo de Bombeiros Voluntários de
,

i Pome�ode. A co��o�ação se resp�nsabiliza. executar os

: atendimentos por Ja dispor de socomstas capacitados.

1----------------------
,
,

..
'

r
. ..,

otter a u,ma vaga na Câ.mara de
ha \7ão'�té amarthã,"daN3 às 18

na sede (la Câmara (Avenida Governador Celso
00, 1º andai;Centro).Acontratação é para o cargo

éosa1á$é deR$1,5mil) para 20 horas semanais.
deve ser formado é ter mais de anos. A

no dia3 de junho, das 9 às 12h30. Para informações
'o t(�leICJne é o (47) 3446,7800. O edital completo pode ser

site:<�cmvbv.sc.góv.br. f�'

,

.'

(
c

£--------------------�--��--------�--------
B

:;Processo seletivo·
r
..'

c' A Sociesc (Sociedade Educacional de Santa Catarina)
( ; recebe até o dia 3 de junho as inscrições do processo seletivo
. ( de docentes. As vagas são para docentes, coordenadores
£; de cursos de educação superior e técnico-profissional. A
�I instituição oferece oportunidade de crescimento
1:' profissional uma vez que conta com mais de 30 cursos

G superiores, 20 cursos técnico-profissionalizantes e vários
de projetos ·de extensão. A Sociesc está presente nas

principais cidades de Santa Catarina e ainda em Curitiba,
no Paraná. Informações e inscrições pelo www.sociesc.>

r org.br/seletivodocente.

I •.....•

..I.
Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Físicos
Coordenadoria de Licitações e Contratos_.

JlllA8I1AIOSUl

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2007

SECRETARIA DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço por ITEM

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de equipamentos odontológicos, destinados
para os gabinetes odontológicos da Rede Municipal de Jaraguá do Sul, conforme especificações
descritas no Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei Federall 0.520/2002, de 17 de julho de
2002 e LEI COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezembro de 2005, ARDO INCISO VII E VIII.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 05 de
junlio de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita
na RuaWalter Marquardt na 1.111 , bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura
dos envelopes serão as 09:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de

II. Licitações e Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$ 44.000,00(quarenta e

quatro mil reais). INFORMAÇÕES: A integra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via
Internet no endereço www.;araquadosul.sc.dov.br

Jaraguá do Sul (SC), 21 de maio de 2007.

I MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração

l

A Vigilância Sanitária em

Jaraguá do Sulestá encon

trando dificuldades na entre
ga das Taxas da Vigilância,
que tem vencimento no

próximo dia 31. Grande parte
dos contribuintes apresenta
cadastro incompleto e assim

não são localizados. É
necessário que os que não

receberam a Taxa, compa
reçam a Vigilância Sanitária.

Baú
O Sese de Jaraguá do Sul,

promove hoje o projeto Baú
, de História, com o espetáculo
"É Ouro!Oba!", com Toni
Edson, de Florianópolis. As
apresentações acontecem às
15h30 e 20 horas na Escola
Heleodoro Borges. A peça é

gratuita e tem duração de 50
minutos. Informações pelo
telefone3371�9177.

Reunião'

Interdição de rua
A Secretaria de Urbanismo,

através da Coordenadoria de
Trânsito, comunica que
trechos da AvenidaMarechal
Deodoro da Fonseca (Calça,
dão), no Centro de Jaraguá
do Sul, estará interditado
neste domingo, 27. A

interdição é entre a Rua

Expe?icionário Gumercindo

da Silva e a Avenida Getúlio
Vargas. O período será das 7
às 16 horas. A medida é
necessária devido ao serviço
de manutenção da passagem
de nível (linha férrea) a ser

executado por servidores

municipais da Secretaria de

Obras Públicas e Habitação
de [araguá do SuL

Livro

O Centro de Convivência da Terceira Idade convida a todos
para o lançamento do 6º livro de receita da Cozinha
Experimental. O evento acontece no dia 4 de junho, às 15
horas no pavilhão "B" do Parque Municipal de Eventos.

Posse das diretorias
.Cerca de 55 membros das

APPs (Associações de Pais e

Professores) dos Centros

Municipais e escolas da rede

municipal de ensino de
Jaraguá do Sul, compare
ceram na terça-feira, no

Pavilhão "B" do Parque de
Eventos, para tomarem posse
da diretoria das Associações,
para a gestão 2007/2009.

Durante a solenidade, o

secretário de Educação, Ané
sioAlexandre, falou da impor,
tância dessa parceria entre

pais, escola e administração.
"No -desafio de traçafIT!.os o

futuro de com-petitividade
criado pelo processo de

globalização econômica e

cultural, necessitamos de

parceiros para as escolas".

Enco'ntro
Entre os dias 7 a 9 de junho

acontece o 6Q Encontro
Nacional da Mulher Conta
bilista, no Centrosul (Centro
de Convenções de Floria

nópolis). O tema .central do
encontro é a inserção das
mulheres' contabilistas no

mercado de trabalho. Infor
mações pelo telefone (47)
3323-7676.

• LOTERIAS-

• DUPLA SENA

concurso: 558

POLICIAL

A Ajoc (Associação
J araguaense de Ovinos e

Caprinos) promove neste

sábado,
..
26, a partir das R

horas, o encontro de cria,

dores. A reunião acontece na
Chácara Colina Verde, Tífa
Blank, no.Rio da Luz 2. Será
servido almoço no local. Mais
informações pelo telefone
3274-8291.

02 - 10- 20 - 29 - 31 - 34

O CORREIO DO POVO

Furto
Na segunda-feira, 21, por
volta das 8 horas,
aconteceu um

arrombamento em um

mercado no Centro de
Massaranduba. Os
assaltantes entraram pelo
telhado e furtaram três

aparelhos celulares, uma

impressora, dois telefones
e R$ 500 em moedas.

Acidente
Na Rua Jorge Lacerda, no

Centro de Jaraguá do Sul,
aconteceu uma colisão
lateral entre um Ford
Fusion e uma moto Honda
CG125. O condutor da
moto foi encaminhado
para o Pronto Socorro e o

do veículo não teve
terímentos. O· acidente foi
na segunda-feira, por volta
das 11 h30.

Furto 2
Também na segunda-feira,
dois homens invadiram
uma residência na Rua
Hermínio Stringari, Bairro
Guamiranga, em

Guaramirim. A Polícia
Militar esteve no local e

durante as buscas
'

prendeu um dos
assaltantes. O mesmo

estava furtando uma lagoa
de peixe. Ele foi
encaminhado para a

Delegacia ..

UFSC em Jaraguá
Amannã. acontecê uttia Audiência Pública com a

presença do reitor da UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina), Lúcio Botelho (foto). A audiência será
no grand¢ teatro da. Scar e reunirá a sociedade. ciVil, o
poder pdblico e a it")j,i::.iª,nva

.

privada- .da região. tema
central ê o debate sobre a instalação da. UFSC na

microrregião da Amvali (Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu). Na oportunidade, será entregue o

"Projetg 91+ Viabilida�" para a inseala$ãQ do carnPQs. Às
19 horasoteitor vaiatender a imprensa em urna coletiva
e' às I9h.3V é a abertura da audiência.

• QUINA

concurso: 1.753

,

OBITUARIO

Faleceu ás 19�30h do dia
23/05, a senhora Lorita
Wackerhagen com idade
de 64·ànos. O velório foi
realizado na Igreja Cristo
Salvador e o sepultamento
no cemitério Rio da Luz I.

• INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

PARALELO

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,951 1,953 It

2,01 2,11 II

TURISMO 1,927 2,073 II

EURO

I COMPRA VENDA

2,6396 2,6405

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃ�
It BOVESPA 51.812 -0,76%
"DOW JONES . York 13.48,7 078%
" MERVAL (B. Aires) 2.162 1,09%
" NIKKEI (Tokio) 17.529 0,09%

• POUPANÇA nHII�'"hi!,1
0,6495% R$ 797;30
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'EM CASA: CATEGORIA JUVENIL BUSCA SEGUNDA VITÓRIA E JUNIORES QUEREM A REA�ILlTAÇÃO

, Categorias de base jogam a segunda partida em casa, desta vez contra o Marcílio Dias; na terça feira eles viajam para Criciúma

•Base.do Juventus enfrenta o
· .

iMai�r-ii6 'DHIS no João Marcatto
Partidas acontecem
amanhã a partir das
J 3h30 e ria terça'
._jogam

-:

em Griciúma"

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO· SUL '

As equipes do Juventus/
FME entram em campo

amanhã, a .partir das 13h30
no Estádio João Marcatto,
para á segunda partida do

Campeonato Catarinense da
Divisão Principal das cate

-"gorias juvenil e juniores; O
-.

;. .

adversário será o Marcílio
Dias e este será o segundo
desafio em casa. Na próxima
terça-feira, no mesmo ho

rário, as equipes jaraguaenses
voltam a entrar em campo,
desta vez contra o Criciúma,
fora de casa.

Os garotos do juvenil vem
de uma vitória por 2xO' em
cima da Chapecoense. O
técnico Biro não sabe se

poderá contar com os quatro

reforços - Tiago, André, [oni
e Rodrigo, que precisam ter

a documentação liberada

para jogar. Mas o time titular
deve ser omesmo que venceu

Roni' deixa o Fia e

acerta com Cruzeiro
BELO HORIZONTE

O atacante Roni vai vestir
· 'a camisa do Cruzeiro no

Brasileiro deste ano. O

jogador que atuou pelo
Flamengonesta temporada foi
liberado pelo clube carioca

sem ônuspara acertar com o

· Cruzeiro. O anúncio da
.,'

contratação foi feito ontem.

Roni, que tem 31 anos,

� permanecerá no clube celeste
até o final da temporada. Ele
deve se anresentar hoie.

I

ARQUIVO/PIERO RAGAZZI/OCP

1

Rani foi liberado oelo Flamenco

a primeira Partida. "Nosso
objetivo é pontuar contra
estas equipes. Precisamos
somar estes seis pontos,
porque teremos mais difi
culdades pela frente", disse o
treinador. Depois de Mar

cílio Dias e Criciúma, o pró
ximo adversário será o

Próspera, no dia 2 de junho.
"Estamos com a base

campeã do ano passado.
Perdemos apenas, quatro
jogadores daquele time.

Vamos chegar fortes tanto

neste Estadual como nos

J oguinhos Abertos", disse
ainda Biro. Já os juniores

jogam a segunda partida da

competição, buscando a

primeira vitória, já que

perderam na estréia por 3x1

para a Chapecoense.
REGULAMENTO - A

competição, nas duas'

categorias, é disputada por 12
equipes, que se enfrentam em

turno único, em jogos só de
ida. Os seis primeiros
colocados se classificam para
a segunda fase que jogarão
entre si em turno e returno,
em sistema de pontos corridos
etn cada um deles. Os

campeões do turno e returno

se enfrentam na final.

-,- ESTADO DE SANTA CATARINA
• - Prefeitura Municipal de Jaràguá do Sul
_IE

IAIIIIOÚ 00SUI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 06/2007
SECRETARIA DE URBANISMO

TIPO TÉCNICA E PREÇO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a disponibilização, implantação/
instalação, operação, manutenção de equipamentos novos de medição de velocidade
veicular, tipo fixo, com display externo de velocidade medida, que capte imagem de

flagrante de infração' e permita a identificação de placa de todos os veículos
automotores (contendo imagem de display indicando a velocidade medida), bem
como o fornecimento de arquivos de imagens dos veículos flagrados em infração
de trânsito e prestar suporte técnico e materiais necessários, tudo nas formas,
quantidades, especificações técnicas e demais condições expressas neste Edital e
Anexos, A Comissão de Licitação especialmente designada pelo Decreto Municipal
n06.025/2007, comunica às empresas que obtiverem o edital de Concorrência nO

06/2007, da SUSPENSÃO da entrega e abertura dos envelopes do 'dia 24/05/2007
às 09h e 1 Oh, respectivamente, sendo comunicada posteriormente às empresas
nova data e horário para entrega e abertura dos envelopes, tendo em vista os

questionamentos que houveram em relação ao edital, estando em análise por esta

Adrninistraçào.
Jaraguá do Sul (SC), 22 de maio de 2007,

EOUARDO MARQUARDT
Presidente da Comissão Especial de Licitação

QUINTA-FEIRA, 24 de maio de 2007 I

• LINHA "DE 'FUNDO; ">,: 'JUllmar Pivatto

Bicicross
Neste domingo, 27, no Parque
Malwee, acontece a 2a Etapa do
Campeonato Catarinense de
Blclcross, A programação
começa às 8h com os treinos e

as provas iniciam às 10h30
com previsão de término às
15h com a premiação. Esta
competlção é organizada pela
Federação Catarinense de
Ciclismo.

Para dar espetáculo
O'prímero evento esportivo na Arena Jaraguá promete. Primeiropelo
público, que tratou de esgotar os ingressos dois dias antes da partida,
mesmo sendo apenas um amistóso. Depois porque os jogadores da

Seleção Brasileira, que brigam para disputar o Pan, terão a oportunidade
de mostrar a habilidade diante do fraco time dos Estados Unidos, que
foi goleado pelo time juvenil da Malwee em um amistoso na terça-feira.
Vale mais para o público conhecer o local, as acomodações e,

.

principalmente, ter uma idéia da visão para dias de jogos.

Basquete adulto
A equipe adulta que representará
Jaraguá do Sul nos Jogos
Abertos no basquete masculino

joga neste fim-de-semana, pelo
Campeonato Metropolitano em

Joinville, Amanhã enfrenta o

atual campeão, Fafil Sports e

domingo é a vez do Red Label.
Os jaraguaenses venceram as

quatro partidas que disputaram
até agora,

.

Handebol
De 25 a 27 de maio, no Ginásio
da Arsepum, acontece a 3a Copa
Sul-Brasileira de HandeboL No
masculino, além da ADHJ/FME
participarão Guaramirim,
Joinville e Itajaí. Já entre as

meninas, além das anfitriãs,
estão confirmadas as equipes de
Florianópolis e Joinville, além de
Curitiba que não confirmou

presença,

Nota triste
o fisiculturista Luís Carlos
Krenke, conhecido como Chips,
faleceu no final da noite de

terça-feira. Segundo
informações, ele teria pego
meningite durante uma

competição, Chips, 41 anos, era
dono de uma academia e um

dos maiores nomes no esporte
em Santa Catarina, Ficam as

condolências para a família.

Milan bate Liverpool
e fica- com o título

Com a sétima conquista
na Liga dos Campeões (1963,
1969,1989,1990,1994,2003
e 2007), o Milan se afirma
corno a segunda maior força
da história da competição,
com apenas duas taças a

menos em relação ao Real
Madrid, e ainda como o

principal vencedor do torneio
continental deste século.
Também foi a vingança
italiana sobre os rivais

ingleses, que conquistaram a

edição de 2005 da Liga dos

Campeões.

_.
,. ESTADO DE SANTA CATARINA

.. .• Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
_DE
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07/2007
SECRETARIA DE URBANISMO

TIPO TÉCNICA E PREÇO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a disponibilização, implantação/instalação,
operação, manutenção de equipamentos novos de controle eletrõnico de trãnsito que capte
imagem de flagrante de infração e pennita a iclentificação de placa de todos os veículos infratores
(incluindo imagem do semáforo monitorado), bem como o fornecimento de arquivos de imagem
dos veículos flagrados nos cruzamentos das vias do município de Jaraguá do Sul, nas seguintes
infrações:a) Avanço de sinal vermelho no semáforo - art 208 do CTB, código 605-0; b)
Excesso deVelocidade em sinal verde, amarelo e vennelho-art 218, II a e b do CTB, códigos
745-5,746-3 e 747-1; é c) Parada sobre afaixade segurançade pedestre-art,183 do CTB,
código 567-3; e Prestar suporte técnico e materiais necessários, tudo nas fonnas, quantidades,
especificações técnicas e demais corídições expressas neste Edital e Anexos, A Comissão de

Licitação especialmente designada pelo Decreto Municipal n06,026/2007, comunica às'
empresas que obtiverem o edital de Concorrência nO 06/2007, da SUSPENSÃO da entrega e

abertura dos envelopes do dia 24/05/2007 às 14h e 15h, respectivamente, sendo comunicada
posteriormente às empresas nova data e horário para entrega e abertura dos envelopes, tendo
em vista os questionamentos que houveram em relação ao edital, estando em análise por esta

Administração,
Jaraguá do Sul (SC), 22 de maio de 2007,

EDUARDO MARQUARDT
Presidente da Comissão EspeCial de Licitação

� ... �_.. ,-:---- ---��_ ... ,_._-P_�-- .. --_ . ...,..- .---__ .... ...._�.__ .. -��-�.. .__..:..-....�� ....���-., · ...... ·· ...zi';,t ».-

ATENAS

A Europa está pela sétima
vez nas mãos do Milan.

Ontem, a mais vencedora

equipe italiana da história
derrotou por 2x1 o Liverpool,
dando o troco na decisão de
dois anos atrás, para levantar
a Liga dos Campeões. A festa
do time de Kaká, Dida e

companhia foi construída no
estádio Olímpico de Atenas,
na Grécia, através de dois
gols do experiente atacante

Inzaghi.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PREPARAÇÃO:.JOGADORES QUIEREM APROVEITAR A CHANCE PARA BUSCAR A VAGA PARA O PAN-AMERICANO

Seleção Brasileira pronta para desafio na Arena

81 QUINTA-FEIRA, 24 de maio de 2007

Este é o penúltimo
amistoso da equipe
antes do anúncio
da lista oficial

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

A Seleção Brasileira de
Futsal treinou ontem de
manhã na Arena Jaraguá, de
olho no penúltimo amistoso da
equipe antes do anúncio da
lista oficial dos jogadores que
disputarão os Jogos Pan
Americanos noRio de Janeiro.
A partida será hoje às 19h15
contra os Estados Unidos, com
previsão de lotaçãomáxima, já
que os ingressos esgotaram na

terça-feira à noite e não
haverá venda no locaL Para

quem não conseguiu entrada,
resta o consolo de acompanhar
a partida pela SporTv.

No trabalho de ontem o

técnico PC de Oliveira
comandou um treino forte,
com prioridade em jogadas de
marcação e saída de bola. Ele
disse que os atletas, neste
momento final de preparação,
estão cada vez mais motivados

O CORREIOESPORTIVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

O CORREIO DO POVO

já que disputam vagas. Depois
dos dois jogos contra os Estados
Unidos (o segundo será do
mingo, em Brusque), o traba
lho se voltará para o acompa
nhamento dos play-offs da

Liga Espanhola, antes da apre
sentação dos jogadores em

Teresópolis, onde o Brasil fará
a preparação para o Pan. .

.

O fixo/ala Leco disse que
esta pode ser a oportunidade
de se firmar na Seleção do
Pan. "Enquanto tiver chances
eu vou lutar. Queromuito es

tár nesta lista e vou me dedi
car intensamente", comentou.
O jogador também comemo

rou a oportunidade de voltar
a jogar em Jaraguá do SuL "A
ansiedade é grande por estar

longe da torcida há um bom

tempo. Jogar em casa já é bom,
com a Seleção é ainda
melhor", disse Leco.

Já Valdin acredita que PC

já tenha a lista em mente.

Recuperado de uma lesão no
joelho direito, o ala disse que
está pronto para jogar. "Não
sinto mais dores. Tenho um

pouco demedo, que é normal, -

mas aos poucos vou pegando
confiança", comentou.

.

Valdin (com 'a bola) se recuperou de lesão e diz que está pronto para jogar, de olho na vaga para os Pan-Americanos

Realizoçôo:

ASSOCIAÇÃO, COMERCIAL. INDUSTRIAL
E AGRíCOLA DE GUARAt·AIRIM

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUARAMIRIM

Patrocínio:

!
I
I

, I
I

BR s

Governo do Estado
de Santa Catarina

�i
,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO 81

ORGANIZAÇÃO
DE SAÚDE ANIMAL
RECONHECE SC COMO
ÁREA LIVRE DE AFTOSA

JUSTiÇA BRITÂNICA
. CONDENA MÃE. QUE TENTOU
VENDER VIRGINDADE DE FILHA @B3

DIVULGAÇAO

COTAÇÃO: TERÇA-FEIRA, MOEDA AMERICANA FECHOU A R$ 1,944

Dólar baixo diminui exportações de empresas
Segundo estimativa,
o setor têxtil deve
encerrar o ano

com saldo negativo,
em torno de
US$1 bilhão

SÃO PAULO

Empresas dos setores

calçadista e têxtil já cogitam
a possibilidade de suspender
pedidos do mercado externo

por causa do dólar baixa.
Nesta terça-feira, a moeda
americana fechou a R$ 1,944.
Dados divulgados pela
Abicalçados (Associação
"Brasiféira das Indústrias de

Calçados) e.Abit (Associação
Brasileira da Indústria Têxtil

e de Confecção) já eviden
ciam os reflexos da queda do
dólar sobre os negócios.

No setor têxtil, a queda
das exportações foi de 0,89%,
para US$ 681 milhões. A

balança comercial já acu

mula, de janeiro a abril, um
déficit de US$ 263 milhões e,

segundo estimativa da Abit,
deve encerrar o ano com saldo

.

negativo em tomo de US$ 1
bilhão. "O sinal é dramático

principalmente para as

indústrias intensivas emmão

de-obra e em insumos nacio

nais", disse o diretor-supe
rintendente da Abit, Fer
nando Pimentel.

O faturamento do setor

calçadista com às exportações
diminuiu 0,27% no primeiro
quadrimestre deste ano em

CÉSAR JUNKES/OCP

relação a 2006, ficando em

US$ 624,6 milhões. Apesar
disso, o saldo comercial do
setor está positivo em US$
559 milhões em quatromeses.

Pimentel acredita que o

câmbio vai afetar a estrutura
das empresas. "Vãomanter a

produção para a exportação,
mas na realidade o que vai

acontecer é uma interrupção
das vendas externas. E o

Brasil pode regredir com isso",
Conforme Q vice-

presidente da Abicalçados,
MiltonCardoso, os reflexos da
queda do dólar sobre o setor .:
são nefastos. "Temos notícias l

de que as fábricas dedicadas
à exportação já consideram a

hipÓtése de 'ertcêrrâF as'
"o

vendas ao mercado externo",
afirmou. O setor têxtil já sente um déficit de US$ 263 mi, a queda nas exportações foi de 0,89%

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.pcracaso.ccm ,I contato@poracaso.com

Junior Pires e Sandra dos Santos na inauguração da Deep Choice Club

B.E.P NOVAMENTE NO BRASIL
A empresa de refrigerantes Pepsi anunciou uma grande
parceria com o grupo de hip-hop Black Eyed Peas, que inclui
como parte da nova campanha uma música, um comercial e
uma turnê mundial patrocinada pela marca. A canção "More",
criada especialmente para a parceria, já pode ser baixada

gratuitamente no site www.pepsimore.com. que também
oferece wallpapers e exibe o vídeo do comercial. Para alegria
dos fãs, entre os locais já confirmados da tour está novamente o
Brasil, praticamente adotado como segunda casa pela banda. A
data para o showainda não foi anunciada.

NA BIERBUDE
E o happy hour da Choperia Biebude segue como de;, praxe hoje
até 20h. para logo após, às 21h, apresentar a banda Valantine,
de São Bento do Sul, com seu show em formato acústico.

ESCONDIDINHO DELIVERY
Acabou-se a rotina de pedir pizza ou misto-quente para
entregar em casa... Sêo José lá da Cachaçaria Água Doce
'chamou a gente pra contar a nova: quão antes se espere a

deliciosa cozinha da casa passará a atender com serviço de
tele-entrega. Já que o ambiente anda muito disputado, tinha-se
que ver um jeito de não deixar as pessoas com água-na-boca,
disse ele. Mais que bem-vinda a idéia... Estamos no aguardo!

DOBRADINHA'
Quem acessar o site da casa vai ver que junho começa forte na

Moinho Disco... Quarta-feira dia 06, véspera de feriado,
ninguém menos que banda Dazaranha faz presença, Logo em,
seguida, rio sábado dia 09. o eletrônico têm vez com DJ Ricky
Ryan apresentando-se na c�sa dentro de sua tourmundial. Mas
falando-se no presente, para esta sexta-feira fica a boa da Festa
dos Calouros da UNERJ que vai rolar-na casa, com vários DJs
no line-up e todo alto-astral característico da balada. Acesse
WWIIV mninhnrlic::r.n r.nm n>'lr::l m>'linrc..:: infnrm>'lr.i'i",c::

AS NOVAS DA LAURYN HILL
Semanas antes de baixar no Brasil para uma rniniturnê

por SP, Rio, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, Lauryn
Hill invade nosso blog (www.poracaso.com) cem-duas
novas.músicas. A primeira "Lose Myself' é parte dà
trilha sonora da animação "Smurfs Up" e fará parte
também do seu novo álbum "Call Me Ms. Hili", que terá
lançamento no segundo semestre deste ano. Já na
faixa "Music", ela aparece como convidada no mais
novo CD da cantora de jazz Joss Stone. As canções
valem a audiência.

A VOLTA DE MICHAEL MOORE
"Sicko", o novo manifesto do
doéumentarista Michael Moore (de
Fahrenheit 11 de Setembro),.denuncía
a máfia da indústria farmacêutica, dos
planos de saúde e do sistema de
assistência médica nos Estados
Unidos. Se Bush permitir, o filme terá
estréia marcada para o próximo dia 29
dejunho.

/
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HÁ SETE ANOS OS RE8A�HOS CATARINENSES NÃO SÃO VACINADOS

se é reconhecida como.

\

área livre de anosa

,
"

-

I
..

"E uma vitóFia de Santa Catarina", disse o secretário Antonio Geron

catarinense pode começar a trabalhar";disse.
negociar com países que só Segundo Ceron, a certi
compram carne e derivados

. ficação vem associada a um

de regiões.sem aftosa. trabalho permanente para
No entanto, o comércio. mantê-la. "É como curar uma

de carnes para a Rússia não doença e depois não se cuidar.
deve melhorar em virtude da Isso vale para a sanidade
certificação internacional. "É animal. Estamos com 69·
que o problema com a Rússia barreiras que serão mantidas

é registrado no Estado. não tem nada a ver com e até intensificadas. A
A comitiva composta por sanidade. Perdemos o merca- vigilância da OIE é rigorosa

lideranças políticas.edosetor do {USSP �rp. �0Q,5po�motivos . e a;;sÍI.!�,'como conquistamos».
agropecuarro de . Santa comeréiaisenãoconseguÍIhos

\

esse reconhecimento, pode-
Catarina qÍ;l��Sfn.'P�rlha a i�2tl�Ji�t'':.lffd�d�Mb com Ó OJ\�8�f�elfâê��J" ;WilJ'Ó�� 1 'yrr

reunião da OIE vibrou com a secretário, o reconhecimento O governador Luiz
notícia. "É uma vitória de é a esperança de melhorar a Henrique embarcou ontem
Santa Catarina", disse por economia e, por conse - para a França, para receber o
telefone o s-ecretário da qüência, a qualidade de vida certificado internacional
Agricultura, Antonio Ceron. do produtor, "principalmente junto com o grupo de
A partir de agora, segundo daquele produtor do suíno catarinenses que já está em

ele, a cadeia produtiva que está pagando para Paris.

.

, Criada a Semana do

t Aleitamento Materno

f.,'
.FLORIANÓPOLIS de seis meses de idade ainda

. não sejam adequadamente
Os parlamentares aprova- amamentadas. Conseqüen

:t ram o Projeto de Lei nº 80/ temente, rnilhôesde crianças
0'7, de autoria da deputada com:eçal?l a vida em desvan-
Odete de Jesus, que inclui tagem.-
no calendário oficial do A Semana M'undial de

Governador viaja
para Paris para
participar da
solenidade de entrega
do certificado

FLORIANÓPOLIS

Por unanimidade, os 168
países membros da OlE

(Organização Internacional
de Saúde Animal) reconhe
ceram Santa Catarina 'como

!_. '�:��:�::.e�b���i��:a�e�� aconteceu na terça-feira, em
� Paris, de que o Estado- con

� quistou o certificado interna
� cional. Há sete anos os

I rebanhos catarinenses não são

r vacinados e há 15 anos
�
t
li'
",.

nenhum caso de febre aftosa

Estado a segunda semana do
mês de maio como aSemana
do Aleitamento Materno. A
proposição estabelece que o

governo do Estado pro
moverá riesta data cam

panha de esclarecimento
junto à população sobre a

importância do leite materno
para a saúde do lactente. As

. despesas correrão por conta
da dotação orçamentária
própria da Secretaria Esta
dual da Saúde.

Embora as taxas de
aleitamentomaterno estejam
subindo nos países em desen
vôlviriienfo, estima-se que
B:�% aas efiifri�as tommenos

DIVULGAÇÃO

INTERINIDADE

Pavan assume

o governo

Aleitamento Materno é

celebrada em mais de 120

países pelo Unicef e seus

parceiros, incluindo a

Aliança Mundial para Ação
em Aleitamento Materno e

a Organização Mundial da
Saúde. O objetivo é pro
mover o aleitamento ma

terno exclusivo durante os

primeiros seis meses de vida,
o que produz enormes

benefícios para a saúde,
fornecendo nutrientes deci
sivos, proteção contra

doenças fa tais, como a

pneumonia, e estimulando o
desenvolvimento e o cresci
mento;

O vice-governador Leo
nel Pavan assumiu pela quar-

.

ta vez, este ano, o comando
do governo estadual na tarde

_ de ontem. Em razão da

viagem do governador Luiz
Henrique à França, onde o
governador deve receber
oficialmente o certificado de
reconhecimento de Santa
Catarina como zona livre de
febre aftosa sem vacinação
por parte da OlE, além de
participar de outros compro
missos de interesse do Estado.
O ato de transmissão será

protocolar e Pavan perma
nece no Governo até o do
mingo, 27, quando esta pre
visto o retorno do titular.
Durante o período de interi
nidade, Leonel Pavan vai dar
prioridade a atos adminis
trativos e ao acompanha
mento de projetos do governo
ern anrlamenro.

Pelo Estado
Que seja menos oneroso

Ce o pedágio no trecho norte daBR-I01- e em toda a extensão da BR-116 noEstado':' é
Oinevitável, que pelo menos seja justo. Por isso a proposta da Fetrancesc, do PedágioSocial. Uma alternativa que se o Governo Federal permitir, pode virar modelo para o
País. Ao invés da concessão ser dada às empreiteiras, seria do Governo Federal, em con-

,

junto com a iniciativa privada e entidades do Estado. Em SantaCatarina, há empresários
noMédio Vale dispostos a investir R$ 130milhões.A esperança, até o últimomomento,
será de que o Governo aceite a alternativa catarinense. No entanto, segundo análise de
Fetrancesc, tudo o que foi discutido em meia dúzia de audiências públicas até agora
de nada influenciou. Acusam as audiências de apenas cumprirem um ritual. As únicas
mudanças foram sugeridas pelo Tribunal de Contas daUnião. Os parlamentares fede
rais catarinenses comprometem-se em apoiar o pedido e até o ministro dos Transportes,Alfredo Nascimento, já sinalizou que pode permitir ummodelo diferente em Santa Ca
tarina. As entidades estão de olho. Prontas para pressionar, caso isso não aconteça. Vale
lembrar que a Fetrancesc já evitou, com ação judicial, o pedagiamento da BR-470.

Perdas e anhos
Lya Luft falou sobre os questionamentos
que surgem das relações e transformações
humanas com a passagem do tempo,
no auditório Antonieta de Barros da
Assembléia, ontem. Ela foi a segunda
palestrante da série O Brasil em debate,
com o tema Perdqs e Ganhos, título do livro
editado em 15 países que coloca gerações
para pensar desde sua publicação, em
2003. A romancista e poetisa gaúcha
- também cronista da revista Veja -

adiantou que sua próxima obra (O silêncio
dos amantes), já em andamento, falará
sobre a incomunicabilidade. O programa
foi aberto em abril com o jornalista Caco
Barcellos. Contimra dia 20 de junho.

Festa na Serra
Grupo que acompanhou a rainha e as

princesas da famosa Festa do Pinhão fez
'bonito em apresentação, ontem, na As
sembléia Legislativa, para convidar os de
putados a prestigiar o evento. Será de 1 º

a 10 de junho, em Lages. A programação
está no site www.festadopinhao.com.br.

•
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competitividade. O crédito para o frete da
matéria-prima da indústria metal-mecâ
nica também não sofreu alteração.

Precaução
Em função de boatos sobre a incorporaçâo
da Eletrosul pela Furnas Centrais Elétricas,
a Assembléia Legislativa enviará moção à
ministra Dilma Roussef (Casa Civil) e ao 4
Fórum Parlamentar Catarinense. "Não
queremos ser pegos de surpresa ou pecar
pela omissão", diz o deputado Onofre
Agostini (PFL), que propôs omovimento.

Nocomando
Pela quarta vez, em cinco meses, Leonel
Pavan assume o comando do Estado. O
governador Luiz Henrique foi ontem

para a França receber o certificado da OIE.
Volta domingo. Pavan tem tudo também
para assumir a presidência do PSDB em
setembro, basta querer. Seu nome é con

senso. Se não quiser, os possíveis interes
sados na função serão, no mínimo, todos
os deputados estaduais da sigla.

1

Quaselá
Se o presidente Lula não mudar de opi
nião na última hora, o ex-deputado Leo
degar Tiscoski serámesmo nomeado para
dirigir a SecretariaNacional de Habitação.
A decisão deve ser anunciada na próxima
semana. Ao lado de Altemir Gregolin, na
Secretaria Especial da Pesca e Aqüicultu
ra, será o segundo catarinense em cargo
federal com status de ministro.

Revisão
Passam hoje pelo crivo do Comitê de Con
cessão e Análise de Benefícios Tributários
(Comben)mais quatro setores: transportes,
laticínios, informática e pescado. Terão que
justificar ao comitê a real necessidade das
concessões atuaís. ESses setores da econo

mia catarinense têm a maior distorção na

relação faturamento/arrecadação.

Biodigestores
Duas empresas estrangeiras, em parceria
com empresários mineiros, podem cons
truir usinas de biodigestores em Braço do
Norte e Chapecó. Aproveitarão os deje
tos de suínos dos municípios para gerar
30 megawats de energia elétrica. Equipes
técnicas das empresas são esperadas para
daqui a 15 dias. Deputado Valmir Comin
(PP) fez o anúncio ontem na Assembléia.
Destacou que a iniciativa é fruto dos con

tatos estabelecidos na última viagem de
Luiz Henrique a Washington (EUA).

Mantidos
o Comben já analisou. e decidiu manter
os benefícios para a indústria alimentí
cia de macarrão e biscoito. Os benefícios
concedidos pelos Estados de São Paulo
e Paraná - que nem cogitam alterações
- deixariam os produtos catarinenses sem

Associação dos Diários do Interior - ADI/SC
CHICO ALVES COM CARLA DARIANO E PATRicIA GOMES/FLORlANOPOUS

colunaadi@cnrsc.com.br
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Ismpo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã- IJornal/O Iguassu - Municfpio Dia-a-dia - Notisul I

- OAtlântico· Jornal Per'fil- O Vale - Sul Brasil- A
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OPERAÇÃO NAVALHA: MINISTRO DE MINAS E ENERGIA PEDE DEMISSÃO

Rondeau divulgou nota
reafirmando ser inocente
o ministro é acusado
de ser beneficiário do

suposto esquema de
fraudes em licitações

BRASíLIA

O ministro de Minas e

Energia, Silas Rondeau, in
vestigado pela Polícia Fede
ral no suposto esquema de
fraudes em obras públicas,
entregou na terça-feira, 22,
carta pedindo demissão do

cargo ao presidente Lula

(PT).
A Operação Navalha

prendeu, na semana pas

sada, 48 pessoas envolvidas
no esquema. A ministra Eli

ana Calmon, do STJ (Supe
rior Tribunal. de Justiça),
começou ouvir os acusados
na segunda-feira.

O Ministério de Minas e

o Energia divulgou na noite

de terça nota em que 'Ron
deau reafirma sua ino

cência e que deixa o go
verno para impedir que o

setor energético seja pre

judicado. Ele afirma ainda

'querer evitar que a imagem
do governo seja de algum
modo afetada.

Antes disso, a saída dele

já tinha sido anunciada no

Congresso pelo senador José
Sarney (PMDB-AP), que
indicou Rondeau para o

cargo.
Rondeau era apontado

como beneficiário do su

posto esquema de fraude das

DIVULGAÇÃO

licitações para realização de
obras públicas. O nome do

ministro foi cogitado quando
a PF prendeu durante a

Operação Navalha Ivo

Almeida Costa. Ele era

assessor especial do gabinete
do ministro.
A PF recolheu fitas gra-

Após denúncias de envolvimento
no esquema de fraudes em

licitações públicas, o ministro de
Minas e Energia, Silas Rondeau,
pede demissão.

Em nota, o ministro diz que é
inocente e que deixa o cargo para
não prejudicar o setor ener.gético
do país.

O envolvimento de Rondeau foi
revelado na Operação Navalha,
da Polícia Federal

vadas por câmeras do ser

viço de segurança do Minis-
o

tério de Minas e Energia. As
imagens mostram uma fun
cionária da Gautama, Fá
tima Palmeira, entrando no

ministério pelo elevador

privativo no dia 13 de mar

ço. Ela carrega um envelope
de cor parda, no qual a PF
acredita que estavam R$
100mil.
Diretora financeira da

Gautama, Palmeira se dirige
até o andar do gabinete de
Silas Rondeau. Lá, encon-

o tra-se com Q assessor do mi
nistro.

Antes de oficializar sua

saída, Rondeau esteve reu

nido com Lula. O encontro

foi interrompido para Lula se

encontrar com represen
tantes da Fetraf e com o

ministro Patrus Ananias

(Desenvolvimento Social).

Navalha: pedido de CPI

já tem 1·06 assinaturas
BRASíLIA

Cem deputados e seis

senadores j á assinaram o

requerimento para criação da
Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito (CPMI) desti
nada a apurar as denúncias

apresentadas durante a

Operação Navalha, que

investiga quadrilha acusada
/

de fraudar licitações públicas
em diversos estados.

As assinaturas foram
colhidas emmenos de quatro
horas no Plenário e no Salão
Verde da Câmara pelos depu-

� tados Júlio Delgado (PSB
MG), Augusto Carvalho

i

(PPS-DF) e Paulo Renato

(PSDB-SP). Delgado infor

mouqueháMs�M�Mde
parlamentares de quase todos
os partidos.

"Os únicos partidos em

que nenhum deputado assi

nou o requerimento são PR,
PCdoB e PP. Há assinaturas

de deputados do PMDB, do
PT, do PSDB, do PV: do PSB,
do PPS, do Psol, do Demo

cratas e de outras legendas",
disse.

Para a criação da CPI mis
ta são 'necessárias as assina

turas de pelomenos 171 depu
tados e 27 senadores.

MINISTÉRIO

PMOB quer manter
Minas e Energia
A cúpula do PMDB na

cional teme perder o Minis
tério de Minas e Energia,
especialmente porque a

definição passa pela ministra
chefe da Casa Civil, Dilma
Rousseff. A saída do ministro
Silas Rondeau, na terça-feira, o

dividiu os peerriedebistas nos
últimos dias.

Padrinho da indicação de

Rondeau, o senador José
Sarney (PMDB-AP), ao saber
que o PT está de olho na

pasta, já apresentou como
candidatos ao cargo os nomes

de José Antonio Muniz e de

Astrogildo Quental.

O CORREIODOPOVO

• PELO
Uma britânica de 32 anos foi condenada por planejar a

venda da virgindade da filha, de 13 anos de idade, de

acordo com a polícia londrina.
Ela cumprirá a sentença em liberdade condicional e

seu nome permanecerá registrado durante sete anos ém
uma lista de criminosos sexuais.

O nome da mulher não foi divulgado para proteger a

identidade de sua filha. Ú caso chegou à Justiça depois
de uma investigação do tablóide britânico "News of the
World".

Durante o julgamento, veio a público que um repórter
do jornal trabalhando disfarçado disse que a mãe ofereceu
lhe sua filha como prostituta por 30 millibras (o equivalente
a cerca de R$ 115 mil).

Segundo ele, a mulher disse a ele que o preço refletia
o fato de que a menina perderia sua virgindade.

A ré também foi presa por tráfico de crack. Durante as

investigações, a polícia disse ter descoberto que ela

encorajou a filha a usar o tóxico.
A menina e seu irmão estavam em um hotel quando a

polícia deu uma batida no local e estão sob a guarda de
assistentes sociais.

As autoridades turcas identificaram ontem um cidadão turco como o autor suicida do

atentado a bomba que na terça-feira matou seis pessoas e feriu quase 100 em frente a

um shopping em Ancara, capital da Turquia. O governador da capital, Kemal'Onal, fez a

afirmação após participar de uma reunião com altos oficiais de ségurança. Ônal afirmou
que o autor do atentado é Guven Akkus, 28 anos, que detonou um cinturão de explosivos
que levava junto ao corpo.

Britânica tenta
vender virgindade
de filha de 13
anos

Caso chegou a

Justiça pela
matéria feita em

um jornal

MAIS IMIGRANTES
A comunidade de brasileiros forma um terço da população de

3,5 mil habitantes da cidade de Gort, no oeste da Irlanda.
Atraídos pela prosperidade econômica os imigrantes
representarn, hoje, 10% da força de trabalho do país.

CRIANÇAS DO IRAQUE
.

o

A ONU alertou ontem para a situação das crianças iraquianas,
que 'chegou a um ponto crítico', e pediu à comunidade
internacional US$ 42 milhões para financiar a ajuda aos

menores no Iraque, assim como nas vizinhas Jordãnia e Síria.

TEMOR DE CONFLITOS
Diversas caminhonetes com soldados do Exército libanês
voltaram a entrar ontem no campo de refugiados de Nahr al

Bared, no norte do Líbano. A movimentação trouxe o temor de

que o cessar-fogo que segue desde terça-feira esteja perto de
acabar.

China sai em defesa de produtos
Diante de uma série de problemas sanitários envolvendo seus

produtos mundo afora, a China saiu em defesa do caráter seguro
de suas exportações, insistindo que o país é responsável e
coloca o consumidor em primeiro lugar.
O mais recente escândalo envolve uma onda nos EUA de mortes

de animais de estimação que haviam consumido proteína de
arroz e glúten contaminados, um produto importado da China.
"A China é um país responsável quando se trata de proteger a
saúde e a segurança dos consumidores", disse Li Chuanqing,
vice-ministro da Administração Geral de Supervisão de

Qualidade, Inspeção e Quarentena.
Todos os anos, a China produz bilhões de dólares em produtos
falsificados ou fora dos padrões, de bebidas e remédios a

bolsas de luxo.

Identificado autor de atentado
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MAQUIAGEM: DICAS DE COMO REALÇAR AINDA MAIS O SEU ROSTO

Os olhos merecem

atenção especial
A maquiagem é a

grande aliada, pois
valoriza a expressão e

disfarça imperfeições

Quando o assunto é a bele
za do rosto, a maquiagem é a

grande aliada porque valoriza -

a expressão e ainda disfarça
as imperfeições. Neste assun

to, os olhos merecem uma

atenção especial.
A sedução através do

olhar é uma poderosa arma

usada por todas as mulheres
ao longo da história do mun
do. Também no cinema, algu
mas atrizes ficaram famosas

principalmente por causa da
força de seus olhares. Quem
não se lembra de Greta Garbo
ou de Liz Taylor com seus

olhos violetas?
E o que falar dos olhos de

Eliane Giardini ou de Maria
Fernanda Cândido que en

<;-antam o público com os olha
res de seus personagens.

As sombras para os olhos
são capazes de fazer verda
deiros milagres na aparência,
é tudo uma questão de saber
usá-las.

Elas podem criar profun
didade, disfarçar contornos
indesejáveis e camuflar im
perfeições. O sucesso reside
em saber aplicá-las. Em pri
meiro lugar é preciso reco

nhecer qual o seu tipo de olho

ARQUIVO/GB EDiÇÕES

A maquiagem deve valorizar os pontos positivos do rosto

e, depois, aprender como usar
corretamente esta poderosa
arma, ao alcance de todas as

mulheres.
O uso de produtos espe

cíficos para a área dos olhos é
muito importante. A limpeza
e hidratação nesta região
podem retardar ou amenizar
o aparecimento de rugas e pés
de galinha. Infelizmente, a

maioria só se lembra disso
quando os primeiros sinais de
envelhecimento aparecem,
mas o correto mesmo é iniciar
o uso de hidratantes para a

área dos olhos logo aos vinte
e cinco anos, pois a pele no

local é muito fina e não possui
glândulas sebáceas, o que a

torne seca e sensível.
Os especialistas. ensinam

que a limpeza com sabonetes

e dernaquiantes neutros e a

hidratação melhoram a

textura da pele. Lembrando
que existe uma infinidade de

produtos para a área dos olhos
que não somente hidratam,
mas que também ajudam na

prevenção e no combate das
rugas e pés de galinha.

Outro fantasma que
assombra é a olheira. Elas

geralmente são o resultado de
noites mal dormidas ou

poucas horas de sono, assim
dormir cerca de oito horas e

dar tempo para que o corpo
elimine as toxinas é funda-

<'mental, mas como nem sem

pre isso é possível, o jeito é
recorrer aos corretivos ou à

compressa de chá de
camomila gelado, ou mesmo

água gelada.

Dicas para umamaqui:age·m 'perfeita
�

� Olhos Separados: Aplique um tom mais escuro nos cantos internos junto à raiz dos cílios,
�:clareando em direção aos cantos externos e esfumaçando na dobra da pálpebra. Ilumine
:Ejunto às sobrancelhas.
�""

-

� Olhos Salientes: Crie uma curvatura cobrindo com uma sombra escura toda a pálpebra (até
�a região da dobra) começando nos cantos internos e reforçando o tom escuro nos
j�externos. Dê um toque mais claro junto às sobrancelhas. .

r .

�

�50lhos Juntos: Separe-os usando sombra clara no canto -interno, junto à raiz dos cílios e

� escolhatons mais escuros para os cantos externos. O mesmo tom claro pode ser usado
�:sob as sobrancelhas.
ir

t;.
� Olhos Pequenos: Use tons escuros nas dobras das pálpebras em direção aos cantos

.

:� externos. Aplique sombra clara só nos cantos internos e no centro para abrir o olhar. Você
:2 pode esfumar a sombra escura levemente nos cantos externos inferiores dos cílios.
�': .:

�O/hos Fundos: Prefira os tons claros. Inclusive nas dobras dos olhos, para fazer as

�'pálpebràs sobressaírem. Escureça levemente nos cantos externos e ilumine próximo às
:� sobrancelhas.
�.:. ;

�: Olhos Redondos: Aplique tons escuros ou médios suavemente nos cantos internos e mais
;' densamente nos externos para amendoar os olhos. Use a mesma sombra nos cantos
�exteriores, sob os cílios inferiores, acentuando o alongamento. Sob as sobrancelhas,
=- ilurninador.

.

" ,';

�-
E Olhos caídos: Levante os cantos externos aplicando sombra escura em direção ao final da
�'sobrancelha. Evite os traços de sombra delineando o contorno dos olhos para não acentuar

��vI�rmato caído. ".

PUbl,caçóes Legais
EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jar�guá do SuVSC,
toma público pelo presente edital, que JOÃO ALFONSO PETRI, CI RG nO 71B.826-�-SESPDC-SC, CPF nO
222.337.849-87, agricu�or e sua esposa MARIA LUZIA PETRI, CI RG nO 2/R-1.263.748-SSI-SC, CPF nO
419.630.839-20, do lar, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da
Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 963-Padre Donato Wiemes n0167, nesta cidade; requereram
com base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na RUA 963-Padre Donato
Wiemes, Bairro Ilha da Figueira, perimetro urbano de Jaraguá do SuVSC, abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuVSC, conforme certidão nO 320/2006, expedida em 27.10.2006, assinando
como responsável técnico, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREA nO 63864-5, ART nO 2492130-3. O
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 4.276,01m', sendo constituldo de 9 (nove)
parcelas e remanescentes.

.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da última
publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no
endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do SuVSC.

•
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EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC

ISA MARTA MOHR ZtEMANN, Ofíclala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC, toma
público pelo presente edital, que VITOR BEHLING, CI RG nO 176.241-9-SESP-SC, CPF nO 122.817.519-53, mecânico
e sua esposa HERTA JOENK BEHLING, CI RG nO 414.421-0-SESP-SC, CPF nO 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
domiciliados na Rua Henrique Behling nO 85,Bairro Amizade, nesta cidade; requereram com base no art. 18 da Lei
nO 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na RUA 1206-Sem Nome, Bairro Amizade, perímetro
urbano de Jaraguá do SuVSC, abaixo caracierizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuVSC,
conforme certidão nO 284/2006, expedida em 25.09.2.006, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil
Adriano Antonio da Fonseca, CREA nO 36872-9, ART nO 3105244-2. O desmembramento é de caráter residencial,
possui a área total de 375,00m', sendo constituldo de 1 (uma) parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros éde 15 (quinze) dias: contados da data da última publicação
do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficlala que subscreve este, no endereço da
Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do SuVSC.

O CORREIO DO POVO

JARIIGl1Á DO SUL. 15 DEMAlO DE" 2007,

A OFIe'rALA �>IJ. "'9*"'"�"9A!}�

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC,
torna público pelo presente edital, que ANGELO DE TOFOL, GI RG nO 2/R-767.819-SSI-SC, CPF nO 216.593.899-
68, e sua esposa CECILIA DE TOFOL, CI RG nO 2/C-3.231.565-SSP-SC, CPF nO 936.199.959-15, aposentados,
brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77,
domiciliados e residentes na Rua 60-Joaquim Francisco de Paula nO 2.265, nesta cidade; requereram com base
no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado ANGELO DE TOFFOL II, situado nas
Ruas 60-Joaquim Francisco de Paula,766-Adelaide de Tollol, 810-Francisco Fodi e 865-0scar Riegel, Bairros
Chico de Paulo e Tifa Martins, perimetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Decreto n' 5.815/2006, expedido em 23.08.2006, assinando
como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA nO 36872-9, ART nO 1890804-0.
O loteamento é de caráter residencial, possui a área total de 74.939,93, sendo constituldo de 36 (trinta e seis)
lotes comercializáveis, A.U,PE, área verde, sistema viário e remanescentes.

O 'prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da última
publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no

endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do SuVSC.

SITUAÇÃO

JARAGuA DO S_ÃJL. is HE MAIO DE �OO7.
A OFtCIAlA ';#I k-)",p /'q-r,£}_

SITUAÇÃO

JARAOuA DO SVL, 15 DE MAIO DE 2007.

AOFtCIALA���=-

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC,
toma público pelo presente edital, que VITOR BEHLING, CI RG nO 176.241-9-SESP-SC, CPF nO 122.817.519-53,
mecãnico e sua esposa HERTA JOENK BEHLING, CI RG nO 414.421-0-SESP-SC, CPF nO 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 domiciliados na Rua Henrique Behling nO 85,Bairro Amizade, nesta cidade; requereram com base
no art. 18 da Lei nO 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 nO 283/2006, expedida em 25.09.2006, assinando como responsável
técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA nO 36872-9, ART nO 3105244-2. O
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 1.575,41m', sendo constituldo de 1 (uma)
parcela e remanescente.

.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da última
publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no

endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do SuVSC.
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Registro de Imóveis 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 nO 176.241-9-SESP-SC, CPF nO 122.817.519-53,
mecânico e sua esposa HERTA JOENK BEHLING, CI RG nO 414.421-0-SESP-SC, CPF nO 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 domiciliados na Rua Henrique Behling nO 85, Bairro Amizade, nesta cidade; requereram com base
no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na RUA 1206-Sem Nome, Bairro
Amizade, perimetro urbano de. Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefettura Municipal de
Jaraguá do SuVSC, conforme certidão nO 285/2006, expedida em 25.09.2006, assinando como responsável
técnico, o ençenhelro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA nO 36872-9, ART nO 3105244-2. O
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 1.464,72m', sendo constituido de 1 (uma)
parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da @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 Sul/SC.
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Promoção 5a e 7a fase de �omércio Exterior da Unerj
S.D.R. Amizade

......
. - ....

Sábado: 02 de junho
,_. _ �t;."CJ a:��

Início: 23:00 horas
�.»:iJO '"

�

Ingl'mo antecipado R$ 8,00 com os aluno�'ki
Ponto de Vendas:
Mexitel e Jornal O Correio do Povo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Patrícia França é um dos

principais nomes do casting
da Record
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Na pele de Eliana

Souza, da
novela "Luz do

01", a atriz Patrícia França
ive um dos melhores
omentos da vida, tanto no

âmbito pessoal quanto no

profissional. Esta é a.

terceira novela que faz na

1
4,ecord e, mais uma vez,

vive uma m�lher forte e

determinada, mas que é

atormentada por
lembranças do passado e

pelos segredos guardados
pelo marido Agenor
(Leonardo Brícío):
A família está envolvida

no de;�pãre�i�nto-d�,"-'
Drica (Luma Costa), a
substituta de Maria Rosa,
filha do casal que morreu
ainda criança. Eliana criou

Drica como se tivesse

nascida dela mesma. Ela
tem ainda Vicente (Eduardo
ires), filho verdadeiro

completamente apaixonado
.l. pela irmã adotiva. Agora,

. com os filhos adultos, a
personagem de Patrícia

amarga o destino de
conviver com Agenor, um
homem envolvido em

negócios obscuros e

guardador de um terrível

segredo vinculado ao

passado.
Aliás, nos próximos

capítulos o público vai se
surpreender com algumas
revelações, entre elas a de
ue Drica podenão ser filha
de Freddy (Giuseppe
Oristânio). Tudo começa

quando um exame de DNA
é feito na menina. Stella
(Luiza Tomé), temendo o

resultado, resolve contar ao
marido sobre um caso

extraconjugal que pode ter

originado a gravidez.

Mas voltando à vida real,
Patrícia França nasceu no

Recife, em 28 de setembro
de 1971. Desde pequena
queria ser atriz e a primeira
oportunidade veio na escola
onde estudava. Depois
ingressou no teatro, sempre
acalentando o sonho de se

mudar para o Rio de Janeiro.
No ano de 1991, a Rede

Globo fazia testes para
escolher a protagonista da
minissérie "Tereza Batista
Cansada de Guerra", cujo
roteiro foi baseado na obra
homônima de Jorge Amado.

_Patrícia não pe?�ou duas
vezes e se inscreveu. Fez o
teste, passou e assumiu o

papel. Desde então, não
parou mais.

A atriz participou de

"Renascer", no papel de
Maria Santa, personagem
que apareceu nos primeiros
capítulos da trama. Também

integrou o elenco de "Sonho
Meu" e fez "Engraçadinha",
"O Fim do Mundo", "Salsa e

Merengue", "SuaveVeneno",
"A Padroeira" e "Chocolate
com Pimenta". No ano de
2004 assinou contrato com a

Record e começou tudo de
novo. Esteve em "Escrava

Isaura", "Prova de Amor e,
atualmente, em "Luz do Sol".

Extremamente

profissional, Patrícia encara o

sucesso como algo natural e
jamais permitiu que a fama
ou o dinheiro mudassem a

maneira de encarar a vida. A
família continua sendo

prioridade. Casada com o

empresário Paulo Uns, ela
tern uma filha, a quem se

dedica de forma integral,
procurando conciliar o
trabalho com a rotina

doméstica.
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Blumenau

Jaraguá do Sul

�

Cine Shopping 1
Homem Aranha 3

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

U
Sex/Sab/Dom/Qua/Qui) ..

rns (15h40, 18h20, 21 h - Seg/Ter)
Cine Shopping 2

ov: Homem Aranha 3

(18h20, 21 h - Sab/Dom/Qua)
As Férias de Mr.Bean

E (15h4'0, 17h30, 19h20, 21h10-
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) I '

:.51j'Y·

td.rr-

Joinville

Cine Cidade 1
Homem Aranha 3

r (13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 -

.�

Todos os dias)
Cine Cidade 2
Primitivo
(19h10, 21 h - Todos os dias)
As Tartarugas Ninjas: Uma

.

:U: 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 �
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 Neuniarkt 2
Homem Aranha 3 (Dub)

,

(13h30, 16h15, 19h, 21h45 � I

Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
Maria Antonieta

(16h20, 21 h30 - Todos os dias)
Motoqueiros Selvagens
(13h50, 19h1 O-Todos os dias)
Cine Neumarkt 4'
Primitivo

(14h20, 16h30, 19h30, 21 h40-
Todos os dias)
Ciné Neumarkt 5
As Férias De Mr. Bean

(14h10, 19h40 - Todos os dias)
O Número 23

(16h50, 21 h50 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6

6 S;
Caçados

e: (15h, 17h, 18h50, 21 h - Todos
os dias)

� SERViÇOS
.0;1 Teatro
S " JARAGUÁ DO SUL

EEB Heleodoro Borges
BiF uÉ ouro! Oba!"

Hole, às 15h30 e ás 20
horas

,�, Oficina
J' SCHROEDER

Escola Emílio da Silva28:�

Oficina Sebrae
26 de maio, a partir das 8

.

horas

4)

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Mais 400 novas empresas na região

o Correio do Povo, edição semanal de 16 a 22 de main de 1987,
divulgava que no primeiro quadrimestre de 1987 (janeiro a abrii),
haviam sido constituídas em Jaraçuá do Sul e Região, 439 novas

empresas entre limitadas e individuais.
. I

Segundo a matéria foram 178 firmas limitaaas constituídas e 261

empresas individuais constituídas, os números eram do registro do

posto da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

Naquele período, janeiro a abril de 1987, não houve nenhum pedido
de baixa. De acordo com a reportagem, isso se evidenciava que

apesar das dificuldades econômico-financeiras vividas pelo País

naquela época, a economia na região manteve-se estável.

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

extra@ocorreiodopovo.com.br

Em uma aventura pela serra catarinense, o leitor Adriano Duwe clicou a

fantástica paisagem do ponto mais alto do sul do Brasil, no Morro da Igreja,
em Urubici. Entre a paisagem verde, destaca-se a beleza natural da 'Pedra

\ Furada.
,

r

• UTILIDADE PUBLICA
� Inscrições
Estão abertas, até 22 de

junho, as inscrições para o

mestrado acadêmico em

computação aplicada da
Universidade do Vale do

Itajaí (Univali). Informações
pelofone (48) 3281-1537.

�Feira
A quinta edição da

Expogestão será realizada
de 19 a 22 de junho em

Joinville, no Centreventos
Cau Hansen. Informações
pelo fone (47) 3451 - •

3000.

�Almoço
O Lions Clube Jaraguá do

Sul/Centro em promove
sua tradicional feijoada no

dia 26 de maio, a partir
das 11 h3�Omin, no Parque
Municipal de Eventos

(Pavilhão A) .:

• PREVISÃO DO TEMPO

Frio em Santa Catarina

O frio continua intenso em todas as

regiões. O sol volta a predominar em boa

parte do Estado, permanecendo ainda o

Planalto Sul e o Litoral Sul com maior
nebulosidade e condições de chuva no

início do dia de hoje,

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE SEXTA 6 SÁBADO 6 DOMINGO 6MiN: 70 C MiN: r c MíN: 8° C MiN: go C
MÁX: 15° C MÁX: 180 C MÁX: 12° C MÁX: 20° C
Ensolarado Sol entre nuvens Sol entre nuvens Sol entre nuvens

� Fases da lua

� LegendasCHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE

� é';) Çf) " Q "
Ensclaradc Pa'cialmvnle Nublado Instável Chuvoso Trovoada

nublado

O CORREIO DO POV
•

• ANIVERSÁRIOS

LEIA O MUNDO

-

Se o seu mundo é o mundo do

entretenimento e cultura, então seu

jornal é O Correio do Povo.

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

'6
LORIANÓPÓUS
MiN: go; MÁX: 20°

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• NOVELAS
� GLOBO - 18H

Eterna Magia
Joaquim promete vingar a morte de

Regina. Todos comentam o encontro de

Lucas e Eva. Nina tem um sonho no qual
é culpada pela morte de Eva. Chica
estranha a presença de um

desconhecido no enterro de Regina.
Lucas alerta Elisa sobre o caráter de Eva.
Rita entrega uma encomenda a Eva, que
pede sig�o. Loreta vai à casa de Max.
Eva se encontra com Medéia e quase cai
em uma ribanceira, mas não ouve o que
ela tem a lhe dizer. Pérola tem certeza de

que o gato era de Medéia. Zilda vê Eva
entrando no sitio de Conrado. Carol está

preocupada com Joaqurn que parece
ter desistido de viver. Conrado se

surpreende ao sair do banho e ver Eva

em.sua casa.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Celina avisa que Lance e Arthur não
serão os herdeiros sem o exame de DNA
de Último. Lance e Arthur decidem

trapacear Morgana. Tadeu se desespera
ao descobrir que seu irmão tem pouco
tempo de vida. Maria pergunta se Lance

mudaria seus planos por um filho. Lance
diz que tem compromissos em seis
meses e insiste que ela evite a gravidez.
Tadeu procura Dorinha e demonstra

estar triste. Dorinha o consola. Plácido

chega e Tadeu vai embora. Arthur toma
Q remédio errado e dorme. Vanessa

.

assegura a Leo que Arthur precisa dela.
Vanessa abraça Arthur chorando. Lance
pergunta por que Tadeu está fungando.
Tadeu abraça Lance, que percebe que
ele 'á sabe a verdade.

Paraíso Tropical.
Umberto confessa que não fez
faculdade. Kleber insiste que. todos

façam o passeio. Xavier diz que jamais
viu o documento que Isidoro afirma

existir. Otilia descobre a carteira de
identidade de Umberto. Rodrigo e Tiago
descobrem o sumiço dos dólares.

Marion fica sabendo que Isidoro

processa a empresa de Antenor.
Antenor é avisado que seu barco foi
roubado. Tiago descobre que Umberto

comprou passagem para o exterior.
Mateus é preso em flagrante pela roubo
do barco. Umberto é preso no aeroporto.
Xavier diz pelo telefone que não pode dar
mais dinheiro a uma pessoa. Lúcia
invade a sala de Antenor e exige que ele
retire a queixa, pois seu filho não é ladrão.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Isabela fica incomodada com o clima de
harmonia familiar no café da manhã

com Drica. Tom invade a entrevista de
Verônica para denunciar que ela é uma

farsa, que não entende nada de

casamento, pois é uma .encenaca E
avisa que sabe muito bem, pois é seu

ex-marido . Eliana diz a William que
mentiu para Stella e Dríca porque
prometera a Agenor não contar sobre a

noite em que ele trouxe a menina para a

sua casa. Isabela provoca Drica,
acusando de armar com Agenor para
arrancar dinheiro da familia. Drica não dá
assunto para a irmã e sai com

BernardoJuriosa, Isabela vai até Pedro
dizer que não. agüenta mais Drica, seja
ela au não sua irmã, terá que sumir de
suas vidas de qualquermaneira.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Jacson explica para Joana que se não

eliminar o traidor, amanhã haverá uma

fila de gente querendo fazer a mesma
.

coisa para tomar seu lugar. Ela responde
que podia tê-Ia deixado morrer e assim

conquistaria sua vida de volta, mas que
está ali, agora, conversando com ele. E

pede que Jacson esqueça Zaqueu
Jacson está feliz por ela ter demonstrado

gostar dele, mas Joana explica que faria
o que fez por qualquer ser humano.
Jacson avisa que, haje, ela pode lhe

pedir 'o que quiser e diz que vai tomar
uma cana para regular. Joana toma a

cachaça de suas mãos, lembrando que
mais cedo quase ele quase morreu

envenenado.

Extra·
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��OUTROS RUMOS I �OUTROS RUMOS II � �TEMPORADA
O contrato de Rodrigo Renée de Vielmond também Stênio Garcia e Antonio

Veronese com a Globo vai encerrou sua particiR?çáo na Fagundes estão empolgados
até o final deste mês quando novela "Paraíso Tropical", com as,gravações da nova

seu personagem Lucas se Sua personagem Maria Luiza temporada de "Carga

despede de "Paraíso Tropical". viajou com Lucas (Rodrigo Pesada" que deve ir ao a

Ainda não sabe se o mesmo Veroneze) para Boston e segundo semestre des

será renovado; encerrada juntos viverão um grande
Os atores que interpret

sua participação na novela, o amor. Especula-se que a
caminhoneiros Pedro

anteciparam o que o
ator vai produzir um atriz apareça mais uma vez, pode esperar dos epi
espetáculo teatral baseado no final da trama. Agora, ela inéditos: "Teremos de
em texto do filósofo Jean se prepara pará ser uma das desde folclore com a;, .: ,., ........_

Paul-Sartre. O público torce juradas do quadro "Circos de mula sem cabeça a

para que o rapaz apareça dos Famosos", o qual será episódio sobre
em outra novela muito em . exibido no "Domingão do desabamento", revelou
breve. Faustã,o".

""-

Fagundes.

Xd�'%-i;'J':�':;ç

.�MAIS NOVECIS 1 ��FÉRIAS
�.;. ,ú';O;-' �

Sílvio Angelina Jolie decidiu tirar.

pf um ano de férias para
passar mais tempo com a

família, informa o site da.
revista People. Perguntada
se o tempo sem trabalhar
será por causa da família:,
ela confirmou. A bela fal�u

� com a imprensa no hoteljem
que está hospedada
enquanto promove seu novo

filme, A Mighty Heart, no,
festival de Cannes, na

França. Enquanto ela dava

entrevistas, Brad Pitt
cuidava dos quarto filhos.

• SUDOKU • DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

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 Quadrada de
3x3.

Disfarçando
A loira tinha acabado de se formar em direito.
Em seu consultório novo, logo na primeira semana chega um cliente.'
Para fazer uma média ela pegou o telefone e começou a se gabar:
- Ah, eu nunca perco um caso, e não é por que sou amiga do
desembargador...
O cara lá fora só olhava, com uma cara estranha. Depois de quase
meia hora ela resolveu que/já tinha enrolado o suficiente, e perguntou:
- Pois não, senhor, qual é o seu caso?
- Eu sou da Brasil Teletom e vim instalar sua linha telefônica.

• HORÓSCOPO

Troca
Duas amigas se encontram depois de muito tempona praia:
- Menina, mas que surpresa! Eu me lembro que o seu marido não
deixava você usar biquíni de jeito nenhum, minha fofa!
- Ah, não! Mas 'isso aconteceu há dois anos, querida ...
- Então, quer dizer que ele mudou de opinião?
- Não. Eu mudei de marido.

Áries 20/3 a 20/4
É preciso muita coragem para reconhecer os

próprios erros. E coragem não lhe falta. Claro,
você gosta de ir sempre em frente, franco e

direto, mas tudo tem seu tempo. Há
importantes lições a assimilar durante a

jornada. Um pequeno recuo proporcionará
novas visôes do todo, avanços à velocidade
da luz.

Câncer 21/6 a 21/7
Necessidade de ter os seus queridos
grudadinhos em você, versus lunáticas'
flutuaçôes de humor? Deixe as pirações e

medôes de lado, aja em prol de você e do amor,
sensivel caranguejo. Se a proximidade de um

novo tempo o assusta, é sinal que você deve

aproveitar o melhor o agara, presente no

momento.

Libra 23/9 a 22/10
Depois de balanços e recaídas você
reencontrou o rumo. Sair de cima do muro

tem disso: a gente escorrega, dá uns

tropicôes, quebra padrões, mas evolui. Por
ora, a arte do improviso falará mais alto e

poderá render grandes saltos. Sacuda a

poeira. Os personagens mudam, mas a

direção é sua.
.

Capricórnio 22/12, a 21/1
Subitamente as coisas fogem do controle?
Mesmo os cabritos mais pacatos e

metódicos não escapam de reviravoltas e

rupturas. Se a vida tem lhe colocado frente a

situaçôes difíceis e desafiadoras, sem
sustos. Os anjos dão asas para quem sabe
voar... Você ainda não testou essa sua

habilidade?

Touro 21/4 a 20/5
Apesar de todo o seu tato e incomparável
paciência, talvez consigam lhe tirar do sério.
Com tantos projetos e pretendentes lhe
solicitando, a atrapalhação bate mesmo.

Relaxe, a fase deestranhamentos já se foi'
com a virada do relógio biológico. Agora é
outra história: novas páginas a serem

escritas.

Leão 22/7 a 22/8
Na avaliação de seu patrimônio ... Hãn? É
isso mesmo, nada a ver com o plano material.
Você aprendeu a moral da história. Tudo que
você almeja está bem aí, debaixo. de seus

dourados bigodes. Os mais importantes
valores estão nas coisas simples. Falando
nisso, aquele telefonema poderia partir de
você ...

Escorpião 23/10 a21/11
Transformaçôes e mudanças ... Até aí,
nenhuma novidade. O problema é quando a

situação se estabelece, você que não está
acostumado à calmaria. Se a fervura

começar a subir, regule seus termômetros.
Você nunca foi de fugir da raia ... Vai
amarelar e deixar que os diabinhos internos
levem a melhor?

Aqu'ário 21/1 a 18/2
Tentaram rasgar a bandeira de seu

movimento? Pois é, comunitário aquariano,
grandes lideres como você estão sujeitos a

encontrar algumas dificuldades na

execução de seus elevados objetivos.
Manter a política de boa vizinhança pode lhe
custar alguns acordos complicados, mas
valerá a pena.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Seqredos sendo desvendados? Calma, fase
de transição é assim mesmo. Do casulo
você sai como linda borboleta. Não se

perca na teorização, coloque suas

habilidades em prática. Ok, você precisa de
infinitas horas de papo até avançar para os

próximos estágias, mas, bem, um chamego
'3ruli 11m., haii",...., "li o

Peixes 19/2 a 19/3
Apesar de ter se engasgada um pouco com

marés altas, você tem se saído muito bem,
peixinho. Você pode até não ser daqueles
que saem desbravando todos os mares, mas
tem o seu próprio estilo. Curta a onda.
Chame suas sereias & sereias para trocar
bolhinhas de amor, praticar nado
"lHl>rolfl.. ,ull;J·li

Virgem 23/8 a 22/9
Fazer do seu ofício uma atividade

prazerosa, você tem talento, sim. Se

alguém duvida da sua capacidade, este
alguém só pode ser você, amigo Virgo.
Além do útil e prático, siga as solicitaçôes
da sua alma. Concilie o que é necessário
com o que realmente lhe agrada. Isso:
"':"",,inh�,.,. o'llfl'lr"<:'Ifi"n.,... ('''nfi!'''']

Sagitário 22/11 a 21/12
Não deixe que lhe tirem do trem. Dê um

chega pra lá nessa gente, mande uns e

outros pra beeem lonqe de seu vagão.
Mostre a todos que sua passagem está '

garantida, com seguro total para sua
felicidade & sucesso. Um sagitariano jamais
perde seus objetivos de vista. E muito
...,..ll"h .... ". ." "h" ........... ."
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80lABRANCA
ó empresário e engenheiro civil
Paulo Obenaus é, sem sombra de
dúvida, um vencedor no mundo
empresarial. Há cerca de duas
décadas residindo em [aragua,
dotado de visão empreendedora,
fundou a construtora Proma, hoje
uma dasempresas mais respeitadas
-e admiradas no seu segmento. Ao
lado do também competente sócio
Roberto Reis, Paulo planejou e

construiu obras que são ícones da
êngenharia civil jaraguaense,
c o m o o Cejas (Centro
Empresarial, onde funcionam a

Ac ijs e outras entidades
empresariais), o edifício
Amaranthus e a Arena Multiuso -

apenas para citar alguns exempos.
Workaholic assumido, trabalha
das 6h às 22h e conduz, com a

seriedade e simplicidade que lhe é

peculiar, uma empresa bem
sucedida e com forte "recall" de
marca.

PRA DESCONTRAIR
Para quem não sabe, o nome do
seriado de televísão.Pokemon (não
me lembro se a origem é americana
ou 'japonesa) saiu da mente

brilhante de gente do Vale do
Itajaí. É isso mesmo: é um produto
brasileiro. Tudo começou anos

atrás, numa festa bem, alemã,
quando um alemão passou a mão
no "forevis" de outro. O primeiro,
ao sentir o toque, falou: "Pô, que
man! Ai, oh, yes. E você tem uma

hora para tirar a mão daí". Só por
Deus! Pra ver o que faz uns copos
de chope. É mole?!

GAROTAS DO
BOLÃO
As jovens jaraguaenses Camila
Buchmann Feistauer e Joice
Aparecida Pauli embarcaram no

final de semana para representar o
Brasil no Campeonato Mundial
de Seleções de Bolão, na

Alemanha. Vão disputar a

categoria Bolão 16, com bolas de
16cm de diâmetro (as mais jogadas
no nosso país têm 23cm).
"Primeiro haverá amistosos. Só o

Brasil e Argentina são da América
do Sul. A Alemanha é a favorita,
pois costuma vencer", comentou
Camila antes de viajar. O
campeonato vai até 3 de junho.
Estamos torcendo!

EXPRESSO
Hoje à noite tem Expresso House
Concept, em Joinville, com a

participação do badalado DJ
Daniel Kuhnen e também de
ChrisGilgen.

AlTASHORAS

HAPPY BIRTHDAY
Meu abraço de hoje" cheio de

, energias positivas vai para amiga
Juliana Rahn, da Episteme
Eventos, porque é bem nesta

.

quinta-feira que ela recebe o coro

deparabéns pela troca de idade.

o CORREIO DO POV

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

o empresário Ismar Lombardi e sua esposa Solange, no camarote da revista Nossa, na Arena
<'

II TE CONTEI!
A primeira Festa do Champanhe realizada ontem à noite no
Kantan, além de ter sido um sucesso de público, reuniu as
mulheres mais elegantes e inteligentes �a nossa região. Mais um
evento para marcar no calendário social de Jaraguá.
**

o empresário rio-sulense Marciano Demeterko, dono da Loja
Discothéque, em Jaraguá, é uma dessas figuras espirituosas com
quem vale a pena perder horas numa roda de bar.
**

No sábado na Thapyoka, em limbó, reduto de muitos
jaragauenses, tem testa comandada pelo renomado DJ Daniel
Kuhnen.
*

Hoje à noite no Bierbude tem música de qualidade com Valantine
Acústico de São Bento do Sul. Boa pedida.
**

Rece�i gentil convite do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção
"Bendito Fruto", para participar no próximo dia 5 de maio, no
CEJAS, Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, do Dia Nacional da
Adoção.,
**

A 5° e 7° Fase do Comércio Exterior da Unerj promove no próximo
dia dois de junho na Sociedade Amizade baile com a Banda Safira.
**

Também hoje à noite tem show de blues com Rex Johnson no
Scar Lounge Bar. O som é bem a cara do inverno.
**

Por hoje é só. Até amanhã!

No último sábado (19), um grupo
de universitários

.

de [aragua
participou do programa Altas
Horas, apresentado por Serginho
Groissmann na Rede Globo. E
eles não fizeram feio, até'
participaram do quadro Púlpito,
representados pelo boa gente Bruna Bago Borowicz, Tânia Fabiane Rozza e Uris Bago, nos camarotes da Arena

,
Evertom Swirk, que soltou verbo e

falou do monopólio do transporte
coletivo da cidade e do 'preço alto
dagasolina.

.SESSÃO PIPOCA
A DICA DE HOJE É:

•

�belll erte

SOS DO AMOR
(COMÉDIA)

(47) 3370-4522

32752058/99320502
Com o atriz: Amanda Bynes

t'
J

II DICA DE QUINTA
Assistir ao jogo
amistoso de tutsal
entre a seleção do
Brasil e dos Estados
Unidos,às 19hs na

Arena

, O artista é um ser

insatisfeito com o

mundo, por isso ele cria."

Daniella Franzoni ladeada pela mãe Isolete B. Franzoni e irmã Dayana
'Rodrigues, durante a inauguração da loja de lingerie, Intima Art, no

Shopping Breithaupt

(47) 3371 '7551
www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças,e Acessórios
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